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RESUMO 
 

 
Nesta pesquisa, própria à área da Linguística Aplicada, dedicamo-nos a analisar, com 

finalidades interventivas, a atividade de formação inicial de professores, assumindo, para 

isso, a função fundamental da linguagem no e para o desenvolvimento das capacidades 

epistêmicas e praxiológicas dos profissionais em formação, relacionadas sobretudo à 

produção de significações sobre o seu agir, as quais, para nós, são representações 

sociodiscursivas sobre o agir. Essas representações emergem do processo da figuração do 

agir, que, nesta tese, definimos como processo ontologicamente humano de apreensão e 

representação, na e pela linguagem, do agir. A partir de uma concepção sócio-histórica e 

cultural da linguagem, propomos e desenvolvemos teoricamente uma abordagem 

fundamentalmente linguística, enunciativa e discursiva das representações sobre o agir, 

produzidas especialmente em contexto formativo. Para essa proposição, assumimos as 

abordagens epistemológicas de Vigotski (2008), Leontiev (1978), Bakhtin (2003), 

Bakhtin [Volochínov] (2009), Benveniste (1989), Bronckart (2009) e Bulea (2010). A 

partir dessas abordagens, defendemos, nesta pesquisa, a seguinte tese: a figuração do agir 

é um processo de emergência e de desenvolvimento, na e pela linguagem, da 

subjetividade, da identidade e da consciência, para o qual concorrem a produção e a 

ressignificação de representações sociodiscursivas sobre o agir, que constituem a 

ideologia dos sujeitos e dos grupos sociais dos quais eles participam em diferentes 

atividades sociais. Para legitimarmos essa tese, defendemos a necessidade de 

contemplarmos, na problemática da figuração do agir, questões referentes à linguagem, à 

subjetividade, à ideologia, à identidade e à consciência, pois o sujeito que representa o 

seu agir representa, antes de tudo, a si mesmo como um ator sociohistórico e cultural que 

age no mundo, na e pela linguagem, a partir de capacidades epistêmicas e praxiológicas, 

construídas ao longo do seu desenvolvimento humano. Para tentarmos validar 

empiricamente essa proposta, considerando as atividades formativas do estágio nas 

licenciaturas brasileiras, analisamos a linguagem sobre o agir produzida por uma 

professora em formação inicial ao se confrontar com o seu agir na atividade de ensino, 

durante o estágio. Para isso, assumimos conceitos e métodos desenvolvidos pela 

Ergonomia da Atividade (AMIGUES, 2004; CLOT, 1999), baseados nos quais 

decidimos, como procedimentos metodológicos, gravar em áudio e vídeo duas aulas da 

estagiária em uma escola estadual e, após as aulas, realizar, com ela, uma entrevista de 

autoconfrontação simples, durante a qual ela apreendeu e representou discursivamente o 



 
 

seu agir na atividade de ensino, mobilizando, para isso, figuras de ação (BULEA, 2010), 

configuradas sob as modalidades dos tipos de discurso (BRONCKART, 2009), nossas 

duas principais categorias de análise. Nesta pesquisa, analisamos, então, o discurso da 

estagiária em sua materialidade textual, a partir do modelo descendente desenvolvido pelo 

Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 2009), nossa principal fundamentação 

teórico-metodológica. Assim, identificamos e descrevemos primeiro os tipos de discurso, 

as sequências textuais, os mecanismos de textualização (coesão nominal, coesão verbal e 

conexão) e os mecanismos enunciativos (modalizações e vozes), com especial destaque 

para os tipos de discurso e para as modalizações; segundo, identificamos e descrevemos 

as figuras de ação, analisando a sua dinâmica de alternância e sucessão. Com essa análise, 

identificamos e problematizamos os efeitos formativos da figuração do agir para o 

desenvolvimento profissional da estagiária, como professora em formação inicial. Na 

análise, identificamos a recorrência do discurso interativo e do relato interativo, tipos de 

discurso em que há a implicação agentiva da estagiária, que se representa discursivamente 

como ator dotado de intenções e capacidades de ação. Esses tipos de discurso organizam 

linguisticamente as figuras de ação ocorrência e acontecimento passado, as quais foram 

predominantemente mobilizadas pela estagiária, para avaliar, na e pela linguagem, o seu 

agir, ora numa relação de conjunção, ora de disjunção, pelo que podemos considerar, 

então, a emergência de modalidades distintas de apreensão do agir pela estagiária. Essas 

diferentes modalidades de apreensão discursiva caracterizaram a dinâmica da figuração 

do agir, que, para nós, foi significativa para a formação e para o desenvolvimento 

profissional da estagiária, sobretudo no que se refere à tomada de consciência das suas 

capacidades epistêmicas e praxiológicas. Sendo assim, podemos considerar que a 

estagiária pôde, como resultado do processo de tomada de consciência, próprio ao 

processo de figuração do agir, ressignificar suas representações sociodiscursivas, o que, 

conforme acreditamos, contribuiu para o desenvolvimento profissional da estagiária, 

como professora em formação inicial. Por fim, podemos defender que a figuração do agir 

como um tema relativo à linguagem, à subjetividade, à consciência e ao desenvolvimento 

profissional é uma abordagem de análise promissora. 

Palavras-chave: Figuração do agir. Linguagem sobre o agir. Autoconfrontação simples. 

Formação inicial de professores. Desenvolvimento profissional. Estágio de regência. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In this research, applied to the area of Applied Linguistics, we aim to analyze, with an 

interventional purpose, the activity of initial teacher training, assuming, for this, the 

fundamental function of language in and for the development of the epistemic and 

praxiological capacities of professionals in formation, related above all to the production 

of meanings about their action, which, for us, are sociodiscursive representations about 

acting. These representations emerge from the process of the figuration of acting, which 

in this thesis we define as an ontologically human process of apprehension and 

representation, in and by language, of acting. From a socio-historical and cultural 

conception of language, we propose and develop theoretically a fundamentally linguistic, 

enunciative and discursive approach to representations about acting, especially produced 

in a formative context. For this proposition, we assume the epistemological approaches 

of Vygotsky (2008), Leontiev (1978), Bakhtin (2003), Bakhtin [Volochínov] (2009), 

Benveniste (1989), Bronckart (2009) and Bulea (2010). From these approaches, we 

defend the following thesis in this research: the figuration of acting is a process of 

emergence and development, in and through language, subjectivity, identity and 

consciousness, for which production and resignification compete of sociodiscursive 

representations about the acting, that constitute the ideology of the subjects and of the 

social groups of which they participate in different social activities. In order to legitimize 

this thesis, we defend the need to contemplate issues related to language, subjectivity, 

ideology, identity and consciousness in the problematic of the figuration of action, for the 

subject who represents his action represents, above all, the himself as a sociohistorical 

and cultural actor who acts in the world, in and through language, from the epistemic and 

praxiological capacities built up during his human development. In order to try to 

empirically validate this proposal, considering the formative activities of the internship 

in brazilian degrees, we analyze the language about the action produced by a teacher in 

initial formation when confronted with her acting in the teaching activity during the 

internship. For this, we assume concepts and methods developed by the Ergonomics of 

Activity (AMIGUES, 2004; CLOT, 1999), based on which we decided, as 

methodological procedures, to record in audio and video two classes of the trainee in a 

state school and, after classes, to carry out with her a simple self-confrontation interview 

during which she apprehended and represented discursively her activity in the teaching 

activity, mobilizing, for this, action figures (BULEA, 2010), configured under the 



 
 

modalities of the types of discourse BRONCKART, 2009), our two main categories of 

analysis. In this research, we analyze the trainee's discourse in its textual materiality, 

based on the descending model developed by Sociodiscursivo Interacionismo 

(BRONCKART, 2009), our main theoretical-methodological foundation. Thus, we 

identify and describe first the types of discourse, the textual sequences, the mechanisms 

of textualization (nominal cohesion, verbal cohesion and connection) and the enunciative 

mechanisms (modalizations and voices), with particular emphasis on types of discourse 

and modalizations; second, we identify and describe the action figures, analyzing their 

alternation and succession dynamics. With this analysis, we identify and problematize the 

formative effects of the figuration of acting for the professional development of the 

trainee, as a teacher in initial formation. In the analysis, we identified the recurrence of 

the interactive discourse and the interactive narrative, types of discourse in which there 

is the agentive implication of the trainee, who is represented discursively as an actor 

endowed with intentions and capacities of action. These types of discourse organize 

linguistically the figures of action occurrence and past event, which were predominantly 

mobilized by the trainee, to evaluate, in and through language, their action, now in a 

relation of conjunction, now of disjunction, reason why we can consider, then, the 

emergence of distinct modalities of apprehension of the act by the trainee. These different 

modalities of discursive apprehension characterized the dynamic of the figuration of 

acting, which, for us, was significant for the formation and professional development of 

the trainee, especially as regards the awareness of their epistemic and praxiological 

capacities. Thus, we can consider that the trainee could, as a result of the process of 

awareness, own the process of figuration of acting, re-signify their sociodiscursive 

representations, which, as we believe, contributed to the professional development of the 

trainee as a teacher in formation initial. Finally, we can argue that the figuration of acting 

as a theme related to language, subjectivity, conscience and professional development is 

a promising analysis approach. 

Keywords: Figuration of acting. Language about acting. Simple self-checking. Initial 

teacher training. Professional development. Regency internship. 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMÉ 

 

Dans cette recherche, appliquée au domaine de la linguistique appliquée, nous visons à 

analyser, dans un but interventionnel, l’activité de formation initiale des enseignants, en 

assumant pour cela la fonction fondamentale du langage dans et pour le développement 

des capacités épistémiques et praxiologiques des professionnels en formation, liées avant 

tout à la production de significations à propos de leur action, qui sont pour nous des 

représentations sociodiscursives de l'acte. Ces représentations émergent du processus de 

figuration de l'acte que nous définissons dans cette thèse comme un processus 

ontologiquement humain d'appréhension et de représentation, dans et par le langage, de 

l'acte. A partir d'une conception socio-historique et culturelle du langage, nous proposons 

et développons théoriquement une approche fondamentalement linguistique, énonciative 

et discursive de représentations sur le jeu, spécialement produites dans un contexte 

formatif. Pour cette proposition, nous adoptons les approches épistémologiques de 

Vygotsky (2008), Leontiev (1978), Bakhtin (2003), Bakhtin [Volochínov] (2009), 

Benveniste (1989), Bronckart (2009) et Bulea (2010). De ces approches, nous défendons 

la thèse suivante dans cette recherche: la figuration du jeu est un processus d’émergence 

et de développement, dans et à travers le langage, la subjectivité, l’identité et la 

conscience, pour lesquels production et résignification se font concurrence. Afin de 

légitimer cette thèse, nous défendons la nécessité d’envisager des problématiques liées au 

langage, à la subjectivité, à l’idéologie, à l’identité et à la conscience dans la 

problématique de la figuration de l’action, car le sujet qui représente son action représente 

avant tout le lui-même comme acteur sociohistorique et culturel qui agit dans le monde, 

dans et à travers le langage, à partir des capacités épistémiques et praxiologiques acquises 

au cours de son développement humain. Afin de tenter de valider empiriquement cette 

proposition, en considérant les activités formatrices du stage aux diplômes brésiliens, 

nous analysons le langage relatif à l'action produite par une enseignante en formation 

initiale confrontée à son rôle dans l'activité d'enseignement pendant le stage. Pour cela, 

nous supposons des concepts et des méthodes développés par l’ergonomie de l’activité 

(AMIGUES, 2004; CLOT, 1999), sur la base desquels nous avons décidé, en tant que 

procédures méthodologiques, d’enregistrer en audio et en vidéo deux classes du stagiaire 

dans une école publique et, après les classes, mener avec elle un entretien simple d'auto-

confrontation au cours duquel elle a appréhendé et représenté de manière discursive son 

activité dans l'activité d'enseignement, en mobilisant pour cela des figurines d'action 



 
 

(BULEA, 2010), configurées selon les modalités des types de discours BRONCKART, 

2009), nos deux principales catégories d’analyses. Dans cette recherche, nous analysons 

le discours du stagiaire dans sa matérialité textuelle, sur la base du modèle descendant 

développé par Sociodiscursivo Interacionismo (BRONCKART, 2009), notre principal 

fondement théorico-méthodologique. Ainsi, nous identifions et décrivons d’abord les 

types de discours, les séquences textuelles, les mécanismes de textualisation (cohésion 

nominale, cohésion verbale et connexion) et les mécanismes énonciatifs (modalisations 

et voix), avec un accent particulier sur les types de discours et les modalisations; 

deuxièmement, nous identifions et décrivons les figurines d’action en analysant leur 

dynamique d’alternance et de succession. Avec cette analyse, nous identifions et 

problématisons les effets formateurs de la figuration d'agir pour le développement 

professionnel du stagiaire, en tant qu'enseignant en formation initiale. Dans l'analyse, 

nous avons identifié la récurrence du discours interactif et du récit interactif, types de 

discours dans lesquels l'implication agentive du stagiaire est représentée de manière 

discursive comme un acteur doté d'intentions et de capacités d'action. Ces types de 

discours organisent linguistiquement les occurrences de figures d’action et les 

événements passés, principalement mobilisés par le stagiaire, afin d’évaluer, dans et à 

travers le langage, son action, maintenant dans une relation de conjonction, maintenant 

de disjonction, raison pour laquelle nous pouvons envisager, puis l'apparition de 

modalités distinctes d'appréhension de l'acte par le stagiaire. Ces différentes modalités 

d'appréhension discursive ont caractérisé la dynamique de la figuration de l'acte qui a été 

importante pour nous pour la formation et le développement professionnel du stagiaire, 

notamment en ce qui concerne la prise de conscience de ses capacités épistémiques et 

praxiologiques. Ainsi, nous pouvons considérer que le stagiaire pourrait, à la suite du 

processus de prise de conscience, s'approprier le processus de figuration du jeu d'acteur, 

re-signifier ses représentations sociodiscursives, ce qui, nous le croyons, a contribué au 

développement professionnel du stagiaire en tant qu'enseignant en formation initiale. 

Enfin, nous pouvons faire valoir que la figuration de l’action en tant que thème lié au 

langage, à la subjectivité, à la conscience et au développement professionnel est une 

approche d’analyse prometteuse. 

Mots-clés: Figuration de l’agir. Langue sur l’agir. Simple auto-vérification. Formation 

initiale des enseignants. Développement professionnel. Stage Régence. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Essa tese constitui nossa ação de linguagem responsiva e ativa, sociohistoricamente 

situada em um contexto científico de problematização das atividades de formação inicial de 

professores1 (especialmente de língua materna). Nessa e por essa ação de linguagem, nos 

constituímos atores dotados de intenções, finalidades e capacidades, pelas quais e com as quais 

procuramos intervir nas atividades formativas do estágio, na tentativa de contribuir 

positivamente com o desenvolvimento profissional de professores mais conscientes e críticos 

do seu agir em situação de trabalho.  

Especialmente nas últimas décadas, no Brasil, os linguistas aplicados têm se interessado 

por problemas sociais nos quais e para os quais a linguagem assume função preponderante. Esse 

interesse está relacionado à proposta interventiva que, para nós, caracteriza a Linguística 

Aplicada brasileira atual. A partir dessa proposta, os linguistas aplicados tentam compreender 

as atividades de linguagem em uma abordagem interdisciplinar, para a qual interessa a relação 

entre os sujeitos, os discursos e as ações que constituem essas atividades.  

Uma das atividades sociais mais privilegiadas atualmente pelas pesquisas em 

Linguística Aplicada é certamente a formação inicial de professores2 no contexto das 

licenciaturas. As atividades formativas são analisadas considerando-se a necessidade de 

intervenção no processo de formação e desenvolvimento profissional de professores mais 

conscientes e críticos do seu agir (GURGEL, 2013), capazes de ressignificar positivamente as 

atividades de ensino nas escolas de Educação Básica do Brasil.  

Para a análise e a eventual problematização das atividades formativas a que acabamos 

de nos referir, é necessário considerar o agir dos professores em formação inicial no contexto 

do estágio e, por conseguinte, da atividade de preparação profissional e, para isso, assumir o 

ensino como trabalho (MACHADO, 2004). Considerando essa necessidade, temos nos 

esforçado, em nossas pesquisas sobre a formação inicial de professores, especialmente aquelas 

sobre as atividades do estágio como componente curricular obrigatório das licenciaturas 

brasileiras (GURGEL, 2013; GURGEL, 2016; GURGEL & LEURQUIN, 2016), em 

                                                           
1 Logo de início, queremos antecipar que, nesta pesquisa, consideramos a formação inicial de professores como 
uma atividade social na qual e para a qual a linguagem é fundamental.  
2 Nesta tese, consideramos os estagiários como professores em formação inicial. Para nós, seria justamente essa 
ambivalência de papéis e funções que caracterizaria a constituição da identidade dos estagiários como professores 
em formação e em desenvolvimento profissional, pelo menos em tese. Ao longo desta tese, apresentaremos 
argumentos pelos quais poderemos justificar por que consideramos os estagiários como professores em formação 
inicial. 
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desenvolver análises acerca da linguagem sobre o agir, pois é a partir delas que podemos 

identificar as representações3 sociodiscursivas dos professores em formação inicial sobre o seu 

agir em contexto de ensino e, quando necessário, problematizar as suas implicações para as 

atividades formativas.4 

Nesse contexto, os cursos de formação inicial de professores vêm sendo 

problematizados por inúmeras pesquisas, como as orientadas5 pela profa. Dra. Eulália Vera 

Lúcia Fraga Leurquin6 (LEURQUIN, 2001, 2013, 2015) no âmbito do projeto maior “O estágio 

como espaço de transformação do professor”, vinculado à CAPES desde 2005. Essas pesquisas 

exemplificam o campo de atuação do GEPLA (Grupo de Estudo e Pesquisa em Linguística 

Aplicada), que, há alguns anos, vem desenvolvendo, sob a coordenação da professora, 

importantes projetos de intervenções formativas, como as realizadas em 2009, no PROJOVEM 

Urbano de Fortaleza.  

Uma das pesquisas vinculadas a esse projeto é a nossa de mestrado (GURGEL, 2013), 

na qual identificamos e problematizamos as representações sociodiscursivas dos estagiários7 da 

                                                           
3 Conforme propusemos em Gurgel (2013), as representações sociodiscursivas são sociais, porque são discursivas, 
e são discursivas, porque são sociais. Para nós, essas representações são interpretações, na e pela linguagem, que 
os sujeitos e os seus grupos sociais elaboram discursivamente, a partir de critérios sociossubjetivos, sobre objetos 
temáticos que lhes são sociossubjetivamente relevantes (GURGEL, 2013). Assim, as representações discursivas, 
em uma perspectiva de análise sócio-histórica e cultural, constituem elementos importantes das ideologias dos 
grupos sociais e, como tais, regulam as suas atividades de linguagem numa sociedade sócio-historicamente 
definida. Para nós, as representações sociodiscursivas constituem a subjetividade dos sujeitos e tudo que ela 
implica, como a ideologia, a consciência e a identidade, conforme a proposta que estamos desenvolvendo nesta 
tese. Nesta tese, então, consideramos que representar o agir, mas não só ele, é um processo dinamicamente 
axiológico e, por isso mesmo, ideológico, porque é fundamentado na e pela linguagem, que possibilita, no mundo, 
a produção de significações. 
4 O que temos percebido em nossas pesquisas é que essas representações estão relacionadas a avaliações restritas 
do agir, especialmente relacionadas às suas dimensões constitutivas. A partir da compreensão dos efeitos 
formativos dessas representações, podemos, como linguistas aplicados, propor projetos interventivos que 
contribuam positivamente com a formação e com o desenvolvimento profissional de professores. 
5 Como exemplos, podemos destacar as pesquisas de Aragão (2014), Peixoto (2011) e Araújo (2013), todas 
orientadas pela profa. Dra. Eulália Leurquin no Grupo de Estudos e Pesquisa em Linguística Aplicada (GEPLA) 
da Universidade Federal do Ceará, do qual somos membros. Essas pesquisas, assim como a nossa, fundamentam-
se em uma análise interacionista sociodiscursiva do agir do professor tanto em formação inicial (ARAGÃO, 2014; 
ARAÚJO, 2013) como continuada (PEIXOTO, 2011). 
6 Leurquin (2013) propôs a classificação das modalizações do agir, as quais nos serão fundamentais na análise dos 
mecanismos enunciativos e das figuras de ação.  
7 Nesta pesquisa, consideramos os estagiários como professores de língua materna em formação inicial; daí a 
flutuação terminológica entre “estagiários” e “professores em formação inicial” (em outras palavras, 
categorizamos os participantes da nossa pesquisa ora como estagiários, ora como professores de língua materna 
em formação inicial). Para nós, não haveria consequências conceituais nem mesmo ontológicas subjacentes às 
formas como decidimos nos referir aos participantes da pesquisa, já que os estagiários são, de fato, professores em 
formação inicial (mesmo que, ao final do curso, por razões diversas, eles não assumam a carreira docente). 
Entretanto, reconhecemos a situação híbrida experienciada pelos estagiários, pois, nas atividades da disciplina, 
eles não assumem o papel de estudantes nem tampouco o de professores formados, que recebem um salário por 
seu trabalho e que desempenham, portanto, uma tarefa profissional. Trata-se, então, de sujeitos que estão em uma 
tentativa de demonstrar, mesmo ainda na condição de estudantes universitários, lampejos de saberes docentes. São 
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disciplina de Estágio em Ensino de Língua Portuguesa do curso de Letras-Português da 

Universidade Federal do Ceará sobre o estágio de regência, produzidas, mobilizadas e 

ressignificadas na e pela disciplina.  

Em uma abordagem linguística, enunciativa e discursiva das representações, 

desenvolvida, sobretudo, a partir da abordagem teórico-metodológica do Interacionismo 

Sociodiscursivo (BRONCKART, 2004a, 2004b, 2005, 2007, 2008, 2009a, 2009b, 2010), 

problematizamos como os estagiários apreendem, na e pela linguagem, o estágio de regência. 

Pela análise das modalizações no discurso do grupo durante a interação com os seus pares em 

grupos focais, identificamos as avaliações que eles, os estagiários, atribuíram ao estágio de 

regência antes e durante a disciplina. Em nossa análise, percebemos que o grupo representa o 

estágio de regência, tanto antes quanto durante a disciplina, a) como aprendizagem da profissão 

e como aplicação da teoria e de técnicas de ensino, b) como feedback/avaliação da prática e c) 

como atividade final para conclusão do curso e como última etapa para certificação.  

Sendo assim, os estagiários, durante a disciplina, não ressignificaram suas 

representações e, orientados por elas, participaram das atividades apenas para cumprirem 

aspectos burocráticos, sem refletirem significativamente sobre, por exemplo, o agir do 

professor. Sendo assim, acreditamos que a nossa pesquisa de mestrado foi relevante à medida 

que problematizou as implicações dessas representações para o agir do grupo nas atividades 

formativas do estágio.  

As conclusões dessa nossa pesquisa nos incentivaram, então, a participar do debate 

científico e social da problemática da figuração do agir8 e a assumir, inevitavelmente, uma 

posição teórico-epistemológica frente a ele, mesmo que seja, como não poderia deixar de ser, 

parcial e até mesmo provisória. Para participarmos efetivamente desse debate, teremos que 

assumir, conforme apresentaremos mais adiante, abordagens teórico-metodológicas bem 

justificadas e definidas, o que, para nós, constitui uma das etapas mais difíceis no 

desenvolvimento de uma pesquisa científica.  

                                                           
sujeitos que vivem a experiência do estágio de regência em uma tentativa pendular de trânsito entre essas duas 
realidades. Assim, os participantes da nossa pesquisa vivem uma experiência muito complexa e, por isso, possuem 
uma certa bidimensionalidade que lhes é constitutiva. Se, de um lado, os nossos estudantes universitários precisam 
realizar as tarefas acadêmicas das disciplinas práticas do estágio, de outro eles precisam se comportar como 
docentes de língua materna, mesmo que ainda não tenham saberes próprios advindos da prática e da experiência. 
8 Nesta tese, conforme discutiremos em todos os capítulos, definimos a figuração do agir como a atividade 
ontologicamente humana, pela qual os sujeitos apreendem e representam, na e pela linguagem, o seu agir em 
diferentes contextos de atividade cultural e social. 
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Portanto, se quisermos considerar, nesta tese, uma concepção humana de 

desenvolvimento profissional9 na e pela linguagem, teremos que assumir abordagens teórico-

metodológicas de orientação histórica, materialista e dialética no que se refere à condição 

humana. Inegavelmente, essa nossa decisão, como todas as outras, não é neutra. Não assumimos 

essas abordagens como dogmas, mas como fundamentos para propormos, de acordo com os 

nossos objetivos e certamente com os nossos limites, a nossa própria abordagem.  

Ao que nos parece, ainda sabemos pouco sobre como os professores em formação inicial 

representam discursivamente o seu agir na atividade de ensino e sobre como eles, baseados nas 

representações sociodiscursivas, agem efetivamente nessa atividade. Conforme já adiantamos, 

abordamos, na pesquisa de mestrado (GURGEL, 2013), o primeiro problema e percebemos 

que, para compreender, mesmo que parcialmente, a ampla problemática do desenvolvimento 

profissional de professores instanciada pelas atividades formativas do estágio, não nos bastava 

apenas identificar as representações sociodiscursivas dos estagiários sobre essas atividades, 

pois essa problemática é bem mais complexa e envolve outros elementos além dos valores que 

o grupo atribui discursivamente à disciplina.  

Sendo assim, para tentarmos entender, de fato, o quadro amplo da problemática do 

estágio de regência, precisamos compreender o agir dos estagiários na atividade de ensino, que 

são desenvolvidas como requisito das atividades da disciplina. Assim, acreditamos que, com 

nossa pesquisa de mestrado, demos o pontapé inicial para entender essa problemática e que 

agora, com nossa pesquisa de doutorado, devemos nos preocupar com o segundo problema: 

como os estagiários apreendem e representam, na e pela linguagem, o seu agir na atividade de 

ensino, durante o estágio. Por conseguinte, a presente pesquisa pretende demonstrar a possível 

– e necessária - abordagem, para fins formativos, dos efeitos da figuração do agir pelos 

professores em formação inicial. 

Há alguns anos, o agir dos professores, tanto em serviço, quanto em pré-serviço, tem 

sido objeto de inúmeras pesquisas. Contudo, percebemos que a maioria dessas pesquisas 

interessa-se, sobretudo, pelo agir prescrito dos estagiários, e não pelo seu agir real ou 

representado. Em outras palavras, a maioria das pesquisas sobre o agir dos estagiários destaca 

                                                           
9 Nesta tese, consideramos o desenvolvimento profissional em sua constituição sócio-histórica e cultural, sendo 
um processo de apropriação, apreensão e ressignificação de representações produzidas e negociadas em atividades 
mediadas pela linguagem, a qual é fundamental para a constituição das funções psíquicas superiores humanas, 
como a consciência. Para Vigotski, é a linguagem a condição principal para o desenvolvimento de todas as funções 
psíquicas superiores. Todas elas são, então, desenvolvidas pela mediação da linguagem. Ainda de acordo com 
Vigotski, o desenvolvimento humano é o próprio processo de humanização. 
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o que eles deveriam fazer e não o que eles efetivamente fazem. Para nós, isso dificulta a 

compreensão efetiva do agir no contexto da formação inicial de professores, pois se trata de 

uma abordagem que restringe o agir a apenas um de seus constituintes: os determinantes 

externos, que o prefiguram.  

Considerando isso, nossa pesquisa surge, reiteramos, para contribuir com aquelas que 

se preocupam, sobretudo, com o agir real e representado dos estagiários. Assumindo a proposta 

de Bronckart (2004a, 2004b, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010), partimos da consideração de que 

as ações humanas não podem ser apreendidas pela simples observação das condutas, mas que 

podem, sim, ser apreendidas pela interpretação e representação na e pela linguagem.10 Sendo 

assim, assumimos que, para se compreender qualquer agir, deve-se ceder voz ao próprio ator. 

Por isso, propomos, nesta pesquisa, a possibilidade de analisar a figuração do agir do professor 

em formação inicial a partir da análise dos textos produzidos por eles, após o desenvolvimento 

do seu agir, a propósito das suas próprias ações, no procedimento metodológico da entrevista 

de autoconfrontação simples.  

Nossa pesquisa pretende, então, como objetivo geral, analisar como os professores em 

formação inicial apreendem e representam, na e pela linguagem, o seu agir11, num processo que 

denominamos de figuração do agir. Assim, pretendemos analisar como o agir de uma estagiária 

da disciplina de Estágio em Ensino de Língua Portuguesa do Curso de Letras da Universidade 

Federal do Ceará é representado por ela discursivamente durante a entrevista da 

autoconfrontação simples.  

A partir desse objeto geral, pretendemos, nesta pesquisa, defender a tese de que, do e no 

processo de figuração do agir em contexto de formação profissional, como processo de 

                                                           
10 Para Bronckart (2004), baseado em Ricouer (1983), as diferentes interpretações do agir são construídas nos e 
pelos textos, que têm o poder de reconfigurar a ação humana. Sendo assim, todo e qualquer texto, conforme o 
primeiro autor, pode contribuir para a clarificação das ações e para a construção de modelos de agir, ou seja, para 
a morfogênese das ações. Nesse sentido, todos os textos que tematizam o agir podem ser considerados espaços de 
emergência dessas morfogêneses, contribuindo para a manutenção ou para a transformação dos “modelos de agir” 
(MACHADO & BRONCKART, 2009).  
11 Nesse ponto, já podemos esclarecer o que entendemos por agir, ação e atividade. Para distinguir esses termos, 
então, assumimos a proposta de Bronckart (2004), para a qual: a) os termos agir e actante referem-se ao nível 
ontológico do conjunto de condutas individuais, mediatizadas pela atividade coletiva de trabalho, referindo-se, 
portanto, aos objetos das interpretações que se constroem sobre as condutas observáveis dos seres humanos; b) os 
termos ator, agente, ação e atividade referem-se a determinadas interpretações sobre o(s) actante(s) e sobre o seu 
agir, no sentido de que a interpretação que atribui, ao actante, razões (ou por determinações externas ou por motivos 
particulares), intenções (para atingir finalidades sociais ou objetivos particulares) e determinados recursos internos 
e externos considera o agir como uma ação ou como uma atividade, desenvolvida, respectivamente, por um só ator 
ou por vários atores, e não por um ou vários agentes, termo que designa o actante a quem essas propriedades 
(razões, intenções e recursos) não são atribuídas.  
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linguagem e pensamento, emergem a constituição e o desenvolvimento da subjetividade, da 

ideologia, da identidade e da consciência do profissional em formação. Sendo assim, nos 

interessamos pela figuração do agir como processo que contribui para a formação e o 

desenvolvimento profissional e humano da estagiária, a quem atribuímos o nome fictício Joana, 

para preservar sua identidade.  

Para isso, precisaremos sistematizar esses conceitos, tornando-os operacionais, pelo que 

nos dedicamos a apresentar e a desenvolver uma abordagem logocêntrica das representações 

sociodiscursivas, considerando, para tal abordagem, a função da linguagem e do agir na 

constituição subjetiva, ideológica e identitária da estagiária Joana. 

Nossa pesquisa assume o crescente reconhecimento do agir do professor como um 

objeto12 de análise científico e considera, sobretudo, conforme já adiantamos, a relação entre 

linguagem, agir e desenvolvimento profissional no contexto da formação inicial de professores. 

Nesta pesquisa, então, considerando essa relação, pretendemos indicar e demonstrar uma das 

várias possibilidades de análise do agir do professor, para a qual estabelecemos os seguintes 

objetivos específicos: 

I. Identificar e descrever a dinâmica das figuras de ação que a estagiária mobiliza 

para apreender e representar discursivamente o seu agir na atividade de ensino, 

durante o estágio; 

II.  Sistematizar, a partir da análise, sobretudo, dos tipos de discurso e dos 

processos, a organização linguística, enunciativa e discursiva das figuras de ação 

mobilizadas pela estagiária;  

III. Identificar e analisar os constituintes do agir que as figuras de ação mobilizam e 

ressignificam;  

IV. Reconhecer e discutir as contribuições da entrevista de autoconfrontação simples 

para a formação inicial de professores, e  

V. Problematizar13 os efeitos e as implicações da figuração do agir para o 

desenvolvimento profissional dos professores em formação inicial. 

 

                                                           
12 Na seção 4.1, discutiremos, mais detalhadamente, sobre o crescente interesse dos linguistas aplicados pelo objeto 
de estudo “agir/ação”.  
13 Nesta tese, “problematizar” é sinônimo de “questionar” e, portanto, não significa “atribuir caráter de problema”.  



9 
 

 
 

Os objetivos I, II e III estão relacionados à análise empírica, a partir da qual poderemos 

estabelecer que há uma relação entre as figuras de ação e os tipos de discurso (BULEA, 2010). 

Já os objetivos IV e V estão relacionados ao debate teórico-epistemológico, pelo qual 

pretenderemos identificar, sobretudo, os efeitos formativos e desenvolvimentais das figuras de 

ação, pouco explorados pelas pesquisas sobre o agir do professor, já que essas pesquisas 

discutem, em geral, apenas os efeitos do procedimento da entrevista de autoconfrontação 

simples, e não propriamente os da figuração do agir. Para essa discussão, defenderemos o 

necessário retorno epistemológico à proposta de desenvolvimento apresentada por Vigotski 

(1991, 1995, 1996, 2004), principalmente no que se refere à (tomada de) consciência, conceito 

que buscaremos aprofundar nessa discussão.  

Para atendermos a esses objetivos, assumimos, como principal abordagem teórico-

metodológica, o Interacionismo Sociodiscursivo, doravante ISD (BRONCKART, 2004a, 

2004b, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), pois seus fundamentos epistemológicos 

consideram, sobretudo, a relação entre linguagem, agir e desenvolvimento humano14. Baseados 

no ISD (BRONCKART, 2007, 2008, 2009), procuramos, então, analisar a problemática do agir 

da estagiária, como professora em formação inicial, a partir da consideração de que as 

representações sociodiscursivas construídas por ela, na e pela linguagem, desempenham papel 

central no seu desenvolvimento (profissional e também humano).  

Sob essa perspectiva, interessamo-nos, nesta pesquisa, pela dimensão formativa da 

figuração do agir. Para nós, assumindo os pressupostos epistemológicos do ISD 

(BRONCKART, 2006, 2008), a tomada de consciência das propriedades efetivas de seu agir 

gera – ou favorece - o desenvolvimento do indivíduo, pressuposto que orienta, já há algumas 

décadas, grande parte dos procedimentos de análise das práticas que conhecemos no contexto 

da formação dos adultos. Sendo assim, nossa pesquisa, ao preocupar-se com o processo de 

atribuição de significação ao agir, reforça as potencialidades epistêmicas, praxiológicas e, por 

conseguinte, desenvolvimentais da tomada de consciência do agir.15  

                                                           
14 Para nós, seguindo a proposta do ISD, “o problema da linguagem é totalmente central ou decisivo, tanto no 
desenvolvimento humano quanto em relação aos conhecimentos e aos saberes em relação às capacidades do agir 
e à identidade das pessoas.” (Bronckart, 2006, p. 10). Ainda segundo o autor, “a linguagem é, portanto, o maior 
instrumento de manifestação da gnoseologia e, sendo assim, o instrumento de expressão dos diversos processos 
de morfogênese do agir” (BRONCKART, 2009, p. 167, grifos do autor). 
15 A perspectiva vygotskiana, na qual se fundamenta o ISD, propõe que a ciência integrada do humano deveria 
preocupar-se com os problemas que marcam a vida dos indivíduos, como os problemas de trabalho e os de 
formação ou educação. Bronckart (2009) adere a essa proposta, defendendo que uma ciência do humano só é 
legítima se se revela apta a analisar e a transformar as situações de atividade humana. Sendo assim, os trabalhos 
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Em consonância com a nossa abordagem teórico-metodológica maior, o ISD 

(BRONCKART, 2004a, 2004b, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), assumimos também 

conceitos e métodos propostos pela Clínica da Atividade (CLOT & FAÏTA, 2000), sobretudo 

no que se referem ao procedimento da entrevista de autoconfrontação simples, método de 

geração de dados que adotamos nesta pesquisa. Para nós, esse procedimento é coerente com os 

nossos objetivos, pois, a partir dele, a estagiária Joana poderá mobilizar determinadas figuras 

de ação, que são, na verdade, produtos interpretativos da ação. 

Como contexto geral da nossa pesquisa, estabelecemos o da mediação formativa no 

curso de Letras da Universidade Federal do Ceará. Para analisarmos como uma estagiária da 

disciplina de Estágio em Ensino de Língua Portuguesa apreende e representa, pela mediação da 

linguagem, , durante  o procedimento de geração de dados da entrevista de autoconfrontação 

simples (CLOT & FAÏTA, 2000), o seu agir16, assumimos, como categorias de análise 

principais, os tipos de discurso (BRONCKART, 2009), as as figuras de ação (BULEA, 2010) 

mobilizadas no texto oral produzido pela estagiária na entrevista da autoconfrontação simples, 

texto cuja transcrição constitui o nosso corpus.  

Em conformidade com as nossas opções teórico-epistemológicas, consideramos a 

estagiária Joana como sujeito sociohistórico e cultural, o que implica considerá-la em sua 

subjetividade, ou seja, reconhecê-la em sua relação com a multiplicidade de significações 

sociossubjetivas que produz em diferentes atividades ao longo do seu desenvolvimento. É nessa 

perspectiva que uma discussão sobre subjetividade, ideologia e consciência nos é importante 

nesta pesquisa, na qual assumimos a seguinte tese: a figuração do agir é um processo de 

emergência e de desenvolvimento, na e pela linguagem, da subjetividade, da identidade e da 

consciência, para o qual concorrem a produção e a ressignificação de representações 

                                                           
do ISD preocuparam-se – e, evidentemente, ainda se preocupam - em desenvolver estudos teóricos e, 
simultaneamente, em operacionalizar projetos de intervenção sobre situações práticas, que constituem também 
oportunidades de validação das proposições teóricas. Sob essa perspectiva, o ISD defende que todo e qualquer 
projeto da ciência do humano deve abranger uma dimensão política e engajar-se em projetos práticos. É nesse 
sentido que julgamos pertinente a nossa pesquisa.  
16 Nesse ponto, julgamos oportuno esclarecer, mais uma vez, o que entendemos por agir, que empregamos, nesta 
pesquisa, como referente ao nível ontológico do conjunto de condutas individuais, mediatizadas pela atividade 
coletiva de trabalho e dos actantes que as realizam (BRONCKART, 2004). Sendo assim, o “agir” constitui o objeto 
das interpretações que são construídas sobre as condutas observáveis dos seres humanos. Na terminologia proposta 
por Bronckart (2004), a “ação” constitui uma interpretação do agir que atribui, ao actante, razões (ou por 
determinações externas ou por motivos particulares), intenções (para atingir finalidades sociais ou objetivos 
particulares) e determinados recursos internos e externos para agir. Nesse caso, quando ocorre a atribuição dessas 
propriedades, o actante passa a ser designado por ator; caso contrário, quando não há essa atribuição, o actante 
passa a ser designado por agente. Apesar de ter sugerido essa terminologia, o autor alerta que não há um limite 
claro entre essas distinções. 
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sociodiscursivas sobre o agir, que constituem a ideologia dos sujeitos e dos grupos sociais dos 

quais eles participam em diferentes atividades sociais.  

Para legitimarmos essa tese, defendemos a necessidade de contemplarmos, na 

problemática da figuração do agir, questões referentes à linguagem, à subjetividade, à ideologia, 

à identidade e à consciência, pois o sujeito que representa o seu agir representa, antes de tudo, 

a si mesmo como um ator sociohistórico e cultural que age no mundo, na e pela linguagem, a 

partir de capacidades epistêmicas e praxiológicas, construídas ao longo do seu desenvolvimento 

humano. Em outras palavras, estamos, em nossa tese, considerando a figuração do agir como 

um processo ontologicamente humano de apreensão e de representação do agir, para cuja 

abordagem deve-se assumir diferentes paradigmas teórico-epistemológicos, de diferentes 

culturas disciplinares, a partir de diferentes questões de pesquisa.  

Algumas dessas questões poderiam ser assim definidas, a depender da área de pesquisa: 

a) Ciências da Linguagem: quais são as seleções e as combinações linguísticas, enunciativas e 

discursivas que caracterizam a linguagem sobre o agir, que emerge do processo de figuração 

do agir?; b) Psicologia Social: quais são as representações (sociodiscursivas) que a linguagem 

sobre o agir materializa, no processo de figuração do agir, e como elas coordenam ações no 

mundo?; c) Psicologia do Desenvolvimento: quais são os efeitos desenvolvimentais das 

representações sociodiscursivas que emergem do processo de figuração do agir?; d) Sociologia: 

como as representações sociodiscursivas materializadas pela linguagem sobre o agir, no 

processo de figuração do agir, asseguram e mantêm a coesão de grupos sociais, caracterizando 

as suas atividades sociais. 

É sobretudo como processo que a figuração do agir é assumida como objeto de pesquisa 

nesta tese, na qual reconhecemos a legitimidade de uma polifonia epistemológica, a partir do 

que é comum entre os fundamentos teóricos de: Saussure, quanto à teoria do signo; Benveniste, 

quanto à subjetividade na linguagem; Bakhtin, quanto à axiologia humana, à alteridade, à 

atitude responsiva ativa, à polifonia e ao dialogismo); Bakhtin [Volochínov], quanto à 

ideologia, à alteridade e à significação linguística; Vigotski, quanto à formação de conceitos e 

ao desenvolvimento humano; Leontiev, quanto às atividades sociais; Bronckart, quanto à 

manifestação textual da linguagem, e Bulea, quanto à interpretação do agir. 

Para nós, os fundamentos epistemológicos que essas abordagens teóricas partilham são 

a constituição cultural, social e histórica do homem, como sujeito que age no mundo na e pela 



12 
 

 
 

linguagem; a função fundante da linguagem para a ontologia humana, e a linguagem como 

(inter)ação no mundo. 

Desenvolvida na grande área da Linguística, a partir da polifonia teórico-epistemológica 

definida acima, a nossa análise considera a figuração do agir como processo de linguagem e de 

pensamento e se interessa, então, pela linguagem sobre o agir, que emerge da figuração do agir, 

em sua manifestação textual, a partir de sua materialidade linguística. A partir disso, baseamos 

a nossa análise em cinco macro-questões de pesquisa, relacionadas, direta e respectivamente, 

aos nossos cinco objetivos específicos: 

I. Quais as figuras de ação mobilizadas pela estagiária durante a entrevista de 

autoconfrontação simples para apreender e representar discursivamente o seu 

agir? 

II. Quais as regularidades linguísticas, enunciativas e discursivas que caracterizam 

as figuras de ação mobilizadas? 

III. Quais os constituintes do agir que as figuras de ação mobilizam e ressignificam?  

IV. O que a autoconfrontação (re)vela sobre as atividades de ensino propostas e 

desenvolvidas no estágio? 

V. Quais os efeitos da figuração do agir para o desenvolvimento profissional da 

estagiária? 

Para estabelecermos essas questões de pesquisa, partimos dos nossos pressupostos17, 

como o de que o agir do professor é representado, na e pela linguagem, a partir de interpretações 

apreensíveis nos textos produzidos por ele sobre a sua prática. Para nós, a ressignificação 

constante dessas representações constitui o “motor de desenvolvimento” do profissional, em 

situação de formação profissional (BULEA, 2010). 

Assumindo as orientações de Bulea (2010, p. 25), nossa pesquisa aborda, então, a 

problemática da interpretação da atividade de formação pelos sujeitos nela implicadas, “sob o 

ângulo específico das condições e das modalidades linguageiras sob as quais essa 

interpretação se realiza” (grifos da autora). Assim, procuramos analisar a incidência das 

escolas linguísticas, enunciativas e discursivas sobre o processo de figuração do agir no 

                                                           
17 Na página 18, apresentamos, detalhadamente, os pressupostos que orientam a nossa análise. Já na página 41, 
apresentamos, como anexo, uma tabela na qual, de forma sistemática, correlacionamos os objetivos, as questões 
de pesquisa, as categorias de análise e os procedimentos metodológicos.  



13 
 

 
 

contexto da formação inicial de professores. Para isso, defendemos que a linguagem é “uma 

dimensão propriamente constitutiva da formação” (BULEA, p. 26).  

Nesta pesquisa, então, consideramos as figuras de ação como produtos interpretativos 

relacionados ao modo como os tipos de discurso18 organizam um conteúdo temático da ordem 

do agir (BULEA, 2009). Sendo assim, elas correspondem a possibilidades de articulação entre 

tipos de discurso, que são formas de organização discursiva, e o conteúdo temático, mobilizado, 

no caso da nossa pesquisa, pela estagiária Joana durante a entrevista de autoconfrontação 

simples, na qual ela é confrontada ao seu agir.  

Ainda em concordância com Bulea (2009), propomos, nesta pesquisa, que as figuras de 

ação constituem macro-cortes interpretativos, portadores do debate gnosiológico relativo ao 

agir, cuja reconfiguração e interiorização compreende tomada de consciência, necessária para 

o desenvolvimento profissional e humano da estagiária. Por conseguinte, nossa análise das 

figuras de ação considera a relação entre os aspectos ontológicos (agir-referente) e os aspectos 

gnoseológicos (debate interpretativo) e reforça a função fundamental da linguagem na e para a 

tomada de consciência da estagiária sobre si e sobre o seu agir, o que lhe permite redimensionar 

sua prática. 

Além disso, nossa análise pretende assegurar que a estagiária mobiliza e alterna várias 

figuras de ação como estratégia de reconstruir discursivamente o seu agir, de uma maneira que 

lhe é própria. Para nós, em consonância com Bulea (2010), a alternância das figuras de ação - 

que esperamos atestar na auto-confrontação simples - pode nos indicar que a estagiária se 

apropria do debate sócio-profissional que o envolve, reconfigurando-o ao atribuir significações 

para o que faz. 

Em nossa análise, pretendemos descrever e analisar a organização linguística, 

enunciativa e discursiva que caracteriza cada figura de ação. Nosso interesse se volta, então, 

para a organização discursiva (os tipos de discurso), para a dimensão agentiva (as marcas de 

                                                           
18 Os tipos de discurso são “modalidades de organização enunciativa” (BULEA, 2007), ou seja, são segmentos 
textuais que podem ser identificáveis e diferenciados de acordo com suas características ou em configurações de 
unidades linguísticas específicas. Para nós, a identificação desses segmentos é o ponto central para identificarmos 
as figuras de ação. Nas palavras de Bulea (2007, p. 114): “os tipos de discurso participam de modo constitutivo e 
potencialmente autônomo no processo de interpretação do agir pelas pessoas. De um lado, no sentido de que eles 
mediatizam, no interior de um texto, a relação que o actante produtor mantém com o conteúdo mobilizado (...); de 
outro lado, no sentido de que, por sua diversidade (mesmo que sejam em número finito), os tipos de discurso são 
configurações que podem, durante sua ‘combinação’ com o conteúdo temático referente ao agir, gerar ‘recortes 
interpretativos’” (grifos da autora) 
 



14 
 

 
 

atorialidade), para a organização temporal ou cronológica (tempos, aspectos e processos 

verbais), para as relações predicativas e para os mecanismos enunciativos (as modalizações) 

atestáveis em cada figura de ação. 

Ao identificarmos os tipos de discurso que semiotizam o agir da estagiária, pretendemos 

analisar como a relação de conjunção e disjunção das coordenadas no mundo ordinário e a 

relação de implicação e autonomia dela no texto contribuem para a compreensão do seu agir. 

Sendo assim, nosso interesse está, sobretudo, na ação de elaboração e de mobilização das 

figuras de ação pela estagiária e nos efeitos desenvolvimentais e formativos desse processo 

morfogenético, o qual compreende cortes interpretativos que se referem ao agir e que exploram 

as configurações discursivas disponíveis e atestáveis na língua, já que as figuras de ação se 

caracterizam por uma configuração temático-discursiva (BULEA, 2010). 

Com a nossa análise, esperamos atestar, como já o fez Bulea (2010), a pluralidade e a 

variabilidade dos ângulos que podem ser mobilizados na compreensão do agir, mesmo quando 

se trata da compreensão de um dado agir por um ator singular. Essa variabilidade, que depende 

do nível enunciativo, deve-se, sobretudo, à heterogeneidade da dinâmica da organização 

discursiva atestável na entrevista de autoconfrontação e está relacionada à alternância das 

figuras de ação mobilizadas pela estagiária Joana. 

Além disso, considerando o exposto acima, pretendemos, com nossa análise, reforçar 

que há uma relação entre as figuras de ação mobilizadas e a segmentação temática do agir, 

embora essa relação não seja direta nem necessária. O que há, na verdade, é uma certa tendência 

de mobilização de determinada figura de ação para abordar determinados elementos temáticos 

do agir (BULEA, 2010).  

Nesta pesquisa, também poderemos corroborar se, de fato, ocorre a ação performance, 

identificada por Peixoto (2011). Segundo a pesquisadora, a ação performance seria mobilizada 

pelos professores para encenarem sua ação ou a dos alunos em sala de aula. Nesta tese, então, 

buscamos ampliar a análise apresentada por Peixoto (2011), à medida que pretendemos 

descrever a organização linguística e discursiva da figura de ação performance, se a 

identificarmos no nosso corpus. 

Para nós, além de identificar as figuras de ação mobilizadas pela estagiária e, assim, 

descrever as (re)configurações do agir construídas no e pelo texto, é necessário evidenciar as 
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categorias da semiologia do agir19 (BRONCKART, 2004a), destacando as diferentes dimensões 

do agir da estagiária, tais como os modelos de agir apropriados, os instrumentos mobilizados e 

os outros implicados no agir. Para nós, o agir e o trabalho do professor implicam uma complexa 

imbricação entre as dimensões linguageiras, psicológicas, coletivas, instrumentais e 

prescritivas.  

Nossa análise também pretende destacar as motivações, as intenções, as 

responsabilidades e as capacidades da estagiária na atividade de ensino. Sendo assim, 

recorremos à semântica do agir, que considera, por exemplo, as dimensões motivacional e 

intencional do agir, além dos recursos e das capacidades implicadas (BRONCKART, 2004, 

2008).  

Na dimensão motivacional, estão os fatores externos, de origem coletiva, que podem ser 

tanto da ordem material quanto representacional. Nessa dimensão, também estão os motivos e 

as razões de agir, da forma como são interiorizados e atribuídos a um ator particular. 

Linguisticamente, os motivos podem ser codificados por palavras com valor explicativo 

(porque, pois), como também por modalizações de valor deôntico (dever, poder).  

Já na dimensão intencional, estão as finalidades, no plano coletivo (validadas 

socialmente), e as intenções, no plano individual. Linguisticamente, tanto as finalidades quanto 

as intenções podem ser expressas por modalizações de valor pragmático (tentar, procurar, 

buscar). Por fim, na dimensão das capacidades e dos recursos, estão as ferramentas materiais e 

os instrumentos simbólicos para o agir, disponibilizados socialmente; linguisticamente, podem 

ser expressas pelas modalizações de valor epistêmico (achar, considerar). 

Como estratégia de justificarmos as contribuições da nossa pesquisa, podemos discutir, 

mesmo que brevemente, algumas pesquisas que analisam o agir dos professores de língua 

materna, tanto em formação inicial, quanto em formação continuada. Dentre as pesquisas que 

analisaram a formação inicial, destacamos a de Bueno (2007), que analisou as representações 

construídas sobre o trabalho do professor nos textos elaborados para orientar os estagiários em 

suas tarefas e nos textos produzidos pelos próprios estagiários durante o estágio de regência. 

                                                           
19 A nossa preocupação em analisar, nesta pesquisa, as categorias da semiologia do agir está relacionada à nossa 
intenção de responder – também - às seguintes questões: Quais são os elementos do trabalho do professor que são 
mais tematizados por eles na autoconfrontação (o próprio professor? os outros com os quais ele interage? os 
instrumentos? os artefatos?); Quais são as categorias da semiologia do agir atribuídas por eles a eles próprios 
(razões, motivos, intenções, objetivos, capacidade etc.)? Quais das suas dimensões individuais (físicas, cognitivas, 
linguageiras etc.) são tematizadas? 
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Nesse estudo, a pesquisadora, dados os seus objetivos, limitou-se a identificar as figuras de ação 

mobilizadas pelos estagiários, não aprofundando o debate epistemológico entre as figuras de 

ação e o desenvolvimento profissional e humano. Sendo assim, pretendemos ampliar a análise 

apresentada por Bueno (2007), à medida que buscamos retornar às bases epistemológicas do 

ISD, sobretudo as de Vigotski (1991, 1995, 1996, 2004), para aprofundarmos esse debate, 

principalmente no que se refere à tomada de consciência.  

Para nós, o potencial e a profundidade da obra fundadora de Vigotski possibilita a nós, 

pesquisadores, descobrir, cada vez mais, novos caminhos, que podemos percorrer na tentativa 

de compreender questões tão caras para as Ciências do Humano. O retorno epistemológico a 

Vigostki, que defendemos nesta pesquisa, tem o objetivo de encontrar, ou pelo menos, 

fundamentar novas questões e novas orientações teórico-epistemológicas para essas questões. 

Sendo assim, não se trata aqui de destacar nem de apresentar a proposta de Vigostki 

como uma doutrina, mas sim de pensar com e a partir dela, ou seja, pensar nosso tema de 

pesquisa a partir das implicações da proposta de Vigotski, que consideramos como uma 

abordagem bem definida, mas não fechada em si. É evidente que se trata da nossa tentativa de 

interpretação da obra do autor e, como todo exercício analítico, é passível de equívocos e falhas.   

Já dentre as pesquisas que discutiram a formação continuada, destacamos novamente a 

de Peixoto (2011), que analisou como o professor reconfigura o seu trabalho em um encontro 

de formação continuada. Para nós, essa pesquisa é bastante relevante para os estudos das figuras 

de ação, pois identificou a emergência da figura de ação performance, que ainda não havia sido 

observada por outras pesquisas. Entretanto, a pesquisadora, dado o seu recorte de análise, não 

pôde ampliar a discussão sobre essa figura.  

A partir do exposto acima, podemos afirmar que nossa pesquisa compartilha, com as 

duas anteriores, o interesse em analisar o agir do professor, relacionando-o à operacionalização 

de ações em contexto de formação. Entretanto, devemos reforçar que a nossa pesquisa 

distancia-se dessas à proporção que busca aprofundar, epistemologicamente, o debate sobre a 

função das figuras de ação e de sua dinâmica semântico-pragmática para o desenvolvimento 

profissional da estagiária Joana. 

Mais do que apontar caminhos teóricos, esperamos indicar, nesta pesquisa, caminhos 

praxiológicos pelos quais possamos tentar ressignificar os cursos de formação inicial de 

professores de língua materna. Ademais, esperamos contribuir com a consideração da função 



17 
 

 
 

das figuras de ação e dos tipos de discurso para o desenvolvimento profissional da estagiária 

Joana, que mobiliza essas categorias ao apreender e representar discursivamente o seu agir. Em 

outras palavras, esperamos avançar na consideração da função das figuras de ação e dos tipos 

de discurso na e para a compreensão do agir do professor de língua materna (no nosso caso, 

mais especificamente, dos professores em formação profissional). 

Posto isso, identificados os objetivos e apresentado, brevemente, o percurso teórico-

metodológico da nossa pesquisa, podemos afirmar que, com ela, ao tentarmos aprofundar a 

noção de figura de ação, esperamos articular essa categoria com a problemática geral do estatuto 

do agir do professor em formação inicial, problematizando as implicações da análise dessa 

categoria para a criação de projetos de intervenção no contexto das mediações formativas. Um 

desses projetos, acreditamos, pode ser articulado a partir da adoção da entrevista de auto-

confrontação simples nas e pelas disciplinas de estágio.  

Para nós, esse procedimento pode ser um dispositivo eficaz na formação de professores, 

à medida que os estagiários participam do debate interpretativo sobre a sua profissão, 

ressignificando suas representações sobre o agir e o trabalho do professor. Assim, para que os 

cursos de formação oportunizem condições, aos professores, de se tornarem profissionais 

conscientes e críticos de sua prática, é necessário que adotem a a entrevista de autoconfrontação 

simples nas disciplinas de estágio, pois ela reforça o efeito formativo e desenvolvimental da 

avaliação de si.20 Adotando-se esse procedimento, as disciplinas de estágio estarão, por 

conseguinte, adotando a pesquisa como eixo central da formação inicial de professores.  

Em outras palavras, ao propormos a autoconfrontação como um dos dispositivos a ser 

adotado no contexto de formação inicial de professores, estamos considerando que os cursos de 

formação de professores devem incluir os procedimentos de análise das práticas, que são 

indispensáveis para o conhecimento da realidade do agir e do trabalho do professor. Para nós, 

então, os cursos de formação inicial, com a adoção desses procedimentos, estarão dando 

oportunidade para que os estagiários interpretem ativa e criticamente as significações possíveis 

                                                           
20 A partir de Vigotski (1991, 1995, 1996), podemos assegurar que a avaliação é um elemento essencial para a 
constituição do sujeito humano. Sendo assim, acreditamos, no caso específico da nossa pesquisa, que a avaliação 
é um elemento fundamental para compreendermos o desenvolvimento do professor. Para nós, o procedimento 
metodológico da auto-confrontação oportuniza que o professor avalie as suas ações, as ações dos outros e os efeitos 
das suas ações sobre os outros.  
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do agir e do trabalho do professor, participando efetivamente da dinâmica interpretativa e do 

debate social sobre a sua atividade profissional, como defendemos acima. 

Como formadores, acreditamos que, quanto mais compreendermos o agir do professor, 

mais condições teremos para atuar no processo de formação inicial, intervindo no 

desenvolvimento profissional e humano dos estagiários. Nessa perspectiva, acreditamos que a 

nossa pesquisa lega à reflexão dos formadores a pertinente e inquietante questão: como intervir 

para que o professor em formação inicial ressignifique suas capacidades epistêmicas e 

praxiológicas a partir da figuração do seu agir? Para nós, uma possível resposta a essa questão 

é, como estamos propondo, a adoção da autoconfrontação nas disciplinas do estágio de 

regência.  

Também esperamos, nesta tese, propor algumas mudanças no que se refere ao 

paradigma teórico-epistemológico do ISD (BRONCKART, 2009) e da Clínica da Atividade, 

sobretudo no que se refere: aos tipos de discurso, que, nesta tese, denominaremos de modos de 

operação enunciativo-discursiva; ao gênero da atividade, que passaremos a designar de gênero 

ideológico (sociossubjetivo) da atividade; à relação entre gênero da atividade e ideologia 

(conhecimentos, representações, normas, regras) e entre estilo profissional e identidade 

profissional – estilo identitário profissional.  

Como exemplo, defenderemos o gênero ideológico da atividade, porque implica formas 

de ação fundamentadas em conhecimentos, representações, normas e regras partilhadas por um 

grupo profissional. Para nós, o gênero ideológico da atividade são atividades efetivas, 

assumidas e desenvolvidos pelos coletivos profissionais com base em sua ideologia 

profissional, que abrange conhecimentos, representações, crenças, normas, regras, que 

fundamentam as ações individuais dos profissionais. 

Por fim, gostaríamos de destacar que, como não poderia ser diferente, a nossa tese 

constitui um “espaço de lutas sociais” (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2009), já que pode ser 

considerada, na perspectiva bakhtiniana, de signo ideológico. É nessa perspectiva que queremos 

que seja considerada nossa contribuição ao debate da problemática da figuração do agir. Para 

nós, propor esta tese representa um modo de militância em defesa de atividades de formação 

inicial de professores mais produtivas no que se refere ao desenvolvimento de profissionais 

mais conscientes e críticos do seu agir em contexto prático de formação e trabalho.  
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Em outras palavras, como sujeitos sócio-históricos, também nós, pesquisadores, 

desenvolvemos nossa subjetividade e não podemos desconsiderá-la em nosso agir de 

pesquisadores: “a pesquisa em si é uma prática social onde pesquisador e pesquisado se 

apresentam enquanto subjetividades que se materializam nas relações desenvolvidas” (LANE, 

2012, p. 18). Não há, portanto, para nós, possibilidade de se produzir conhecimento científico 

neutro, pelo menos nas Ciências Humanas. A própria perspectiva que cria o objeto não é neutra. 

Ela é baseada em nossa ideologia, pela qual atribuímos significações aos nossos interesses 

teórico-metodológicos. Contudo, essa impossibilidade não se refere à produção de 

conhecimentos legitimamente científicos.  

Sendo assim, esta tese se justifica, para nós, em três aspectos: político e social (políticas 

de formação inicial de professores e estratégias de intervenção), acadêmico (discussão teórico-

metodológico da figuração do agir, como objeto de pesquisa científica) e pessoal (nosso 

interesse de continuar atuando profissionalmente como professores formadores). 

Posto isso, podemos avançar em nossa tese. A seguir, no capítulo 2, tentaremos defender 

a figuração do agir como um processo de linguagem e pensamento, que contribui para a 

constituição e para o desenvolvimento da subjetividade e da identidade profissional. Para nós, 

nenhuma abordagem da figuração do agir pode prescindir de questões relativas à subjetividade, 

à ideologia, à identidade e à consciência, pois não há nada mais humano do que agir na e pela 

linguagem, a qual é constitutiva, portanto, da nossa ontologia. Para esta, concorrem também a 

subjetividade, a ideologia, a identidade e a consciência, pois, ao apreender e representar as suas 

ações, o ator apreende e representa a si mesmo.  

Depois, no capítulo 3, pretendemos propor uma abordagem logocêntrica de 

representações sociossubjetivas e discursivas (ou apenas sociodiscursivas). Considerando que 

a figuração do agir é o processo pelo qual os sujeitos interpretam e avaliam, na e pela linguagem, 

o seu agir, temos que considerar, como objeto de análise, as representações que emergem desse 

processo. Essas representações, como pretendemos demonstrar, são baseadas em critérios 

sociossubjetivos, o que as distingue dos conhecimentos, elaborados cientificamente a partir de 

critérios objetivos. Para nós, tanto os conhecimentos quanto as representações constituem as 

ideologias dos sujeitos.  

No capítulo 4, discutiremos a relação entre linguagem, ação e desenvolvimento, de 

acordo com a abordagem do ISD (BRONCKART, 2009). Na discussão, pretendemos 
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demonstrar a função central da linguagem para a formação e o desenvolvimento profissional e 

humano dos sujeitos.  

Já no capítulo 5, apresentaremos os procedimentos metodológicos e as categorias 

analíticas da nossa pesquisa. Nesse capítulo, defenderemos a entrevista de autoconfrontação 

simples como procedimento metodológico produtivo nas atividades de formação profissional.  

Em seguida, no capítulo 6, analisaremos os dados que constituem o nosso corpus. Na 

análise, a partir do modelo da arquitetura textual (BRONCKART, 2009), identificaremos e 

descreveremos primeiro a organização linguística, enunciativa e discursiva do texto produzido 

pela estagiária Joana; segundo, a dinâmica das figuras de ação mobilizadas por ela ao 

representar o seu agir, e, terceiro, as implicações formativas das representações 

sociodiscursivas da estagiária para a o seu desenvolvimento profissional. 

Por fim, após o capítulo 6, apresentaremos nossas considerações (momentaneamente) 

finais, nas quais retomaremos as principais questões de pesquisa, bem como os principais 

resultados da análise, e destacaremos as limitações da nossa abordagem. 
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2. A FIGURAÇÃO DO AGIR COMO PROCESSO DE 
CONSTITUIÇÃO, EMERGÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DA 
SUBJETIVIDADE E DA IDENTIDADE: A CONSTRUÇÃO DO 
OBJETO DE PESQUISA  

“Aquele que pratica um ato de compreensão (também no caso do pesquisador) passa 
a ser participante do dialógo”  

(BAKHTIN, 1992, p. 355).  
 
Na tentativa de participarmos ativamente do diálogo científico, assumimos, nesta tese, 

uma perspectiva epistemológica segundo a qual a pesquisa é ela mesma uma atividade, o que, 

certamente, implica uma postura analítica de definir os objetos e de interpretar os dados 

sobretudo em termos de processo. Sendo assim, como pesquisadores, assumimos, nesta 

pesquisa, um posicionamento discursivo propositivo a partir de uma polifonia teórica, pela qual 

pretendemos propor uma nova abordagem da figuração do agir, considerando-a não como um 

produto, mas sim como um processo de linguagem, subjetividade, ideologia e consciência. Para 

isso, é como linguistas aplicados interessados em uma Psicologia da Linguagem que 

desenvolveremos essa abordagem. 

Cada vez mais, percebemos que os linguistas aplicados se interessam por aspectos 

sociais, políticos e históricos relacionados aos usos da linguagem, procurando abordar questões, 

problemas e contextos em que a linguagem é central. Essa afirmação já justifica 

antecipadamente o vínculo da nossa pesquisa com a área da Linguística Aplicada, na qual, já 

alguns anos, temos nos interessado pelas atividades de formação inicial de professores, na 

tentativa de propormos projetos interventivos, dada a necessidade de uma formação mais 

produtiva em relação ao desenvolvimento dos profissionais em formação, sobretudo no que se 

refere ao desenvolvimento de suas capacidades epistêmicas e praxiológicas.  

Nossas pesquisas nessa área consideram, então, a função fundamental da linguagem 

para o desenvolvimento profissional e humano dos sujeitos. Sendo assim, temos nos interessado 

pela dimensão discursiva da formação inicial de professores.  

Para nós, é fundamental, na análise das atividades sociais de formação inicial de 

professores, considerar os professores em formação como sujeitos situados histórica e 

socialmente, o que implica considerar, portanto, a relação entre linguagem, pensamento e ação 

no contexto dessas atividades. É nessa perspectiva, então, que propomos, nesta pesquisa, a 

necessidade de se considerar, na análise da figuração do agir, questões fundamentais como 

subjetividade, consciência e ideologia, para tentarmos compreender efetivamente como se 
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produzem e se ressignificam representações sobre o agir que emergem do e no processo de 

figuração do agir.  

Sob essa perspectiva, o objeto de pesquisa nesta tese é a figuração do agir como processo 

e produto de linguagem e de subjetividade, sendo esta definida, por nós, como o fenômeno 

empírico que constitui a consciência, a ideologia e a identidade do sujeito. Não se trata, contudo, 

de uma tese sobre subjetividade nem sobre ideologia, mas sim sobre a figuração do agir como 

processo interpretativo cuja análise empírica implica considerar questões outras, como a da 

relação entre linguagem, ação, pensamento e subjetividade.  

A distinção entre a figuração do agir como processo e como produto é fundamental para 

nós e implica importantes questões epistemológicas, teóricas, metodológicas e até mesmo 

questões éticas e políticas, todas elas questões bastante abrangentes e complexas. 

Frequentemente, temos percebido que as pesquisas sobre a figuração do agir parecem 

desconsiderar os sujeitos que interpretam o seu agir.  

Para nós, essas pesquisas que tratam da figuração do agir como produto são, 

inquestionavelmente, mais do que legítimas, porém, ao que nos parece, dificultam ou limitam 

a compreensão dos efeitos formativos e desenvolvimentais da figuração do agir. Se quisermos 

considerar os efeitos desenvolvimentais da figuração do agir, teremos que considerá-la, 

inevitavelmente, como um processo que implica a constituição sociossubjetiva dos sujeitos, 

que, ao interpretarem, na e pela linguagem, o seu agir no mundo, mobilizam e ressignificam 

conhecimentos e representações que constituem sua ideologia como sistema gnosiológico 

constitutivo da sua subjetividade.  

Nessa perspectiva, podemos destacar que a maioria das pesquisas sobre a figuração do 

agir, na área da Linguística Aplicada, se interessam pela linguagem do actante ou, mais 

especificamente, pelo discurso do actante sobre o seu agir, mas parecem esquecer o próprio 

actante como um sujeito empírico, real, sociohistoricamente constituído e situado, relegando-o 

a outras áreas/disciplinas científicas. Precisamos, então, nas pesquisas sobre os efeitos 

desenvolvimentais da figuração do agir, considerar os actantes como sujeitos que agem na e 

pela linguagem, a partir da qual representam o seu agir. 

Nas Ciências, todo objeto do conhecimento tem uma história própria (de objetivos, de 

características, de métodos)21 e é nessa perspectiva que precisamos entender os objetos e os 

                                                           
21 A contribuição de Bulea (2010) para a análise da figuração do agir pode ser considerada a partir de, pelo menos, 
duas perspectivas: a primeira refere-se às teses formuladas e às análises satisfatoriamente desenvolvidas; a segunda 
constitui as proposições sugeridas, anunciadas, que implicam a consideração de outras questões teóricas e de outras 
análises. As duas perspectivas, sem dúvida, implicam, para nós, desafios contínuos, na tentativa de 
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fenômenos dentro da sua totalidade concreta. Com base no materialismo dialético, assumido 

por Vigotski, defendemos que todos os fenômenos devem ser estudados como processos em 

movimento e em mudança. É por isso, então, que precisamos considerar questões como as de 

subjetividade, de consciência e de ideologia na análise da figuração do agir como processo 

interpretativo constitutivo da ontologia humana. Sendo assim, não podemos, por exemplo, 

isolar, dos outros aspectos constitutivos do fenômeno da figuração do agir, o aspecto da 

subjetividade. Isolar, para fins teóricos e analíticos, um ou alguns dos seus elementos é, para 

nós, refutar a própria natureza do fenômeno.  

Certamente, muitos dos fenômenos empíricos de linguagem, se não todos eles, 

demandam uma abordagem essencialmente interdisciplinar, e a figuração do agir é, para nós, 

um desses fenômenos, que constitui um objeto de pesquisa multifacetado, para o qual devem 

convergir diferentes orientações disciplinares, pelas quais possamos considerar a subjetividade, 

a ideologia, a consciência e a identidade, termos que, para nós, implicam tanto processo quanto 

produto e que estão implicados tanto teórica, quanto empiricamente.  

Assim, nesta tese, nos interessamos pelo objeto/fenômeno “figuração do agir” como 

processo, para cuja definição e análise recorreremos às categorias teóricas de linguagem, ação, 

subjetividade, consciência, ideologia (conhecimento e representação) e identidade.  

Esses termos estão presentes em diversas disciplinas científicas, constituindo objetos 

próprios de conhecimento científico, o que, certamente, justifica a impossibilidade de uma 

definição consensual. O constante emprego popular e leigo desses termos certamente colabora 

para a sua diversidade conceitual e, portanto, para a sua imprecisão conceitual.  

Essa imprecisão não é característica apenas das atividades leigas, mas é também das 

disciplinas científicas que se interessam por eles, como a Psicologia, a Sociologia, a Linguística, 

a Filosofia, a Antropologia, que ainda não estão de acordo quanto uma definição comum, dada 

a multiplicidade de perspectivas teóricas e de interesses metodológicos, que impõem até mesmo 

objetos de análise distintos. A importância atribuída a esses conceitos e o interesse científico 

por eles foram significativamente variáveis ao longo do percurso das ciências humanas e 

sociais, já que se priorizavam apenas ora questões relativas ao individual, ora questões 

referentes ao social.  

Nesta pesquisa, para tratarmos, então, de questões relacionadas à subjetividade, à 

ideologia, à consciência e à identidade, assumiremos muitas das teses mais gerais e 

                                                           
compreendermos o complexo problema empírico da figuração do agir, mas é sobretudo pela segunda perspectiva 
que nos interessamos nesta tese.  
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paradigmáticas do ISD (BRONCKART, 2009), como a tese de que a linguagem - e mais 

precisamente as atividades e ações de linguagem - desempenha função central para o 

desenvolvimento humano, ou seja, para o desenvolvimento das capacidades epistêmicas (ordem 

dos saberes) e praxiológicas (ordem do agir) dos seres humanos. Baseados nessa abordagem 

teórico-epistemológica geral, desenvolveremos uma abordagem fundamentada, sobretudo, em 

duas grandes perspectivas, para nós relacionadas: a primeira consistirá nas contribuições da 

filosofia da linguagem e da psicologia da linguagem e a segunda, das ciências da linguagem. 

Na primeira dessas perspectivas, assumiremos a abordagem sócio-histórico-cultural de 

Vigotski, embora muitas das questões e dos problemas que nos interessam nesta tese não 

tenham sido considerados nessa abordagem. Contudo, acreditamos que as teses defendidas por 

Vigotski quanto, sobretudo, ao pensamento consciente e o desenvolvimento humano podem 

nos ajudar a compreender essas questões, de acordo com os nossos interesses teóricos e 

metodológicos.  

Sendo assim, considerando as possibilidades de diálogo e assumindo uma atitude 

responsiva e ativa perante muitas das teses da Psicologia Socio-histórico-cultural, nos será 

possível fundamentar nossa abordagem sobre a relação entre linguagem, ação, subjetividade, 

ideologia, consciência e identidade, considerando essa relação fundamental para a compressão 

do desenvolvimento profissional e humano. Nesta tese, então, não trataremos de Vigotksi, mas, 

na verdade, dialogaremos com ele na tentativa de analisarmos nossas próprias questões de 

pesquisa. 

Dentro da abordagem da Psicologia Sócio-histórico-cultural, consideraremos também, 

algumas das teses de Leontiev22 sobre a categorias dialéticas que constituem o psiquismo 

humano: a atividade, a consciência e a personalidade. 

Ainda na primeira das perspectivas teórico-epistemológicas que mencionamos acima, a 

da Psicologia e Filosofia da linguagem, assumiremos a proposta sócio-ideológica de Bakhtin 

[Volochínov], à qual, resguardadas algumas diferenças epistemológicas gerais23, queremos 

                                                           
22 Muitos estudiosos preferem distinguir as abordagens de Vigotski e de Leontiev, referindo-se à obra de primeiro 
como histórico-cultural e à do segundo como sócio-histórica. Bronckart, diferentemente, inclui os dois autores 
numa abordagem epistemológica geral a que denomina de Interacionismo Social. Nesta tese, quando quisermos 
nos referir especificamente às abordagens de Vigotski e/ou de Leontiev, adotaremos o termo 
“perspectiva/abordagem sócio-histórico e cultural”. 
23 Para nós, Bakhtin [Volochínov] (2009) e Vigotski são compatíveis, pelo menos parcialmente, pois ambos 
assumem uma perspectiva marxista, a partir da qual poderemos considerar o homem em todas as suas 
particularidades como um sujeito ativo que age no mundo.  
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relacionar a proposta histórico-cultural de Vigotski. Bakhtin [Volochínov] nos será importante 

para tratarmos do dialogismo, da polifonia e da ideologia.  

Na segunda das perspectivas epistemológicas que assumiremos nesta tese, a das 

Ciências da Linguagem, admitiremos a proposta de Saussure quanto aos signos linguísticos, a 

de Benveniste quanto à subjetividade na linguagem e à enunciação e a de Bronckart quanto às 

ações de linguagem e aos textos.  

Nossa adesão à psicologia da linguagem desenvolvida sob as orientações interacionista 

social e interacionista sociodiscursiva justifica nosso interesse em abordar as representações em 

sua relação com a linguagem, ou seja, em sua dimensão linguística, enunciativa e discursiva. 

Em nossa abordagem, não podemos prescindir, então, dos textos nem dos discursos, pois é no 

nível dessas unidades que se manifestam, se produzem e circulam representações. Assumimos, 

então, a concepção do ISD segundo a qual os textos e os discursos são as únicas manifestações 

empiricamente observáveis das ações de linguagem. Sendo assim, se quisermos relacionar, 

analiticamente, ações e representações, teremos que partir – inevitavelmente - da análise de 

textos e de discursos e das relações entre as ações de linguagem e o contexto social em que se 

desenvolvem.  

Para nós, os mecanismos implicados na produção, na circulação e na negociação de 

representações estão relacionados inevitavelmente às operações de linguagem, responsáveis 

pela produção dos textos e dos discursos, o que certamente não significa que as condições de 

produção dos textos sejam as mesmas da produção das representações. 

Quanto aos textos, podemos considerar que, quando interagimos e, portanto, agimos 

socialmente na e pela linguagem, produzimos, inevitavelmente, textos (sempre pertencentes a 

gêneros) e discursos. Aliás, são a partir deles que conseguimos interagir. Os textos e os 

discursos são, portanto, produtos e processos sociais. 

A partir dessas abordagens, a da Psicologia da Linguagem (VIGOTSKI, 2008; 

LEONTIEV, 1983), a da Filosofia da Linguagem (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2009) e a das 

Ciências da Linguagem (SAUSSURE, 1916; BENVENISTE, 2005; BRONCKART, 2009), 

poderemos assumir nosso objeto de estudo como um processo e, assim, poderemos propor a 

figuração do agir como um processo interpretativo que implica linguagem, subjetividade, 

ideologia, consciência e identidade, proposta que, conforme tentaremos demonstrar, apresenta 

coerência epistemológica, teórica e metodológica.  

Sem a pretensão de propormos uma discussão exaustiva sobre esses conceitos, o que, 

certamente, não seria possível, dados os nossos interesses de pesquisa e os nossos limites 
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teórico-epistemológicos, precisamos identificar, entre as perspectivas teóricas que assumimos, 

um denominador comum, do qual possamos partir na proposição de uma abordagem da 

figuração do agir como processo. Para nós, esse denominar pode ser assim enunciado: a 

constituição sócio-histórica da ontogênese humana, ou seja, a constituição histórico-social do 

homem e a linguagem como processo de (inter)ação.  

Embora de orientações epistemológicas distintas, todos os autores que mencionamos 

anteriormente defendem a função social da linguagem, como sistema constitutivo da ontologia 

humana. Sendo assim, assumiremos, para a nossa proposta, essa tese, que parece haver de 

comum na obra dos autores. Ademais, defendemos a pluralidade teórica, que tanto tem a 

contribuir para o progresso da Ciência, sobretudo no que se refere ao relativismo científico, a 

partir do qual estamos constantemente questionando e problematizando - positivamente - 

pressupostos teóricos e procedimentos metodológico. 

Seja para as ciências da linguagem, seja para as disciplinas psicológicas, a aproximação 

desses autores pode ser bastante produtiva, ao permitir perspectivas teóricas e possibilidades 

analíticas que um e outro autor não contempla, dados os seus objetivos. Para nós, todos esses 

autores consideram o sujeito e a sociedade como indissociáveis e defendem que é na interação 

social que se pode elaborar e produzir formas de conhecimentos que estão diretamente 

relacionadas ao cotidiano e que escapam ao registro formal das ciências. São a esses 

conhecimentos que classificaremos, mais adiante, em nossa proposta, como representações 

discursivas sociossubjetivas ou, simplesmente, representações discursivas.  

Esses autores, que assumimos como fundamentos para a nossa abordagem teórica, 

foram, à época, originais em suas propostas. Como pesquisadores, podemos continuar a 

desenvolvê-las, seja aprofundando-as, seja ressignificando-as, no que for necessário. Dada a 

densidade das obras de todos esses autores, há algumas possibilidades interpretativas e, nesta 

tese, ofereceremos a nossa compreensão das abordagens desenvolvidas por eles. Trata-se, na 

verdade, de pensarmos a partir deles, considerando as diferentes possibilidades de compreensão 

de suas obras.  

Gostaríamos de destacar que a nossa proposta não é o efeito teórico da soma das 

perspectivas epistemológicas apresentadas. É, ou pelo menos pretende ser, uma produção 

teórica desenvolvida a partir da ressignificação de algumas das teses dos autores destacados, 

sobre as quais desenvolveremos, como pesquisadores, nossa ação propositiva, na tentativa de 

apresentarmos uma alternativa para a abordagem de questões como linguagem, ação e 

desenvolvimento profissional.  
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Muitas das questões que assumimos nesta tese são abordadas principalmente na 

Psicologia. Estamos cientes, então, de que estamos pisando num terreno consideravelmente 

desconhecido para nós, o que certamente nos causa – mais ainda – calafrios, porém acreditamos 

que não nos será possível propor uma abordagem logocêntrica de representações sem nos 

esforçarmos a propor, antes, uma abordagem logocêntrica da subjetividade, que, para nós, é o 

que torna humano o homem.  

Durante o doutorado, nos esforçamos em aprofundar o estudo das questões relacionadas 

ao psiquismo humano, sobretudo na perspectiva da Psicologia Sócio-histórica. Foi a partir desse 

estudo que conseguimos sistematizar a abordagem que apresentaremos nesta tese. Certamente, 

trata-se de uma proposta que confronta algumas das principais teses da cultura disciplinar da 

Psicologia. 

Uma dessas teses, que foi assumida por Vigotski e por muitos de seus sucessores e que 

aqui refutamos, é a de que a consciência é o objeto válido de análise da Psicologia. Para nós, é 

a subjetividade que deve ser o objeto analítico legítimo de qualquer psicologia que se denomine 

social. Não é, para nós, a consciência que implica os modos de pensar e agir do homem, mas 

sim a ideologia, como um produto da subjetividade, que implica as formas de significação pelas 

quais os homens pensam e agem na e pela linguagem. 

Certamente, trata-se de conceitos transversais, o que implica, para a análise, questões de 

diferentes ordens, sob orientações epistemológicas distintas, de disciplinas e áreas de pesquisa 

próximas, e o que, certamente, é do interesse das diferentes Ciências Humanas e Sociais. É a 

partir dessa perspectiva interdisciplinar que tentaremos, nesta tese, apresentar e propor uma 

abordagem logocêntrica de análise das representações, que, a partir de agora, mesmo sem uma 

discussão inicial, passaremos a denominar de representações discursivas sociossubjetivas. 

Sendo assim, adiantamos que o nosso objetivo neste trabalho é propor uma abordagem24 de 

análise linguística, enunciativa e discursiva de representações, que constitui o objeto de estudo 

que tanto nos interessa há algum tempo (GURGEL, 2013).  

Para tratarmos cientificamente desse objeto, devemos, antes, apresentar nossa proposta 

da figuração do agir como processo, tomando alguns cuidados conceituais, para que os 

conceitos apresentados não sejam aparentemente superpostos, como os de homem, indivíduo, 

sujeito, pois eles precisam ser distintos. Sendo assim, devemos definir com mais precisão os 

                                                           
24 Evidentemente, não é nosso interesse - nem nos atreveríamos a tanto - apresentar uma teoria particular das 
representações, que, para nós, são sociossubjetivas discursivas. Pretendemos apenas propor, com base 
parcialmente em Gurgel (2013), uma abordagem de análise que considere os aspectos linguísticos, enunciativos e 
discursivos da constituição e da manifestação de representações em textos.  
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conceitos e as categorias teóricas que julgamos necessários para a abordagem da figuração do 

agir como processo e para a abordagem logocêntrica de representações sociodiscursivas. Sendo 

assim, apresentaremos, mais adiante, uma seção específica na qual nos dedicaremos a tratar de 

cada um desses conceitos, na tentativa de esboçarmos uma proposta logocêntrica das 

representações, que, nesta tese, consideramos como representações sociossubjetivas discursivas 

ou apenas representações sociodiscursivas.   

Para a proposição dessa abordagem, não poderemos esquecer a nossa formação 

acadêmica nem a filiação desta tese à grande área da Linguística Aplicada, o que impõe que 

nosso interesse de análise seja, sobretudo, a linguagem sobre o agir, em uma perspectiva 

discursiva. Contudo, julgando legítima e necessária uma abordagem transdisciplinar que 

considere a figuração do agir como objeto de pesquisa, nos interessamos pelas dimensões 

subjetivas, ideológicas e identitárias do processo de figuração do agir.  

Acreditamos que esta nossa abordagem, desenvolvida a partir da confluência ora 

harmônica, ora conflituosa de diferentes orientações teórico-epistemológicas, que já 

antecipamos, é bastante pertinente para a constituição de uma área de estudo e pesquisa que 

considere a relação entre linguagem, ideologia, consciência e ação. Essa área de pesquisa deve 

abranger as pesquisas que pretendem intervir nas atividades formativas a partir das 

possibilidades de organização dessas atividades, com base, sobretudo, nos textos interpretativos 

e avaliativos produzidos pelos sujeitos que participam desses contextos. Essas pesquisas não 

devem assumir o objetivo de prescrever modelos de agir; mas sim o objetivo de compreender, 

para intervir, o agir dos sujeitos a partir das representações e dos conhecimentos que eles 

produzem e mobilizam quando interpretam e avaliam suas ações em contexto de formação 

profissional.  

Para nós, os sujeitos, ao refletirem sobre as suas ações, podem desenvolver novas 

capacidades de ação, que podem contribuir para o seu desenvolvimento profissional e humano. 

Essa é uma concepção emancipatória, e não regulatória, das capacidades de ação. 

Emancipatória, porque amplia as possibilidades de ação, garantindo o pleno desenvolvimento 

profissional.  

Certamente, as categorias teóricas e os conceitos que mobilizamos na proposição de 

nova abordagem logocêntrica das representações estão relacionados ao posicionamento teórico-

epistemológico a partir do qual tentamos compreender o fenômeno, pelo menos de acordo com 

nosso recorte de pesquisa e com nossas opções teóricas e metodológicas.  Sendo assim, 

desenvolveremos, nesta tese, apenas uma estratégia de sistematização, na tentativa de 
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compreender o complexo objeto de estudo pelo qual nos interessamos: a figuração do agir como 

processo. 

Sob essa perspectiva, devemos reconhecer que a descrição exaustiva dos processos de 

constituição da subjetividade e da identidade excede a finalidade desta pesquisa e, por isso, 

apresentaremos esses conceitos apenas sumariamente, para fundamentar teoricamente a 

abordagem da figuração do agir que aqui propomos. Reconhecemos que toda e qualquer 

tentativa de esgotar esse tema seria demasiadamente pretensiosa e frágil. Contudo, 

pretendemos, nesta tese, demonstrar, mesmo que minimamente, uma alternativa teórico-

analítica de como tratar a dimensão da subjetividade no debate científico e social sobre o agir 

e o trabalho do professor. Minimamente, porque atender satisfatoriamente a esse objetivo 

demanda esforço teórico e analítico não compatível com o objetivo de propor inicialmente os 

fundamentos de uma abordagem logocêntrica de representações, a qual esperamos continuar 

desenvolvendo em pesquisas futuras. Nosso objetivo é, então, bem mais modesto, pois estamos 

cientes das nossas limitações como pesquisadores, função social que assumimos no e para o 

desenvolvimento desta tese.  

Com nossa proposta, legítima, ainda que limitada, queremos reafirmar nossa convicção 

na capacidade de o homem se apropriar do mundo em que vive e de agir consciente e 

ativamente. É essa a concepção de sujeito que assumiremos nesta tese, na qual propomos uma 

abordagem teórico-analítica sobre a relação linguagem, ação e subjetividade, proposta que pode 

contribuir para a proposição posterior de projetos de pesquisa, que considerem a historicidade 

do sujeito, ou melhor, a historicidade constituinte do sujeito. Esperamos contribuir, assim, com 

a compreensão do fenômeno de linguagem que estamos considerando (no caso, a figuração do 

agir) e com a metodologia de análise das categorias teóricas e analíticas que esse fenômeno 

implica.  

Apesar da nossa preocupação, o percurso que aqui propomos é inevitavelmente breve 

(até mesmo alusivo, em algumas vezes) e, sobretudo, não exaustivo, já que se trata de uma 

proposta inicial, que deve ser constantemente avaliada teórica e metodologicamente. Conforme 

já antecipamos, pretendemos, com essa proposta inicial, defender um argumento teórico-

metodológico segundo o qual uma abordagem discursiva que não esteja fundamentada na 

Linguística e na Psicologia da Linguagem e do Desenvolvimento não poderá ser útil à análise 

e à compreensão da figuração do agir como objeto científico.  

Antes de apresentarmos e discutirmos as categorias teóricas que compõem a nossa 

abordagem da figuração do agir como processo e a nossa proposta de análise logocêntrica das 
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representações sociodiscursivas, queremos destacar que, para nós, tratar a figuração do agir 

como um tema relativo à linguagem e à subjetividade é uma perspectiva de análise promissora. 

Nesta tese, então, procuraremos, muito modestamente, dar as nossas contribuições para que 

essa perspectiva se firme nos estudos linguísticos.  

Os conceitos que logo a seguir apresentaremos e discutiremos constituem nossas 

principais categorias teóricas, que, cientificamente, constituem o nosso referencial para 

submetermos o nosso objeto à análise e para fundamentarmos a análise desse objeto (conforme 

já destacamos, a figuração do agir como processo de linguagem e subjetividade). Acreditamos 

que tivemos o cuidado de não assumir esses conceitos e essas categorias de modo inapropriado, 

sem a devida consideração dos princípios teórico-epistemológicos que os fundamentam. 

A seguir, tentaremos justificar por que consideramos a figuração do agir como objeto 

legítimo de pesquisa e, mais do que isso, tentaremos apresentá-lo sob uma perspectiva que o 

considere um processo de emergência da linguagem e da subjetividade. Em seguida, numa 

tentativa de propormos um sistema de conceitos válidos para esta tese, apresentaremos e 

conceituaremos as categorias teóricas que podem validar cientificamente o debate da figuração 

do agir como objeto de pesquisa das Ciências Humanas e Sociais.  

Essas categorias estão relacionadas à tese que assumimos como central nesta pesquisa: 

a figuração do agir é um processo que implica linguagem, subjetividade, consciência, ideologia 

e identidade. Essa apresentação e discussão das categorias citadas nos serão úteis no próximo 

capítulo, quando, de fato, proporemos a tese de que analisar a figuração do agir como processo 

de linguagem e subjetividade é analisar as representações sociodiscursivas que os sujeitos 

produzem, partilham, negociam e ressignificam sobre o seu agir.  

 

2.1. Linguagem, sujeito e subjetividade 

Não atingimos nunca o homem separado da linguagem e não o vemos nunca 
inventando-a. Não atingimos jamais o homem reduzido a si mesmo e procurando 
conceber a existência do outro. É um homem falando que encontramos no mundo, um 
homem falando com outro homem, e a linguagem ensina a própria definição de 
homem (BENVENISTE, 2005, p. 285). 

 

O homem sentiu sempre – e os poetas frequentemente cantaram – o poder fundador 
da linguagem, que instaura uma realidade imaginária, anima as coisas inertes, faz ver 
o que ainda não existe, traz de volta o que desapareceu (BENVENISTE, 2005, p. 27).  

 
Para a proposição da nossa abordagem logocêntrica de representações, que 

fundamentará a nossa análise do processo de figuração do agir, devemos assumir, antes de mais 

nada, considerando válida a tese saussureana de que é o ponto de vista que cria o objeto, uma 
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concepção bem definida de linguagem e de homem, pois, ao que nos parece, esses dois 

conceitos são centrais a toda e qualquer proposta de análise das representações, ainda mais 

quando tratamos de representações sobre o agir, emergidas no e do processo de figuração do 

agir.  

Para nós, é esse poder fundador da linguagem destacado acima por Benveniste (2005) 

que possibilita a elaboração de mundos representados ou de ideologias como sistemas de 

conhecimento e representação da realidade. Conforme argumenta o autor (BENVENISTE, 

2005, p. 27-28-29): 

 Isso é que é próprio do homem e que faz do homem um ser racional. [...] Ora, essa 
capacidade representativa de essência simbólica que está na base das funções 
conceptuais só aparece no homem. [...] O homem inventa e compreende símbolos; o 
animal, não. Tudo decorre daí; Na verdade o homem não foi criado duas vezes, uma 
vez sem linguagem, e uma vez com linguagem. A ascensão de Homo na série animal 
pode haver sido favorizada pela sua estrutura corporal ou pela sua organização 
nervosa; deve-se antes de tudo à sua faculdade de representação simbólica, fonte 
comum do pensamento, da linguagem e da sociedade. Essa capacidade simbólica está 
na base das funções conceptuais. O pensamento não é senão esse poder de construir 
representações das coisas e de operar sobre essas representações.  

  
Não podemos, então, opor o homem à linguagem; se assim o fizéssemos, estaríamos 

opondo homem à sua própria natureza e existência. A linguagem é, então, a capacidade, 

inerentemente humana, de simbolizar, sendo, portanto, a condição para que o homem exista 

como ser social e cultural. É, por conseguinte, a condição de existência do homem, do qual é 

constitutiva.  

Nessa perspectiva, em nossa concepção de ser humano, é central a concepção de 

linguagem, que, para nós, implica as concepções de subjetividade e de ideologia. Nesta tese, 

consideraremos que a constituição e o desenvolvimento da subjetividade são o próprio processo 

de hominização, pelo qual o indivíduo se torna sujeito. Assim, a hominização é o processo pelo 

qual um indivíduo biológico torna-se um sujeito cultural, tese que assumimos baseados 

sobretudo na proposta sociohistórico-cultural de Vigotski25. 

Essa consideração é central para a nossa a análise da figuração do agir, na qual 

precisaremos relacionar, no que se refere à abordagem da língua(gem), questões e problemas 

relacionados aos sujeitos. É a partir dessa relação que poderemos, então, defender que a 

figuração do agir é um processo de ação, linguagem, subjetividade, ideologia, identidade e 

consciência. 

                                                           
25 As duas principais obras de Vigotski conhecidas no Brasil, “A formação social da mente” e “Pensamento e 
linguagem”, sofreram consideráveis modificações pelos seus organizadores e tradutores, sobretudo no que se 
refere à exclusão de notas de rodapé e de referências de conotação marxista que apareciam na edição original russa, 
pelo que lamentamos não nos ser possível ler a edição original, dada a nossa limitação com a língua russa. 
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2.1.1. Homem, sujeito26 e subjetividade 

Vivemos num mundo de linguagem. Desde o momento em que nasce, o homem se torna 

interativo, social, cultural e histórico. Ele homem fala, escreve, aprende, interage, pensa, 

trabalha, se transforma, se desenvolve... A linguagem faz, do homem, homem. Para nós, o 

homem é em si linguagem, pois ambos são inseparáveis.  

Em seu interesse pela objetividade, o positivismo acaba esquecendo o homem, ou 

melhor, o homem como sujeito que se constitui e que (inter)age na e pela linguagem, concepção 

que assumiremos nesta tese. Transformado em sujeito na e pela linguagem, o homem interage 

e age no mundo a partir de sistemas simbólicos, cujo funcionamento implica a produção, a 

circulação, a ressignificação e a negociação de sentidos. Por conseguinte, é na e pela linguagem 

que se torna possível a subjetividade do ser humano como agente e ator nas diferentes esferas 

de ação e atividade social.  

É nessa perspectiva que, baseados sobretudo na perspectiva sociohistórico-cultural de 

Vigotski27, discutiremos a constituição do sujeito a partir da consideração, sobretudo, da sua 

relação com a linguagem e com a alteridade. Certamente, não há em Vigotski um trabalho 

específico que tematize o sujeito como objeto teórico e analítico, o que nos incentiva a assumir 

o risco e a desenvolver o nosso próprio conceito de sujeito, com base na nossa interpretação 

crítica da perspectiva histórico-cultural ou interacionista social que caracteriza a obra 

abrangente do autor russo. Para o desenvolvimento desse conceito, também assumiremos as 

propostas de Bakhtin [Volochínov] (2009) e de Benveniste (2005), conforme discutiremos mais 

adiante.  

De Vigotski (2008), assumimos, sobretudo, a tese da constituição social do sujeito, a 

partir da qual poderemos considerar o sujeito como um ser histórico, cultural, social, que se 

constrói e é construído na interação com o(s) outro(s), sempre mediada pela linguagem. Para o 

autor, numa relação dialética, o social (re)constrói o indivíduo, assim como o indivíduo 

(re)constrói o social. E é por isso que a construção da subjetividade do homem é sempre 

                                                           
26 Mais do que propor uma concepção de sujeito com base na orientação teórico-metodológica sociointeracionista 
(histórico-cultural) – e também discursiva – queremos propor as possibilidades que essa concepção oferece para a 
compreensão e eventual problematização das atividades de formação inicial de professores de língua materna.  
27 Com esse apoio teórico, pretendemos discutir os fundamentos da nossa proposta, para, em seguida, discutir as 
teses que assumimos, que assegura unidade à nossa abordagem e que a singulariza.  
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constante, ou seja, está em constante transformação. Assim, o homem está sempre em 

constituição.  

Tratar do sujeito em Vigotski é considerar um ser social em constante transformação (o 

devir), processo não previsível, pois não é linear. Para nós, o sujeito é o ser cultural de Vigotski, 

ou seja, ao passar de ser biológico para ser cultural o homem, a partir da aquisição da linguagem, 

torna-se sujeito. Sendo assim, como um ser essencialmente social, o homem é constituído sob 

determinadas condições históricas e culturais. Ele não pode, então, ser compreendido fora de 

suas relações sociais, pois é na e pela interação e ação, mediadas pela linguagem, que ele se 

constitui e se desenvolve. Não se trata apenas da interação do homem com a natureza, mas sim, 

e sobretudo, do homem com outros homens.  

Considerar o homem um ser social não significa considerá-lo um produto imediato ou 

um reflexo causal da sociedade em que vive. A relação não é de determinação, pois o homem 

não é, em hipótese alguma, um ser passivo. É nessa perspectiva que, nesta tese, preferimos 

considerar não a natureza humana, mas sim a condição humana, pois aquele termo parece 

implicar um desenvolvimento humano como resultado natural da maturação e da evolução 

biogenética do homem no decorrer de sua vida.  

Essa perspectiva de desenvolvimento negligencia, para nós, as condições históricas, 

culturais e sociais que são constitutivas da formação e do desenvolvimento humano. Para nós, 

condição humana parece ser o termo mais adequado na medida em que, por ele, podemos 

considerar não as propriedades biogenéticas que permitiriam o homem se tornar homem, mas 

sim as condições históricas, culturais e sociais que o constituem um sujeito ativo que age na 

realidade para atender às suas necessidades e aos seus interesses condicionados socialmente. 

A consideração da singularidade do sujeito consiste, para nós, na consideração da sua 

subjetividade, relacionada aos processos de constituição da sua ideologia, da sua identidade e 

da sua consciência como sujeito sócio-histórico no mundo. Conforme estamos argumentando, 

o desenvolvimento humano não é apenas um processo natural, é também, e sobretudo, um 

processo sócio-histórico e cultural e é sob essa segunda perspectiva que Vigotski tenta 

compreender a condição humana. Nessa tentativa, o autor defende que as funções psicológicas 

superiores são produtos da atividade humana e, como tais, são produtos culturais e sociais.  

Para nós, em concordância com Pino (2005), Vigotski transformou o paradigma da 

ciência psicológica da época, propondo uma outra e nova abordagem (histórico-cultural) de 
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conceber o humano e a sua constituição. Essa abordagem considera a cultura como elemento 

fundamental do desenvolvimento humano, que passa, então, a ser considerado como 

desenvolvimento cultural, processo durante o qual o homem transforma-se de um ser biológico 

em um ser cultural (ou sociohistórico). O ser humano é, então, considerado como um ser social, 

dependente evidentemente do seu estatuto biológico, mas também – e talvez sobretudo – da 

cultura em que vive. Para nós, pensar a subjetividade numa perspectiva interacionista social é 

pensar além da individualização do ser humano, pois o homem se torna um sujeito social na 

dependência da alteridade. É na alteridade que o homem se torna ele mesmo, ou seja, é na 

interação social que o homem se humaniza. É na relação dialética com o outro que o homem se 

torna único no mundo, se particulariza para si e para os outros. 

Em “A construção do pensamento e da linguagem”, Vigotski (2001) retoma as teses do 

materialismo histórico-dialético, propõe a linguagem e o pensamento28 como linhas que se 

cruzam no desenvolvimento humano e atribui à linguagem função fundamental na constituição 

do sujeito. Para o autor, o pensamento verbal é uma das maiores construções histórico-culturais 

do sujeito, que é um ser social. 

Na perspectiva vigotskiana, ser social é mais do que simplesmente existir e viver em 

uma sociedade, pois é somente na interação com o(s) outro(s) que o homem se torna 

efetivamente um ser cultural, social, internalizando as atividades que constituem os pré-

construídos da sua sociedade: “A internalização das atividades socialmente enraizadas e 

historicamente desenvolvidas constitui o aspecto característico da psicologia humana; é a base 

do salto qualitativo da psicologia animal para a psicologia humana” (VIGOTSKI, 1999, p.76).  

Quanto à proposta de Bakhtin29 [Volochínov] (1988), assumimos que é o outro que 

constitui o sujeito, ou ainda, é na relação com o outro que o sujeito se constitui. Para o autor, 

então, o “eu” (sujeito) só se torna “eu” na oposição com o “tu” (o outro). A condição então do 

“eu” é o “tu”, tese que nos lembra a subjetividade da linguagem de Benveniste (2005), outra 

referência fundamental para a nossa concepção de sujeito. Com essas considerações, Bakhtin 

[Volochínov] (1988) assume o outro, e não o eu, como central na sua abordagem, propondo o 

outro não como o ponto para o qual o “eu” se orienta, mas sim como a condição necessária para 

a constituição do eu. Assim, o “eu” só existe quando é reconhecido por um “outro”.  

                                                           
28 Para Vigostki, “o pensamento não se expressa na palavra, mas se realiza na palavra”.  
29 Para nós, a tese fundamental que singulariza a teoria da enunciação de Bakhtin é a da concepção dialógica de 
linguagem. 
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Baseado no materialismo histórico-dialético, o Círculo de Bakhtin considera a realidade 

como essencialmente contraditória e em permanente transformação. O processo dialético 

proposto pelo Círculo é dialógico, pois o homem é um sujeito social da e na história e, como 

tal, em constante relação com outros sujeitos. Contudo, o estatuto social do sujeito não invalida 

certamente o seu estatuto individual. Conforme o autor, o homem só entra na história ao se 

constituir como um sujeito social:  “O homem não nasce como um organismo biológico 

abstrato, mas como fazendeiro ou camponês, burguês ou proletário: isso é o principal. Ele nasce 

como russo ou francês e, por último, nasce em 1800 ou 1900” (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 

2007, p. 11). Portanto, para o autor, o sujeito deve ser considerado em sua interação constitutiva 

com a sociedade: ele se constitui na sociedade, bem como constitui a própria sociedade, na 

relação com outros sujeitos. 

Quanto ao psiquismo humano, Bakhtin [Volochinov] (1988), em Marxismo e Filosofia 

da Linguagem, destaca a função do signo30 na relação entre o interno e o externo, entre o eu e 

o outro, relação que, segundo o autor, caracteriza o psiquismo humano como um produto social. 

Sendo assim, é no signo, essencialmente ideológico, que se dá a relação entre o organismo e o 

mundo exterior, a qual define o psiquismo humano. “O organismo e o mundo se encontram no 

signo” (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 1988, p.49). Aliás, o próprio psiquismo humano é, para 

Bakhtin, um signo: “o psiquismo interior não deve ser analisado como uma coisa; ele não pode 

ser compreendido e analisado senão como um signo” (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 1988, p. 

49). 

Se desconsiderarmos a condição sócio-histórica dos sujeitos, estaremos 

desconsiderando, por conseguinte, os próprios sujeitos. Sendo assim, nossa definição de sujeito 

o considera um sujeito logocêntrico, que se constitui e que age e interage na e pela linguagem. 

É nessa perspectiva que podemos tratar do sujeito como sujeito agente/ator, social, histórico e 

ideológico.  

Essa nossa proposta assume também a subjetividade da linguagem, de Benveniste 

(2005), para quem é sujeito o indivíduo que fala, que escreve, que gesticula; para o autor, é o 

sujeito que encontramos no mundo, enunciando-se, na e pela linguagem, como “eu”. 

Encontramos o sujeito no mundo, falando, escrevendo, gesticulando, agindo, sempre a partir de 

                                                           
30 Para Bakhtin [Volochínov] (2009, p. 36-38): “(...) a palavra é o modo mais puro e sensível de relação social”; 
“a palavra está presente em todos os atos de compreensão e em todos os atos de interpretação”. 
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sistemas simbólicos. É sujeito, portanto, o indivíduo que se apropria de um sistema simbólico 

para interagir e agir em diferentes esferas da atividade humana, que constituem as práticas da 

sociedade em que ele vive.  

Contudo, a nossa concepção de sujeito não implica que o indivíduo não possa se sujeitar 

nem se assujeitar socialmente, nas e pelas interações com outros indivíduos. Sendo assim, 

precisamos responder, pelo menos brevemente, à seguinte questão: Que concepção de sujeito 

adotamos? A de sujeito-efeito de sentido, que não tem controle sobre a sua enunciação, como 

parece propor a Análise do discurso de origem francesa? Ou a de sujeito-origem do sentido, 

mais pragmático, que controla a sua enunciação? 

De início, reafirmamos que o homem só é sujeito quando interage e age na e pela 

linguagem. Dotado de linguagem, então, o homem é sujeito-origem/fonte, pelo menos relativa 

e parcialmente, sendo também uma função sociossubjetiva. O sujeito-origem escolhe 

estrategicamente o que falar/escrever e o que não falar/escrever, escolhe estrategicamente 

comprometer-se ou não com o que fala/escreve. Contudo, ele, o sujeito, pode não ter controle 

total sobre a sua ação de linguagem (sempre situada, única e irrepetível) e sobre os efeitos de 

sentido do seu discurso, mas ele é consciente disso, pelo menos parcialmente.  

Nessa perspectiva, o sujeito-origem é o sujeito que interage e age conscientemente na e 

pela linguagem, para atingir, intencionalmente, determinados objetivos através, portanto, da 

linguagem. Para nós, o sujeito é origem, mas não a fonte do sentido, o qual é construído, 

negociado sempre na interação. Os sentidos são heterogêneos, pois a linguagem não é 

transparente. Não basta o sujeito codificar uma mensagem que será passivamente decodificada 

por outro sujeito.  

Contudo, o sujeito é também produzido na linguagem, é um efeito da linguagem, da 

qual, dialeticamente, ele se apropria, tornando-se sujeito consciente de suas ações. Não 

podemos esquecer, portanto, que o homem é dotado de consciência.  

Nesta tese, reconhecemos que o homem é também sujeito-efeito, mas é, sobretudo, 

sujeito-origem. Desconsiderar o homem como sujeito-origem é desconsiderar suas capacidades 

de ação, orientadas por intenções, quase sempre conscientes.  

Essas capacidades estão relacionadas ao seu desenvolvimento humano. Para Vygotsky 

(1987), o ser humano é constituído por uma dupla série de funções: naturais, regidas por 
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mecanismos biológicos31, e culturais, regidas por leis históricas. Assim, o desenvolvimento 

psicológico do ser humano não ocorre independentemente das condições sociais, históricas e 

culturais em que vive.  

Esse desenvolvimento depende da internalização e aprendizagem de conceitos 

sociohistoricamente elaborados. Até o que consideramos mais individual no ser humano foi 

construído a partir da relação do sujeito com os outros sujeitos e com o mundo. Por conseguinte, 

a alteridade é central para a constituição da subjetividade: “Na vida, depois de vermos a nós 

mesmos pelos olhos dos outros, sempre regressamos a nós mesmos...” (BAKHTIN, 1997, p. 

32). Portanto, sob essa perspectiva, podemos considerar que a subjetividade é o processo que 

fundamenta a constituição do psiquismo.  

Nesta tese, a alteridade é assumida por nós em uma dupla abordagem: como fundamento 

constitutivo do “eu” e como posicionamento discursivo do “eu” em relação ao “outro” e vice-

versa. Assim, a alteridade, para nós, implica os valores do “eu” e do “outro” e as suas relações 

constitutivas, compreendendo o “eu para mim”, o “eu para o outro” e o “outro para mim” 

(BAKHTIN, 2003, 2010), os quais se referem às relações dialógicas da alteridade, sempre 

plurais, às vezes concordantes, às vezes discordantes32.  

A atribuição de valores a si a partir da relação com o outro e da relação ao outro é uma 

prática axiologicamente caracterizada e, por isso mesmo, definida linguística e 

discursivamente. Acreditamos que esses valores implicam significações que, por sua vez, 

implicam representações sociodiscursivas, produzidas pela criação ideológica, para usarmos 

um termo bastante caro à abordagem bakhtiniana. São essas representações, geralmente 

polêmicas, por serem muitas vezes divergentes, que constituem o mundo da cultura, em suas 

atividades políticas, artísticas, econômicas... 

                                                           
31 Quanto a isso, não podemos evidentemente desconsiderar que algumas das propriedades comportamentais dos 
homens, como organismos vivos, são “condicionadas pela configuração do potencial genético e pelas condições 
de sobrevivência da espécie” (BRONKCART, 2009, p. 21). Entretanto, não podemos reduzir o homem a um 
organismo vivo dotado de propriedades biológicas. Tentar compreender as condutas humanas relacionando-as 
exclusivamente às propriedades comportamentais do substrato fisiológico e neurobiológico da espécie humana é 
certamente desconsiderar o processo de desenvolvimento histórico-social do ser humano. 
32 Embora não tenhamos condições de desenvolver um debate teórico produtivo sobre a alteridade e sua relação 
com a ideologia, acreditamos, inspirados em Bakhtin, que é a alteridade a questão central para se analisar as 
condições de produção, de apropriação e de negociação de ideologias.  
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Tanto Vigotski quanto Bakhtin defendem que o sujeito é inacabado, incompleto. Trata-

se, portanto, de uma abordagem da não-finitude do sujeito, que se constitui e se desenvolve 

continuamente, em suas relações sociais, mediadas pela linguagem. Assumindo, então, as 

propostas33 de Vigotski, de Bakhtin [Volochínov] e de Benveniste (2005), defendemos que o 

sujeito singular e coletivo, é subjetivo e objetivo, é biológico e cultural; é, portanto, responsivo, 

ativo, dialógico e sociohistórico. Assim, a subjetividade implica sempre um sujeito agindo no 

mundo e assumindo funções sociais específicas, de acordo com as esferas de atividade34 

humana de que participa. 

2.1.2. Linguagem e língua 

Como sabemos, a linguagem é caracterizadora e definidora da ontologia humana, pois, 

sem a linguagem, o homem não seria social, nem cultural, nem histórico. Assim, homem e 

linguagem são dialeticamente constitutivos.  

Além disso, a linguagem é a atividade que permite ao homem outra atividade própria à 

sua espécie: a de apreender e interpretar o mundo, produzindo sistemas ideológicos, que 

abrangem conhecimentos e representações acerca de tudo aquilo que é importante para si e para 

a sua sociedade. Para nós, afirmar que é a linguagem - como atividade social - que permite a 

atividade do homem de compreender e representar o mundo implica considerar a função central 

da linguagem para o desenvolvimento das capacidades epistêmicas e praxeológicas do homem. 

É a linguagem, portanto, que instaura a capacidade humana de apreender o mundo e de agir 

nele e sobre ele.  

Essa tese é assumida pela perspectiva sociohistórica e cultural, segundo a qual 

linguagem (ou a palavra) tem o poder de regular e de mediar a relação entre as pessoas, ou seja, 

as interações sociais.35 Para essa perspectiva epistemológica, são os signos os elementos 

simbólicos que constituem a linguagem.  

                                                           
33 Não estamos afirmando que há em Vigotski ou em Bakhtin uma teoria específica do (ou sobre o) sujeito; 
certamente não há. Contudo, a partir da leitura abrangente das obras dos dois autores russos, poderemos, baseados 
em nossos próprios objetivos teóricos e metodológicos, desenvolver o nosso conceito de sujeito, mesmo que isso 
acarrete riscos inevitáveis. 
34 A partir das teses comuns a Vigotski e Bakhtin [Volochínov], podemos assumir as ideologias como sistemas 
linguageiros de referência para o ser e para o agir no mundo. 
35 Nesta tese, refutamos as concepções limitadas de linguagem como instrumento de comunicação e expressão do 
pensamento e assumimos a concepção de linguagem como interação. Nossa proposta, portanto, é baseada nessa 
concepção. 
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Para Vigostki, há dois elementos de mediação, os instrumentos e os signos, que são 

essenciais para a constituição e para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores36, 

que distinguem, dos outros animais, o homem, como ser biológico, social, histórico e cultural.  

Sendo assim, para o autor, o homem se distingue dos outros animais pela elaboração e pelo uso 

de instrumentos e signos, processos constitutivos do desenvolvimento de suas funções 

psicológicas superiores.  

O momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, que dá 
origem às formas puramente humanas de inteligência prática e abstrata, acontece 
quando a fala e a atividade prática, então duas linhas completamente independentes 
de desenvolvimento, convergem. Embora o uso de instrumentos, pela criança durante 
o período pré-verbal, seja comparável àqueles dos macacos antropóides, assim que a 
fala e o uso de signos são incorporados a qualquer ação, esta se transforma e se 
organiza ao longo de linhas inteiramente novas. Realiza-se, assim, o uso de 
instrumentos especificamente humanos, indo além do uso possível de instrumentos, 
mais limitado, pelos animais superiores (Vigotski, 1988, p. 27)  

 
Em “A Formação Social da Mente”, Vigotski (1999) destaca a importância da interação 

social para o desenvolvimento do indivíduo, sendo a linguagem (“signos” e “palavras”) o 

elemento de mediação do processo interativo. Para o autor, é a linguagem que permite à criança 

internalizar suas ações externas: A maior mudança na capacidade das crianças para usar a 

linguagem como um instrumento para a solução de problemas acontece um pouco mais tarde 

no seu desenvolvimento, no momento em que a fala socializada do autor (que foi previamente 

utilizada para dirigir-se a um adulto) é internalizada. Ao invés de apelar para o adulto, as 

crianças passam a apelar a si mesmas; a linguagem passa, assim, a adquirir uma função 

intrapessoal além de seu uso interpessoal (VIGOTSKI, 1999, p. 37, grifo do autor) 

É nessa perspectiva que podemos considerar que a linguagem é aquilo que nos mantém 

próximos e ao mesmo tempo distantes; é, portanto, o que permite a nossa interação. O sujeito, 

ao interagir com outros sujeitos, assume, em relação a eles (ou melhor, em relação a seus 

discursos), uma atitude responsiva ativa, concordando ou discordando, por exemplo, tese 

defendida e partilhada por Bakhtin [Volochínov] (2009).  

Para o autor, as nossas ações de linguagem sempre respondem a ações de linguagem 

anteriores, bem como suscitam ações de linguagem posteriores, sejam as nossas ou as dos 

outros. Assim, para Bakhtin [Voloshinov]37 (2009), o centro do processo de constituição dos 

                                                           
36 O que importa para Vigotski não são as funções psicológicas superiores isoladas, mas sim em suas relações, nas 
e pelas quais elas se constituem e se determinam. Trata-se, portanto, de uma perspectiva que considera a unicidade 
e a integração das funções psicológicas superiores. 
37 Para Bakhtin [Voloshinov] (2009, p. 32), “o signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também 
reflete e retrata uma outra”. 
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discursos é a relação sociohistórica e dialógica entre os sujeitos. Quanto à língua, o autor propõe 

que a sua verdadeira substância é constituída pelo “fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a 

realidade fundamental da língua” (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009, p. 127) (grifos do 

autor).  

Nesta tese, consideraremos a enunciação como o processo de interação entre sujeitos e, 

portanto, como instauradora da intersubjetividade, o que nos remete a Benveniste (2005), para 

quem “o que em geral caracteriza a enunciação é a acentuação da relação discursiva com o 

parceiro, seja este real ou imaginado, individual ou coletivo” (BENVENISTE, 1989, p. 87). A 

partir dessa citação, podemos perceber, então, que a intersubjetividade, para Benveniste (2005), 

é característica da enunciação.  

Em suas abordagens teórico-epistemológicas, Benveniste e Bakhtin parecem assumir o 

mesmo fundamento, quando se recusam a separar homem e linguagem e quando, portanto, 

concebem o homem como um sujeito social, definindo-o em sua relação com a linguagem.  

A partir dessa concepção, os dois autores propõem conceitos próprios, como o de 

dialogismo, de Bakhtin, e o de subjetividade e intersubjetividade, de Benveniste. Para nós, esses 

conceitos referem-se à constituição do eu pelo outro. O que parece distinguir consideravelmente 

as duas abordagens são os procedimentos metodológicos defendidos na análise dos 

fundamentos epistemológicos assumidos38.  

Como exemplo, podemos citar que, em Benveniste, a enunciação é compreendida em 

várias análises linguísticas (como a dos pronomes e a dos verbos), enquanto que, em Bakhtin, 

a enunciação é analisada em diferentes áreas do conhecimento (arte, literatura, por exemplo), 

não estando circunscrita apenas à Linguística. Talvez isso se justifique pela filiação acadêmica 

dos dois autores: Benveniste era linguista e Bakhtin, filósofo. 

Retomando a proposta de Vigotksi, podemos considerar que os sujeitos podem se 

apropriar dos conhecimentos, das capacidades e dos instrumentos elaborados pelo gênero 

                                                           
38 É evidente, para nós, que o interesse maior de Bakhtin [Voloshinov] (2009), diferentemente de Benveniste 
(2005),  não é o sistema linguístico, mas sim a linguagem em uso (enunciação), ou seja, em interação social.  
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humano, com a finalidade de regularem as próprias ações. Essa retomada nos é importante 

porque, a partir dela, poderemos avançar na nossa proposta, ao assumirmos que: 

É, então, a apropriação e a interiorização dessas unidades semióticas, sempre já 
socializadas, que engendram a transformação do psiquismo herdado em um sistema 
de pensamento autoacessível ou potencialmente consciente, e é o desdobramento da 
atividade de linguagem por indivíduos pensantes que se torna possível a constituição 
dos mundos de obras e de cultura. (BRONCKART, 2014, p. 407).  

Certamente, essas unidades semióticas a que se refere Bronckart (2014), baseado em 

Vigotski, são os textos e os discursos produzidos nas e pelas ações de linguagem, os quais não 

são isolados nem independentes de todos os outros que os procederam e que os tornaram 

possíveis. São nos textos/discursos e pelos textos/discursos que circulam ideologias, com as 

quais e pelas quais  o homem cria suas próprias condições de existência no mundo, organizando-

os simbolicamente, a partir de critérios físicos baseados na objetividade parcial, produzindo 

conhecimentos, e também critérios sociossubjetivos, produzindo representações. 

Linguagem, sujeito, atividade e representações 

Todas as ações humanas estão relacionadas ao uso da linguagem, entendida como 

inter(ação). Viver em sociedade significa interagir e agir, na e pela linguagem, com os outros, 

sobre os outros, pelos outros e para os outros. Sendo assim, estudar a linguagem e os seus usos 

sempre situados é certamente estudar a dimensão gnoseológica, praxeológica e social do ser 

humano, em suas relações de alteridade.  

Estudar a linguagem na perspectiva sociohistórica é estudar, então, o homem falando, 

escrevendo, interagindo e agindo no mundo, conforme já antecipamos. É, portanto, estudar o 

homem produzindo e negociando conhecimentos e representações sobre si, sobre os outros, 

sobre suas ações e suas atividades, sobre as ações e as atividades dos outros, sobre os objetos e 

fenômenos do mundo que lhe interessam. Para nós, então, estudar a linguagem é analisar sua 

função central nas e para as ações dos seres humanos, nas quais e pelas quais eles produzem, 

partilham e negociam ideologias, eventualmente relacionadas a disputas de poder e a problemas 

sociais, nos quais a linguagem tem função determinante. Certamente, essas disputas de poder 

são comuns a todas as atividades sociais, inclusive à de ensino.  

Sob essa perspectiva, podemos considerar que o mundo é sempre interpretado 

linguisticamente e, portanto, nossa compreensão do mundo é determinada pela linguagem. É só 

a partir da linguagem que o homem pode compreender e dominar, pelo menos parcialmente, o 
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mundo. É só a partir da linguagem que o homem produz (e tem acesso aos) conhecimentos e 

representações, que constituem sua identidade no mundo. Sendo assim, representar, na e pela 

linguagem, é (des)velar o mundo, é atribuir sentido ao mundo, que é apreendido e apropriado 

pelo sujeito com base em sua significação sociosubjetiva, a partir da qual ele atribui sentidos 

ao que o circunda. 

Essa atribuição de sentidos caracteriza nossas ações39 de linguagem no mundo. Como 

condutas humanas socialmente situadas, as ações de linguagem são sempre subjetivamente 

sustentadas, ou seja, não há ação de linguagem se não há um sujeito que, na e pela linguagem, 

interage e age no mundo, representando-se como agente ou ator.  

Essas ações de linguagem são sempre materializadas em textos e discursos 

(BRONCKART, 2009). Certamente, os sentidos dos nossos textos/discursos, produtos 

empíricos das nossas ações de linguagem, já circulam socialmente antes mesmo de sua 

produção, sempre única e irrepetível, relacionando-se com aqueles que os precederam e até 

mesmo com aqueles que os sucederão (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2009). Porém, em cada 

situação de ação de linguagem, renovamos, reatualizamos, ressignificamos esses sentidos que 

“já-estão-lá” (de alguma maneira).  

Em nossas ações de linguagem, decidimos, conscientemente, se, na e pela linguagem, 

vamos, com base em nossos conhecimentos e nossas representações, prometer, convidar, 

ordenar ou informar, por exemplo. E é por isso que não somos meros sujeitos-efeito, mas sim 

sujeitos-origem, pois negociamos, conscientemente, os sentidos já constituídos socialmente. 

Para nós, o sujeito-origem sempre sabe, em suas ações de linguagem, o que quer falar e/ou 

escrever, ou seja, o que quer atingir como objetivo, mas pode não saber como falar nem como 

escrever para atingir determinado objetivo, sempre definido. Portanto, conforme já discutimos, 

o nosso sujeito é intencional, pois sempre está consciente dos efeitos que pretende controlar e 

que quer atingir nas e pelas suas ações de linguagem.  

Entretanto, essa consideração não implica uma concepção de linguagem como 

instrumento de comunicação, fundamentada numa perspectiva transparente da linguagem. O 

sujeito, assim compreendido, é dotado de intenções e capacidades de ação, com as quais ele 

                                                           
39 Dentre as condutas humanas, que consideramos como ações significantes, estão as condutas verbais, que, por 
isso mesmo, são formas de ação, especificamente ações de linguagem (BRONCKART, 2009). 
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representa a si e aos outros, representa suas ações e as ações dos outros, produzindo, 

partilhando, manipulando e negociando sentidos, relacionados aos seus conhecimentos e às suas 

representações sociodiscursivas. Sendo assim, a concepção de linguagem relacionada 

diretamente a essa concepção de sujeito é, para nós, a de linguagem como interação e ação.  

Nessa perspectiva, reafirmamos que o homem, como ser gnosiológico, só pode ser 

compreendido como um sujeito-origem (e não como efeito), que atribui, consciente e 

intencionalmente, mesmo que parcialmente, sentidos ao mundo. Contudo, não podemos 

considerar que todos os sujeitos são conscientes na mesma proporção, pois, ao que nos parece, 

haveria uma certa escala de consciência. Para nós, há sujeitos mais/menos conscientes do que 

outros, o que provavelmente está relacionado às práticas de letramentos pelas quais esses 

sujeitos circulam. Quanto mais letrado for um sujeito, mais consciente ele será, conforme 

acreditamos. 

Sobre essa questão da consciência e das práticas de letramentos, podemos recorrer à 

perspectiva sociohistórica e cultural, cuja principal tese é, para nós, a da constituição histórico-

social do desenvolvimento psicológico humano, fundamentada no processo de apropriação da 

cultura mediante a interação entre sujeitos. O processo de internalização da atividade é, para 

Vigotski, mediado pela linguagem: “Viygotski e Leontiev, concebendo o ser humano como 

manifestação de uma totalidade histório-social, vêem a linguagem como fundamental para o 

desenvolvimento da consciência de si e social de indivíduo, a qual se processa através da 

linguagem, do pensamento e das ações que o homem realiza ao se relacionar com outros 

homens” (LANE, 2012, p. 33). 

Segundo Vigotski (1999), é pelo processo de aprendizagem que o sujeito se apropria 

ativamente dos conhecimentos elaborados social, histórica e culturalmente: “Nesse sentido, a 

internalização das formas culturais de comportamento envolve a reconstrução da atividade 

psicológica tendo por base as operações com signos” (VIGOTSKI, 1999, p.75). Nesse processo 

de aprendizagem e de apropriação, é fundamental a interação com outros sujeitos que já 

dominam os conhecimentos e que assumem a função de mediadores. Para Vigotski, então, a 

educação é necessária para o pleno desenvolvimento psicológico dos sujeitos. 

Fundamentados em Leontiev (1983) e em sua Teoria da Atividade, um dos 

desdobramentos da perspectiva histórico-cultural, podemos considerar que a atividade psíquica 

é um tipo peculiar de atividade humana, sendo os processos psicológicos superiores produtos 
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da vida material. Na tentativa de compreender a relação entre os processos psicológicos e a 

atividade humana, o autor propôs que o sujeito assume uma relação ativa com o objeto. Para o 

autor, a atividade mediatiza a relação do homem com a realidade objetiva e é desenvolvida por 

ações, tarefas e operações, motivadas por motivos e necessidades, sendo o objeto e as ações 

dirigidas a este objeto que distinguem as atividades entre si.  

Sendo assim, para Leontiev (1983), o homem é capaz de agir sobre os objetos e os 

fenômenos do mundo, transformando-os e, portanto, não reagindo passivamente aos estímulos 

do meio. Nas palavras do autor, “é em sua atividade que o humano transforma ao objeto e é 

transformado por ele. Tomada desde ponto de vista a atividade aparece como o processo no 

qual têm lugar as transformações recíprocas entre os polos ‘sujeito-objeto’. Na produção, a 

personalidade é objetivada; na personalidade, a coisa é subjetivada, como afirma Marx.” 

(LEONTIEV, 1974, p. 11). 

Tanto para Vigotski quanto para Bakhtin [Volochínov], as ações dos sujeitos sobre os 

objetos do mundo são mediadas, seja pela linguagem, seja pelo outro. Para ambos, parece que 

a atividade psíquica é necessariamente discursiva. Para Vigotski, é no desenvolvimento das 

suas relações sociais que os sujeitos podem se apropriar das atividades simbólicas e práticas 

que constituem a sua cultura. É nesse processo que eles, os sujeitos, internalizam essas 

atividades como modos de ação próprios. Vigotski compreende a internalização, então, como 

o processo pelo qual os sujeitos reconstroem internamente as atividades produzidas e 

compartilhadas externamente. Trata-se, portanto, do processo de passagem da atividade 

interpessoal para a intrapessoal. Ao internalizar as atividades, que constituem modos de ação 

compartilhados socialmente, os sujeitos tornam-se capazes de regular e controlar as suas 

próprias ações.  

Posto isso, acreditamos que os argumentos apresentados até aqui nos permitem propor 

que o nosso objeto de análise não é a linguagem em si e por si mesma, mas sim as ações de 

linguagem (constitutivamente heterogêneas), nas quais e pelas quais os sujeitos interagem, 

produzindo textos e discursos, através dos quais eles, os sujeitos, produzem, partilham e 

ressignificam conhecimentos e representações. Esses conhecimentos e essas representações são 

constitutivos das ações de linguagem, nas quais e pelas quais ordenamos, persuadimos, 

prometemos, avisamos, informamos, convencemos e manipulamos, por exemplo.  

2.2. Ideologias: sistemas gnosiológicos de conhecimentos e representações 
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Considerando que o real é inesgotável e que ele está sempre em processo de 

(re)construção, podemos considerar que os sentidos a ele atribuídos pelos sujeitos também são 

inesgotáveis, bem como constantemente negociados e ressignificados. Tudo que se apresenta 

ao homem como necessário à sua ação, como as próprias condições materiais em que ela se 

desenvolve, é apreendido por ele como conhecimento ou representação. Sendo assim, somos 

confrontados diariamente não só com o mundo, mas também e sobretudo com a linguagem 

sobre o mundo, ou seja, com conhecimentos e representações sobre o mundo. 

Nesta tese, definiremos a ideologia como sistema gnosiológico, ou seja, como sistema 

de conhecimento e representação. Pela ideologia, nós significamos e compreendemos o mundo: 

pelos conhecimentos, nós conhecemos, com base em critérios físicos e sociais, o mundo, já, 

pelas representações, nós avaliamos, com base em critérios sociossubjetivos, o mundo. Por 

serem significadas, as ideologias passam a ter sentido(s) para os sujeitos, que podem verbalizá-

las pela linguagem.  

Para nós, as ideologias implicam a dimensão do fazer, ou seja, do agir. Nessa 

perspectiva, podemos considerar a função reguladora das ideologias, pois os conhecimentos e 

as representações que as constituem estabelecem os parâmetros que fundamentam e orientam 

as ações humanas. Ao assumir uma função ou papel social, o sujeito assume a ideologia 

associada a essa função social. A partir dessa ideologia, então, o sujeito se inscreve em um 

grupo social, interagindo com os seus pares e defendendo os seus objetivos. 

Se, de fato, assumirmos a tese de que as ideologias são sistemas de referências, 

coordenadas, teremos que tentar responder a uma questão fundamental: como as representações 

e os conhecimentos que os sujeitos elaboram e partilham exercem função fundamental e 

decisiva em suas ações e na organização das atividades humanas que constituem a vida social? 

Inicialmente, precisamos considerar que a ideologia é o produto, sempre em 

transformação, da relação física e sociossubjetiva do homem com o mundo objetivo. Assim, as 

ideologias constituem os elementos fundamentais das relações dos homens entre si e com o 

mundo. Nessas relações, os sujeitos produzem, partilham, negociam e ressignificam 

conhecimentos e representações que constituem a sua ideologia, mas que não se confundem 

com ela.  

Nessa perspectiva, as ideologias são elaborações humanas e constituem pré-construídos, 

tais como as atividades e os gêneros textuais. Por conseguinte, as ideologias constituem 

produtos semióticos elaborados pelos homens como estratégia de organização social. Esses 
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produtos semióticos implicam efeitos40 ideológicos, que são as implicações que os 

conhecimentos e as representações estabelecem para as interações e para as ações dos sujeitos.  

Até aqui, não distinguimos conhecimentos e representações. Nesta seção, pouco 

discutiremos sobre os conhecimentos, pois nosso objetivo, nesta tese, é esboçar uma proposta 

de abordagem logocêntrica de representações, para cuja definição assumiremos outros 

conceitos com os quais mantém, em parte, semelhanças, como os de ideologia do cotidiano, de 

Bakhtin, conceitos cotidianos, de Vigostki, e mundos representados, de Habermas.  

Inicialmente, temos que considerar que só há representações porque há linguagem. Nós, 

seres humanos, só conseguimos representar o mundo porque compartilhamos sistemas 

simbólicos a partir dos quais interpretamos os elementos e os fenômenos que constituem a 

realidade circundante. Nós, seres humanos, somos, portanto, constitutivamente seres 

gnosiológicos, produzindo e compartilhando, em sociedade, conhecimentos e representações. 

É, portanto, constitutivamente da espécie humana representar o mundo. E é na e pela linguagem 

que nos tornamos seres gnoseológicos.  

Todos sabemos que não há nada mais humano do que dominar uma linguagem 

duplamente articulada e, a partir dela, produzir e partilhar conhecimentos e representações, na 

busca incansável de compreender e dominar o mundo. Também sabemos que é a linguagem 

que permite que o ser humano viva em sociedade e que é a partir dela que ele regula as suas 

ações e interações no mundo. Por serem simbólicos, os conhecimentos e as representações são 

produtos da socialização, processo mediado necessariamente pela linguagem. 

Em outras palavras, durante o processo de apropriação da realidade, sempre mediado 

pela linguagem, o ser humano interpreta os elementos do mundo que lhe são 

sociossubjetivamente relevantes e importantes e os avalia com base em critérios 

sociossubjetivos, construídos, negociados e ressignificados ao longo do seu desenvolvimento 

humano, a partir das suas ações de linguagem. Nesse processo de interpretação e de avaliação, 

o ser humano atribui significados ao que é consideravelmente pertinente para as suas ações e 

interações no mundo. São esses significados, que correspondem às interpretações e às 

avaliações dos seres humanos quanto a determinados objetos/elementos, que constituem as 

representações sociossubjetivas discursivas. Esses objetos/elementos são tematizados em 

                                                           
40 Em nossa sociedade cada vez mais desigual, urge desvelar as ideologias responsáveis por problemas sociais 
relacionados à disputa de poder e à dominação de um grupo por outro. Nós, como linguistas, temos muito a 
contribuir com a problematização e com o enfrentamento desses problemas, nos quais e para os quais a linguagem 
tem função central.  
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textos, que materializam discursos, e, portanto, correspondem, no nível textual, ao conteúdo 

temático.  

Esses argumentos nos permitem propor que representar é o processo pelo qual e a partir 

do qual os sujeitos sócio-historicamente situados, com base em seus parâmetros 

sociossubjetivos, produzem, linguística, enunciativa e discursivamente41, interpretações 

(necessariamente avaliativas e valorativas) acerca dos sujeitos, dos objetos e dos fenômenos 

que são relevantes para as ações e para as atividades dos agentes/atores e dos grupos em que se 

organizam nas diferentes formações sociais.  

A essas interpretações produzidas, na e pela linguagem, denominamos representações 

sociossubjetivas discursivas. Sendo assim, os sujeitos, considerados como  agentes e atores, 

divididos em grupos sociais, partilham determinadas representações sobre determinados 

elementos do mundo social. Assim, é comum que grupos sociais diferentes mobilizem 

representanções diferentes acerca dos mesmos elementos, pois essas representações estão 

relacionadas aos parâmetros sociossubjetivos particulares a cada um desses grupos.  

Para nós, as representações são sempre sobre um referente mobilizado e semiotizado em 

um texto, que materializa discursos num processo tipicamente social. Assim, as representações 

são sempre sobre algum conteúdo temático (no plano textual), que, para nós, é referente a um 

dado objeto de discurso (no plano discursivo). Nessa perspectiva, a produção e circulação de 

representações é, para nós, um processo socialmente ativo consequente das ações de linguagem, 

que implicam necessariamente a produção de discursos.  

As representações, diferentemente dos conhecimentos, são espontâneas e naturais no 

que se refere ao seu processo de produção e circulação42. É nas situações nas quais convive, 

vivencia, experimenta um dado elemento/objeto da realidade e é a partir dos conhecimentos já 

partilhados que um grupo social representa esse elemento/objeto, sempre com base em seus 

parâmetros sociossubjetivos. Sendo assim, os sujeitos e os grupos sociais atribuem novos 

sentidos aos elementos do mundo, representando-os a partir de determinadas interpretações 

sociossubjetivas.  

Para os psicólogos sociais, as representações (sociais) estão na interface entre o aspecto 

psicológico e social, mas, embora reconheçam a função da linguagem para a produção e 

                                                           
41 Quando tratamos de “linguístico-enunciativo-discursivo”, nos referimos a algo que implica o funcionamento da 
língua e a língua em funcionamento, ou seja, em uso efetivo, em um dado contexto de ação, sob dadas condições 
de produção.  
42 No processo de circulação social, os conhecimentos elaborados pelas disciplinas científicas de referência são 
transpostos nas e para as agências de letramento (como a mídia e a escola).  
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circulação das representações sociais, não a valorizam enquanto elemento central e fundador, 

talvez dada a sua formação acadêmica. Para nós, essa (inter)relação entre o psicológico e o 

social só é possível graças à linguagem como mediação, e, por isso, não se trata de um elemento 

secundário. É, antes, o elemento principal para a conceptualização e análise das representações. 

Prestigiar, despretensiosamente, a dimensão linguística e discursiva das representações é, 

portanto, o nosso objetivo neste trabalho.  

Por fim, a partir do que discutimos até aqui, podemos sistematizar uma definição de 

representação com base nos pré-construídos humanos, a saber: as atividades coletivas, as 

formações sociais, os textos e os mundos formais. Uma definição possível que abranja esses 

quatro pré-construídos poderia ser a seguinte: as representações sociossubetivas discursivas 

constituem interpretações avaliativas, que compõem os mundos formais e que são construídas, 

mobilizadas e ressignificadas na e pela linguagem, materializada em textos, durante as ações e 

as atividades de linguagem situadas sóciohistoricamente de agentes/atores pertencentes aos 

diferentes grupos que compõem as formações sociais de uma dada sociedade. 

Essa definição impõe inúmeros desafios teóricos e metodológicos para todas as 

disciplinas científicas que se interessam por essa categoria43. Para nós, tratar das representações 

em sua totalidade, ou seja, considerar a sua transversalidade como conceito e categoria teóricos 

e analíticos, é o principal desafio em qualquer pesquisa sobre representações. É talvez 

impossível!  

Quanto ao objetivo de contemplar a totalidade das dimensões das representações, 

adotamos, então, uma postura, pelo menos por ora, incrédula, considerando-se os métodos de 

que dispomos atualmente e, principalmente, as habilidades e as capacidades analíticas do 

pesquisador. É preciso, portanto, eleger e definir uma das dimensões, de acordo com os 

interesses e objetivos do pesquisador, os quais, na maioria dos casos, estão relacionados à sua 

formação acadêmica.44    

Poderemos desenvolver melhor a definição proposta, se considerarmos novamente que, 

ao circularem pelas atividades coletivas que constituem e caracterizam as formações sociais em 

que vivem, os agentes/atores interagem na e pela linguagem, através da produção e da recepção 

                                                           
43 Referindo-nos especificamente às perspectivas e tendências atuais das ciências da linguagem que analisam os 
fenômenos textuais e discursivos, podemos afirmar que é bastante corriqueira e frequente a referência ao termo 
representação(ões), que, na grande maioria dos casos, aparece como uma noção basilar para análise desenvolvida.  
44 Dada a nossa formação acadêmica, nos dedicamos a análises textuais e discursivas, pelas quais analisamos as 
marcas linguísticas, enunciativas e discursivas que denotam avaliações sociossubjetivas que constituem 
representações de sujeitos e de seus grupos sociais. 
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de textos orais e/ou escritos, os quais materializam linguisticamente discursos. Assim, as 

representações sociossubjetivas discursivas são compartilhadas e partilhadas por atores que 

interagem com outros nas atividades coletivas de um determinado grupo social e denotam o 

posicionamento ideológico particular desses grupos. 

Dada a relevância desse argumento, precisamos avançar, cientificamente, de uma 

perspectiva centrada na identificação do conteúdo temático das representações para uma 

perspectiva interessada, sobretudo, na compreensão e na eventual problematização das 

implicações discursivas das representações nas e para as ações e atividades de linguagem dos 

sujeitos. Essas implicações estão associadas, para nós, a efeitos de sentido relacionados a 

relações de saber e poder, sócio-historicamente determinadas. 

Defendemos esse avanço porque acreditamos que, pelo estudo das representações, 

podemos compreender a problemática relacionada à dualidade físico-psíquica das condutas 

humanas, que não são acontecimentos no mundo, mas sim ações significantes. Para nós, parece 

inconcebível haver ação significante sem consciência, pois toda ação é carregada de 

significados. O agir humano não é, salvas poucas exceções, determinado por necessidades 

imediatas e é nessa perspectiva que podemos considerá-lo como um agir consciente.  

Ao que nos parece, pode haver ações de baixa implicação consciente. Geralmente, essas 

ações são aquelas repetitivas e rotineiras. Para nós, então, a consciência é inerente a toda e 

qualquer ação, mesmo que esteja implicada em um grau mínimo. Quando nos perguntamos se 

estamos ou não cientes de algum fenômeno, nos tornarmos cientes, o que certamente não 

implicará automaticamente ressignificação de ações quanto a esse fenômeno. 

Em outras palavras, a atividade humana é consciente, sendo a ação sempre (ou quase 

sempre) uma ação consciente. É mediante a consciência de suas ações, seja em contexto 

profissional, seja em outros contextos, que o sujeito pode ressignificar conhecimentos e 

representações na tentativa de enfrentar e superar problemas e desafios e desenvolver 

capacidades de ação que ele ou a sociedade avalia como importantes ou necessárias. No 

desenvolvimento dessas ações, o sujeito concretiza a sua singularidade perante o grupo social 

a que pertence. 

Nessa perspectiva, julgamos problemático considerar que o homem age apenas 

inconscientemente, num processo de reprodução (passiva) da ideologia dominante. Os homens 

transforam conscientemente a natureza, agindo sobre ela de acordo com as suas necessidades e 

intenções, as quais, certamente, não estão relacionadas apenas à manutenção da sua existência 
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física.  Se não fosse em uma relação dialética, não haveria consciência sem ação, nem ação sem 

consciência. Ambas se constituem. 

 

2.3. Linguagem, subjetividade e ideologia 

 

Conforme pretendemos defender ao longo desta tese, a consciência é um sistema 

integrado, resultado da inter-relação entre a linguagem, a subjetividade, a ideologia e a 

identidade do sujeito. Trata-se, para nós, de uma relação de interdependência, cíclica, contínua, 

que pode ser esquematizada assim, no que se refere ao psiquismo humano: SUBJETIVIDADE 

–– IDEOLOGIA – IDENTIDADE - CONSCIÊNCIA45. Essa não é uma relação, portanto, 

consecutiva, de primeiro um e depois o outro, pois a constituição de cada um desses elementos 

característicos e definidores da ontologia humana é um processo integrado e integrador.  

Apesar de o termo à esquerda ser a base e o fundamento do termo à direita, cada um 

deles determina e é determinado pelo outro, numa constante relação dialética. Para nós, 

baseados na perspectiva sociohistórica e cultural, eles só são possíveis graças à linguagem, 

especificamente às ações de linguagem, que são a unidade de análise fundamental e central para 

a compreensão do desenvolvimento da subjetividade, da consciência, da ideologia e da 

identidade.  

Se assumirmos muitas das teses fundamentais de Leontiev, poderemos defender que a 

consciência é desenvolvida no quadro estrutural das ações dos agentes singulares, as quais 

compõem o contexto das atividades em funcionamento nas formações sociais. Conforme o 

autor, desempenham função central, para o desenvolvimento da consciência, a linguagem, os 

instrumentos e o trabalho, compreendido como uma atividade social, que, como todas as outras, 

mantém uma relação dialética com o psiquismo humano. 

Consciente de suas ações, o sujeito agente ou ator tem mais capacidade de controlá-las, 

de acordo com seus objetivos, suas intenções e suas capacidades. A superação, por exemplo, de 

dificuldades relacionadas a capacidades de ação é inicialmente possibilitada pela tomada de 

consciência, muitas vezes relacionada à ressignificação de conhecimentos e representações. 

                                                           
45 Nesse esquema, concebemos consciência depois de ideologia, porque concordamos com Bakhtin [Voloshinov] 
(2009), quando propõe que a ideologia a consciência é sócio-ideológica, não sendo, portanto, um fenômeno de 
consciência. 
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Essa superação pressupõe, então, tomada de consciência46, já que só se pode superar aquilo de 

que se está consciente. 

Conforme discutimos, o nosso sujeito é um sujeito ativo, cuja identidade é desenvolvida 

discursiva e socialmente. Para nós, a construção da identidade é uma atividade discursiva e 

social. Nesta tese, não julgamos incoerente adotar o termo e a categoria identidade em 

detrimento do termo e da categoria personalidade, pois, ao que nos parece, são conceitos 

distintos, sobre os quais pouco poderemos discutir nesta pesquisa.  

A identidade do sujeito é apresentada discursivamente aos outros de acordo com as 

intenções do sujeito. Dadas algumas questões pragmáticas, como as relacionadas à preservação 

de faces, o sujeito, em suas interações e ações, pode, consciente e estrategicamente, decidir 

(re)velar uma e não outra identidade aos seus parceiros. Sendo assim, os sujeitos podem simular 

discursivamente suas identidades, o que constitui certamente um desafio para as disciplinas 

científicas que se interessam pelas questões identitárias.  

2.4. Linguagem, subjetividade, ideologia e desenvolvimento profissional 

 

Nesta tese, estamos considerando os efeitos desenvolvimentais da figuração do agir em 

contexto de formação profissional.47 Até aqui, discutimos sobre conceitos e categorias que são 

fundamentais para a nossa proposição de uma abordagem linguística, enunciativa e discursiva 

do processo de interpretação do agir. Falta-nos, então, discutir, mesmo que brevemente, sobre 

a concepção de desenvolvimento profissional que assumimos nesta tese, para podermos avançar 

na apresentação e discussão da nossa proposta de abordagem logocêntrica de representações 

sociodiscursivas. 

Inicialmente, podemos considerar que a figuração do agir, como processo de interpretar 

e representar, na e pela linguagem, o agir, é fundamental para o desenvolvimento profissional. 

Essa nossa consideração implica um posicionamento político incontornável, já que entendemos 

o desenvolvimento profissional não como um privilégio, mas sim como um direito de todo ser 

                                                           
46 Para nós, a tomada de consciência implica contra-palavra, na perspectiva mesmo de Bakhtin [Volochínov] 
(2009). 
47 Em concordância com o que problematizamos em nossa pesquisa de mestrado, consideramos que o agir em 
situação de estágio é sempre interpretado pelos estagiários, porém poucos parecem se conscientizar de suas 
representações sobre o seu agir, o que parece dificultar o seu desenvolvimento profissional no que se refere à 
ressignificação e à transformação de capacidades epistêmicas e praxiológicas (GURGEL, 2013). É nessa 
perspectiva que procuramos, nesta tese, que, certamente, se desenvolveu a partir das nossas inquietações na 
dissertação, analisar os efeitos formativos da figuração do agir, a partir da adoção da autoconfrontação na disciplina 
do estágio.  
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humano enquanto ser histórico e social que transforma a natureza e a si mesmo em situações de 

trabalho.  

Certamente, nossa concepção de desenvolvimento profissional está diretamente 

relacionada à de desenvolvimento48 humano, que, para Vigotski, é um processo social, cultural 

e histórico. Sendo assim, nesta pesquisa, o conceito de desenvolvimento que assumimos e em 

que baseamos nossa abordagem teórica é o da perspectiva sociohistórico e cultural de Vigotski 

e de seu grupo, para a qual interessam os desenvolvimentos filogenético (da espécie), 

ontogenético (do homem) e microgenético. Nesta tese, nos interessamos, sobretudo, pelo 

desenvolvimento microgenético, relacionado ao desenvolvimento do homem durante a sua 

particip(ação) em uma atividade, em um período de tempo definido (nesta tese, especificamente 

durante as atividades de formação inicial de professores de língua materna, em um semestre 

letivo). 

Para nós, o desenvolvimento profissional está relacionado à progressão no 

desenvolvimento de capacidades epistêmicas e praxeológicas para agir e interagir em contextos 

profissionais, nos quais há ou não uma relação formal de trabalho. O avanço do 

desenvolvimento dessas capacidades implica a zona de desenvolvimento proximal49: 

A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através 
da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 
colaboração com companheiros mais capazes (VIGOTSKI, 1984, p.97). 

Assim, o desenvolvimento profissional, para nós, está relacionado ao desenvolvimento 

da tomada de consciência e da (trans)formação das capacidades50 de ação que dela podem ser 

resultantes. Ao que nos parece, a tomada de consciência pelo sujeito implica reflexão sobre a 

                                                           
48 Dados os seus interesses teóricos e metodológicos, Vigotski não discutiu a relação entre linguagem e 
desenvolvimento de adultos, deixando aberto um campo legítimo de pesquisas sobre a formação e o 
desenvolvimento de adultos. Em sua Clínica da Atividade, Clot, a partir da perspectiva interacionista social de 
Vigotski, propõe uma abordagem sobre a relação entre linguagem e desenvolvimento em adultos. Em sua 
abordagem, Clot se interessa pelas situações de trabalho e, sobretudo, pela melhoria das condições de trabalho.  
49 Baseados em Vigotski, podemos considerar que o desenvolvimento de processos psicológicos deve ser analisado 
de modo prospectivo, o que implica que sejam observados os conceitos que o sujeito ainda precisa dominar, a 
partir da intervenção do outro. Sabemos que o autor se refere ao desenvolvimento dos processos psicológicos da 
criança em situação de aprendizagem, porém consideramos as suas contribuições válidas também para os 
processos de formação e de desenvolvimento dos adultos e, por isso, assumimos o conceito de zona de 
desenvolvimento proximal para compreendermos como ocorre o desenvolvimento profissional de adultos em 
situação de formação e/ou de trabalho. Considerando que o desenvolvimento profissional está relacionado à 
apropriação de novos conhecimentos e de novas capacidades, assumimos o conceito de Zona de desenvolvimento 
proximal para defendermos a necessidade de as atividades formativas promoverem intencionalmente, nos sujeitos, 
as mudanças que não ocorreriam de modo espontâneo, sem a intervenção dessas atividades.  
50 A nossa concepção de desenvolvimento profissional está assente na tese de ressignificação e de transformação 
das capacidades de ação - ou do poder de agir, nas palavras de Clot (2010). 
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sua subjetividade, sobre a sua ideologia e sobre a sua identidade, que podem ser ressignificadas. 

Desse processo de tomada de consciência do agir, podem emergir (numa relação apenas de 

possibilidade mesmo) dois processos que, para nós, estão diretamente relacionados ao 

desenvolvimento profissional, conforme estamos propondo: o da ressignificação e o da 

transformação das capacidades de ação.  

Nessa perspectiva, desenvolver capacidades epistêmicas e praxeológicas implica 

desenvolver a atorialidade, e não meramente a agentividade. Para nós, é o desenvolvimento da 

atorialidade (“querer-fazer”, “saber-fazer”, “poder-fazer”51) que implica o desenvolvimento 

profissional. Sendo assim, o objetivo dos cursos de formação deve ser transformar agentes em 

atores para agir em situação de trabalho.  

Sendo assim, podemos propor que a formação e o desenvolvimento profissional 

implicam os seguintes processos: a) apropriação52 e produção teórico-crítica dos objetos de 

conhecimento da área, a partir da qual se desenvolvam capacidades epistêmicas no, para o e 

sobre o contexto de ação profissional; b) apropriação e produção metodológico-crítica de 

capacidades de ação no, para o e sobre o contexto de ação profissional; c) compreensão crítica 

das prescrições institucionais e sociais para a consideração ética do agir no contexto 

profissional.  

Para nós, então, a questão fundamental do desenvolvimento profissional e humano é 

relacionada às condições e às possibilidades do tornar-se (tornar-se cada vez mais ator, ou seja, 

cada vez mais apto e capaz de intervir e transformar a sua formação e o seu desenvolvimento). 

Assim, baseados na perspectiva sociohistórica de Vigotski, podemos assumir que o 

desenvolvimento profissional é o constante processo do “tornar-se”53 ou do “vir a ser”, bem 

como do “vir a (conseguir) fazer”.  

É evidente que o desenvolvimento profissional, como processo constante, vai além e 

para além das fronteiras dos cursos de formação. Contudo, é fundamental compreendermos a 

                                                           
51 Essas são, para Leurquin (2013), conforme já antecipamos, as modalizações do agir. 
52 Nesta tese, consideramos a apropriação e a aprendizagem como processos de desenvolvimento.  
53 Para Vigotski, a identidade do sujeito não pode estar relacionada a características estáveis nem uniformes, pois 
o sujeito deve ser compreendido sempre em construção, ou seja, em constante desenvolvimento. 
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formação profissional, como atividade humana social e historicamente situada, a partir do 

trabalho real54, do trabalho prescrito55 e do trabalho representado. 

Quando nos referimos ao agir ou ao trabalho representado, estamos nos referindo a 

ideologias, constituídas por conhecimentos e representações, conforme já discutimos. Sendo 

assim, tratar da figuração do agir em contexto de formação profissional é tratar de ideologia 

profissional. No caso, por exemplo, das atividades de estágio, o estagiário, no processo de 

figuração do agir, mobiliza conhecimentos e representações constituintes da sua ideologia 

profissional em formação, porque o agir é em contexto profissional (ou semiprofissional, ou 

ainda de preparação profissional). Trata-se, então, de uma ideologia profissional, partilhada por 

seu grupo.  

Como é essa ideologia profissional? Quais são os conhecimentos e as representações 

que fundamentam essa ideologia. Essas são questões provocativas, que devem fundamentar as 

pesquisas sobre a figuração do agir e, portanto, sobre as representações sociodiscursivas 

produzidas, partilhadas, negociadas e ressignificadas em contextos formativos.  

Nossa abordagem da figuração do agir no contexto da formação inicial de professores 

de língua materna considera a tese de que o ensino é trabalho56 (MACHADO, 2007) e que, 

portanto, esse contexto é, sobretudo, o contexto da formação de trabalhadores e profissionais. 

Ademais, o contexto da formação inicial de professores não é apenas o contexto da formação e 

do desenvolvimento de profissionais; é também o contexto da formação e do desenvolvimento 

de sujeitos sociais, que cumprem, como os outros, papeis e funções próprias. 

 Se considerarmos que o ensino é um trabalho57, teremos que considerar, por 

conseguinte, que a formação inicial de professores é responsável pelo desenvolvimento 

                                                           
54 Baseados nas contribuições da Ergonomia da Atividade (AMIGUES, 2004) e da Clínica da Atividade (CLOT, 
1999) relacionadas ao trabalho, podemos considerar que é na relação (geralmente de distância, de afastamento) 
entre o trabalho prescrito, o trabalho real e o trabalho realizado que o sujeito produz e mobiliza conhecimentos e 
representações sobro o seu trabalho. Sabemos que o trabalho realizado não se limita ao que foi efetivamente 
desenvolvido, o que implica que o trabalho prescrito e o trabalho real são constitutivos do trabalho realizado e que, 
por isso, devem ser considerados em sua análise. Considerando o trabalho como uma atividade, podemos 
relacionar essas dimensões do trabalho às dimensões do agir: agir prescrito, agir real e agir representado.  
55 Sobre o trabalho prescrito e o trabalho realizado, indicamos Amigues (2004). Clot (1999) propõe e distingue, 
do trabalho realizado, o trabalho real. 
56 Trabalho como atividade consciente do homem.  
57 Sobre a relação entre linguagem e trabalho, Lacoste (1998) considera três modalidades relacionadas às atividades 
de linguagem que constituem as situações de trabalho: a linguagem como trabalho, a linguagem no trabalho e a 
linguagem sobre o trabalho. Naroudini (2002, p. 26) define essas modalidades como “uma linguagem que faz (a 
linguagem como trabalho), uma linguagem circundante (a linguagem no trabalho) e uma linguagem que interpreta 
(a linguagem sobre o trabalho)”. Em algumas profissões, dadas as suas características próprias, a linguagem 
assume o estatuto da própria atividade, o que caracteriza a modalidade da linguagem como trabalho (como é o 
caso do trabalho do professor, no qual a linguagem é fundamental para o desenvolvimento efetivo das atividades 
de ensino). Nessa modalidade, é a linguagem que possibilita a interação própria à atividade, ou seja, é ela que 
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profissional de trabalhadores, no caso especificamente no desenvolvimento profissional de 

professores.   

Para nós, os sujeitos profissionais desenvolvem conscientemente suas ações 

profissionais, mobilizando e recorrendo a conhecimentos e representações, ao mesmo tempo 

em que os produzem num constante processo de desenvolvimento de si mesmos como sujeitos 

profissionais, que agem num contexto de atividades próprias à sua profissão, obedecendo a 

certas prescrições que fundamentam, pelo menos parcialmente, as suas ações. Nesse processo 

de desenvolvimento, os sujeitos atribuem constante e ininterruptamente sentido ao mundo em 

que vivem, seguindo caminhos próprios, de acordo com os seus objetivos e os seus interesses, 

tornando-se sujeitos num constante processo de constituição.  

Posto isso, a partir do que apresentamos acima, podemos defender que o 

desenvolvimento profissional implica 1) a participação efetiva do sujeito em situações laborais, 

nas quais e pelas quais ele tem acesso aos conhecimentos e às representações produzidas e 

partilhadas socialmente sobre a sua profissão, 2) a apropriação e a produção de conhecimentos 

e representações dessas situações e de tudo que nelas está implicado, como, sobretudo, os 

próprios actantes, 3) a ressignificação das capacidades de ação a partir da tomada de 

consciência, 4) a transformação dessas capacidades e a consequente emancipação e autonomia 

para poder agir consciente e ativamente. Portanto, para nós, desenvolver-se profissionalmente 

implica ter cada vez mais consciência crítica de suas capacidades epistêmicas e praxeológicas, 

ressiginificando-as e transformando-as quando preciso.  

Contudo, devemos esclarecer que a reflexão e a eventual tomada de consciência não 

geram, numa relação direta (causal), desenvolvimento profissional, pois o desenvolvimento 

implica mudança qualitativamente positiva nas capacidades de ação. A relação não é de 

implicação (causal) nem de determinação, mas sim de favorecimento ou de influência.  

2.5. A figuração do agir na autoconfrontação simples: primeira síntese 

 

                                                           
possibilita que a atividade seja desenvolvida efetivamente, assumindo o próprio estatuto da atividade. A 
modalidade da linguagem no trabalho refere-se às ações de linguagem dos trabalhadores durante a situação de 
trabalho que não se relacionam diretamente com a atividade imediata. É, portanto, uma modalidade circundante à 
atividade, ou seja, não relacionada diretamente à atividade, mas que, contudo, é constitutiva do trabalho. Por fim, 
a modalidade da linguagem sobre o trabalho refere-se às avaliações produzidas pelos trabalhadores sobre o seu 
trabalho e é percebida, por exemplo, quando os trabalhadores evocam o trabalho para avaliá-lo, para interpretá-lo. 
Julgamos importante lembrar que essa distinção entre linguagem no trabalho, como trabalho e sobre o trabalho é 
estabelecida por questões sobretudo metodológicas, já que se trata de modalidades de linguagem relacionadas. 
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“O que conta mesmo em pesquisa científica é a construção do objeto. Em geral, essa 
construção não é algo que aconteça de uma hora para outra ou sem grandes esforços, 
não é um plano que se desenhe antecipadamente, à maneira de um engenheiro: é um 
trabalho de grande fôlego, que se realiza pouco a pouco, por retoques sucessivos, por 
toda uma série de correções e emendas” (BOURDIEU, 2007, p. 27) 

“A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, 
ouvir, responder, concordar, etc. Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda 
a vida: com os olhos, os lábios, as mãos [...]” (BAKHTIN, 1992, p. 348) 
 

Assumindo como legítimo o argumento de Bakhtin, podemos considerar que as relações 

dialógicas se materializam nos posicionamentos discursivos dos sujeitos, pois a linguagem é o 

espaço de tensão entre vozes sociais e suas ideologias.  

É sob essa perspectiva que nós, como pesquisadores das Ciências Humanas, assumimos, 

nesta tese, nossa capacidade de problematizar, baseados numa abordagem teórico-

epistemológica bem definida, questões que julgamos relevantes, ao mesmo tempo em que 

assumimos os riscos dessa capacidade. Acreditamos que só há um problema de pesquisa porque 

ele existe num contexto sociohistórico cultural determinado. E é considerando, então, esse 

contexto que, nesta tese, conforme já antecipamos algumas vezes, propomos possibilidades 

teórico-metodológicas de análise do tema da figuração do agir, de acordo com a perspectiva 

histórico-cultural, com base em uma perspectiva discursiva. 

Neste capítulo, identificaremos e apresentaremos inicialmente o problema da figuração 

do agir, para, em seguida, desenvolvermos estratégias teóricas e metodológicas para analisá-lo. 

Baseados nas estratégias teóricas e metodológicas que discutiremos, tentaremos desenvolver, 

no próximo capítulo, uma abordagem própria para o problema, especialmente no que se refere 

à questão das representações. Sendo assim, este capítulo de apresentação e construção do objeto 

de pesquisa fundamentará o próximo capítulo, no qual desenvolveremos uma abordagem 

específica para analisar o objeto que elaboramos e que assumimos nesta pesquisa.  

Para nós, as pesquisas atuais sobre a figuração do agir se restringem a tratar do objeto 

apenas como objeto, e não como atividade própria ao humano. Sendo assim, acreditamos que 

essas pesquisas tratam da figuração do agir como produto, e não como processo, o que contraria 

a nossa tese de que a figuração do agir se produz na própria dinâmica da sua atividade. 

Considerando a natureza desse fenômeno de pesquisa, é inevitável, para nós, a relação 

a ser estabelecida com outras disciplinas científicas, em especial com a Psicologia Social e com 

a Psicologia do Desenvolvimento, multiplicidade de perspectivas que, para nós, é produtiva 

para a ciência. Uma análise cientificamente satisfatória do objeto “figuração do agir” não pode 
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pressupor uma divisão de trabalho entre duas ciências, Linguística e Psicologia58, mas deve, 

sim, implicar a relação potencialmente dialética entre ambas.  

Sendo assim, a figuração do agir, dada a sua complexidade como produto e como 

processo, não pode ser da competência apenas da Linguística nem ser analisada apenas pelos 

métodos linguísticos. Se quisermos considerar sua relação com o processo de desenvolvimento, 

ou seja, se pretendemos analisar os efeitos desenvolvimentais da interpretação do agir, teremos 

que considerar a necessidade de recorrer a outras disciplinas. 

Para nós, a figuração do agir como produto e processo carece de problematização 

científica, sobretudo no que se refere aos seus efeitos formativos (no caso do agir em contexto 

de formação e/ou de trabalho) e aos seus efeitos desenvolvimentais. Dadas as suas limitações 

teóricas e metodológicas, as pesquisas em Linguística Aplicada que se interessam pela 

figuração do agir abordam o objeto a partir de uma perspectiva restritamente linguística, sem 

considerar, portanto, a complexidade do objeto, no que se refere à sua constituição 

interdisciplinar.  

Essas pesquisas certamente são válidas e legítimas, colaborando para a descrição das 

categorias linguístico-discursivas que materializam representações sobre o agir. Entretanto, 

interessadas na descrição e explicação linguístico-discursiva do objeto, dada a sua filiação 

acadêmica, essas pesquisas acabam desconsiderando os sujeitos e as suas dimensões 

                                                           
58 Para Vigotski, a Psicologia é central no campo das ciências humanas e deve descrever e explicar os 
comportamentos e as capacidades psíquicas dos homens, bem como as relações entre esses dois elementos (o físico 
e o psíquico) (BRONCKART, 2009). Negando a perspectiva dualista em Psicologia, segundo a qual o físico e o 
psíquico são diferentes e independentes, Vigotski assumiu a perspectiva monista de Spinoza, para a qual a natureza 
e o universo são constituídos de uma substância única, considerada como matéria homogênea, em constante 
atividade, sendo o físico e o psíquico duas das diversas propriedades dessa substância material ativa 
(BRONCKART, 2009). Para Vigotski, então, a questão central da Psicologia seria a das condições evolutivas e 
históricas da emergência dos fenômenos psíquicos, especialmente a emergência do pensamento consciente dos 
seres humanos. Bronckart problematiza esse posicionamento, que classifica como monista emergentista, em duas 
questões. A primeira abrange as condições sob as quais ocorre a apropriação de traços internos das propriedades 
do meio pelo comportamento ativo, processo condicionado pelo potencial genético da espécie. Trata-se, portanto, 
da transformação do comportamento físico em um funcionamento psíquico elementar. Já a segunda questão 
abrange a transformação do psiquismo elementar em um psiquismo ativo e autorreflexivo (pensamento 
consciente), ou seja, essa questão contempla as condições sob as quais o funcionamento psíquico elementar dos 
seres humanos emancipa-se das restrições genéticas, tornando-se um mecanismo ativo e autorreflexivo. Trata-se, 
então, da transformação do psíquico dependente em relação ao comportamental em psíquico autônomo.  Para a 
primeira questão, Bronckart considera válida a análise piagetiana (inteligência sensório-motora) das condições de 
emergência das capacidades físicas práticas (inconscientes) comuns ao homem e ao animal. No que se à segunda 
questão, Bronckart concorda com Vigotski, quando este assume que a condição de emergência das capacidades 
conscientes, que reestruturam o funcionamento psicológico do homem, é a apropriação, pelo ser humano, das 
propriedades instrumentais e discursivas do meio sociohistórico. Sobre essa tese, Vigostki assumiu, em 
concordância com a tradição hegeliana e marxista, que o homem desenvolveu, no processo evolutivo, capacidades 
comportamentais específicas, a partir das quais concebeu e produziu instrumentos mediadores de sua relação com 
o meio, criou e organizou formas de cooperação (como o trabalho), que deram origem às formações sociais, e 
desenvolveu sistemas semióticos para a comunicação.  
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epistêmicas e praxeológicas, o que, para nós, é um empecilho para a compreensão efetiva da 

relação entre ação e linguagem no contexto das atividades formativas59.  

Acreditamos que a problemática da figuração do agir não pode se esgotar no modo como 

os sujeitos mobilizam enunciativa e discursivamente a língua para representarem o seu próprio 

agir. Para nós, trata-se de uma problemática muito mais ampla, fundamentada no modo como 

esses sujeitos se constituem como agentes ou como atores em um contínuo processo de 

desenvolvimento profissional e humano. Essa problemática implica, então, questões e 

categorias interdisciplinares, como subjetividade, ideologia, representação, consciência e 

identidade.  

Nessa perspectiva, defendemos que abordar a figuração do agir como objeto de 

pesquisa, considerando-se suas dimensões interdisciplinares, é possível, se o pesquisador 

atentar para outras questões que, para nós, estão estritamente relacionadas à ação e à linguagem 

sobre a ação. Essas questões são, em princípio, de interesse de outras disciplinas, como a 

Psicologia, o que pode justificar o pouco interesse das pesquisas em Linguística Aplicada por 

essas questões.  

Considerando que a figuração do agir tem, de fato, status próprio de objeto de pesquisa60 

e, consequentemente, de conhecimento científico, queremos, nesta tese, propor uma discussão 

teórico-metodológica que nos permita fundamentar uma possível abordagem da figuração do 

agir como processo, a qual considere seis eixos61 temáticos fundamentais: linguagem, 

ação/atividade, subjetividade, ideologia, identidade e consciência. Para nós, a constituição e o 

                                                           
59 Em oposição às pesquisas que parecem desconsiderar os sujeitos, gostaríamos de, nesta tese, propor uma 
abordagem da figuração do agir com destaque para o sujeito, considerando a possibilidade de compreendê-lo a 
partir da sua condição humana, relacionada à sua formação e ao seu desenvolvimento profissional e humano. Para 
isso, julgamos acertada a proposta de Marx & Engels (1983, p. 172): “Em contraste direto com a filosofia alemã, 
descendo do céu à terra, aqui nos elevamos da terra ao céu. Quer isso dizer, não partimos do que os homens dizem, 
imaginam, concebem, nem dos homens como são descritos, pensados, imaginados, concebidos, a fim de chegar 
aos homens de carne e osso. Principiamos com homens reais, ativos, e baseados em seu verdadeiro processo vital 
demonstramos a evolução dos reflexos e ecos ideológicos desse processo vital. (...) Moral, religião, metafísica e 
todo o restante da ideologia e suas formas correspondentes de consciência (...). Elas não têm história nem evolução; 
mas os homens, desenvolvendo sua produção material e seu intercâmbio material, alteram, a par disso, sua 
existência real, seu pensamento e os produtos deste. A vida não é determinada pela consciência, mas esta pela 
vida. No primeiro método de abordagem, o ponto de partida é a consciência tomada como o indivíduo vivo; no 
segundo, são os próprios indivíduos vivos reais, tal como são na vida concreta, e a consciência é considerada 
unicamente como consciência deles”. 
60 A consideração da figuração de ação como objeto de pesquisa legítimo tornou-se válida quando se passou a 
assumir a função central das atividades de simbolização para o desenvolvimento das atividades gerais humanas, 
como o trabalho, e, portanto, a função constitutiva da linguagem nos processos de controle, de coordenação e de 
desenvolvimento das atividades.  
61 Nesta tese, precisaremos ter cuidado para não incorrermos no risco de confirmarmos, de modo peremptório, 
algumas relações estabelecidas, dando-lhes um julgamento inquestionável. 
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desenvolvimento desses seis eixos temáticos são processos semioticamente mediados e 

constituídos.  

Torna-se, então, necessário justificarmos a necessidade de uma abordagem baseada na 

consideração teórico-epistemológica desses eixos temáticos. Sendo assim, podemos 

argumentar o seguinte: se considerarmos a figuração do agir como um fenômeno de linguagem 

que constitui um objeto válido de pesquisa, teremos que considerar a sua constituição histórica 

como tal, ou seja, o grau de conhecimento já elaborado e produzido sobre esse fenômeno pelas 

disciplinas que se interessam por ele, como a Linguística. Nessa perspectiva, não poderemos 

considerar a figuração do agir como um fenômeno preexistente à pesquisa, como objeto 

atestável tal como o é na realidade. O conhecimento desse fenômeno é, para nós, como todo e 

qualquer conhecimento, um conhecimento sociohistoricamente determinado, dependente do 

modo como se produz conhecimento em disciplinas como a Linguística e, portanto, dos estágios 

do desenvolvimento do conhecimento científico.  

Os pesquisadores e as pessoas leigas compreendem, de formas diferentes, a figuração 

do agir. Os pesquisadores, por exemplo, adotam e concebem conceitos, categorias e métodos 

que transformam esse fenômeno em um fenômeno de interesse, por exemplo, da Linguística, 

ou seja, como um objeto válido de pesquisa. Assim, os pesquisadores partem de um sistema 

conceitual que transforma o fenômeno da figuração do agir em um objeto de conhecimento 

científico legítimo e pertinente para a sociedade.  

Contudo, a figuração do agir, como fenômeno do mundo real, é inesgotável em suas 

particularidades e problemáticas, diversidade que justifica, para nós, por que a figuração do agir 

como tal não possa ser objeto de uma pesquisa científica. Sendo assim, é necessário 

delimitarmos, a partir de orientações teórico-metodológicas, o fenômeno de interesse, 

transformando-o em objeto científico. Assim, o que é analisado em uma pesquisa sobre 

figuração do agir depende da perspectiva segundo a qual a figuração do agir é conceitualizada.  

Se uma pesquisa considera a figuração do agir apenas como “um processo de 

interpretação linguística, enunciativa e discursiva do agir referente pelo sujeito agente/ator”, as 

questões de interesse e os dados analisados serão, consideravelmente, diferentes dos que são 

privilegiados em uma pesquisa que considera a figuração do agir, sobretudo, como “um 

processo interpretativo de formação e desenvolvimento profissional e humano”. Para nós, nesta 

pesquisa, a figuração do agir é tanto “um processo de interpretação linguística, enunciativa e 

discursiva do agir referente pelo sujeito agente/ator”, quanto “um processo interpretativo de 

formação e desenvolvimento profissional e humano”.  
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Neste ponto, já podemos assumir, como fundamental, a tese de que a figuração do agir 

é um processo de linguagem, na medida em que é um processo de semiotização do agir. Assim, 

do e no processo de figuração do agir, emergem representações sobre o agir. Além disso, como 

processo de linguagem, implica a própria condição humana, já que não nos é possível tratar da 

figuração do agir nos referindo a nada que não seja humano.  

Tratar da figuração do agir é, portanto, tratar da condição humana, constituída e 

caracterizada pela relação indissociável entre linguagem, pensamento e ação. Essa consideração 

por si só já justifica a nossa necessidade de apresentarmos um recorte quanto a problemática da 

figuração do agir, já que se trata de um debate, pelo menos sincronicamente, inesgotável, 

considerando as inúmeras questões e os inúmeros problemas teóricos e metodológicos que ela 

implica em diferentes disciplinas científicas. 

Diante dessas questões e desses problemas teóricos e metodológicos, defendemos que é 

incoerente desconsiderar, nas análises da figuração do agir, as capacidades do sujeito de pensar, 

de interpretar e de ressignificar o próprio agir. Essas capacidades, para nós, estão relacionadas 

às funções psicológicas superiores do sujeito e devem ser compreendidas a partir de questões 

relacionadas à emergência e ao desenvolvimento da subjetividade, da ideologia, da identidade 

e da consciência do sujeito. 

Se considerarmos legítimo o que acabamos de afirmar, poderemos propor que analisar 

cientificamente a interpretação do agir apartada dos aspectos subjetivos que lhes são 

constitutivos é certamente desconsiderá-la como um processo propriamente humano e restringi-

la a um mero produto. É nessa perspectiva que queremos, nesta tese, propor e defender que a 

subjetividade e tudo que ela implica, como, sobretudo, a ideologia, a identidade e a consciência 

são categorias indubitavelmente qualificadas para a análise da figuração do agir. A nossa defesa 

partirá do argumento de que interpretar o agir e enunciá-lo em uma ação de linguagem é 

discursar de/sobre si, o que nos remete à concepção da subjetividade na linguagem de 

Benveniste (1989): “ego que diz ego”. 

Na verbalização da interpretação do agir, então, há a emergência da subjetividade, é o 

sujeito que fala de si e de suas ações e, como sujeito constituído nas e pelas interações com o 

outro, fala dos outros e das ações dos outros. Por conseguinte, a figuração do agir, assim 

compreendida, abrange as modalidades de interação e de integração das dimensões linguageira, 

psicológica e sociológica das condutas humanas. 
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Se procurarmos tratar da figuração do agir como um processo psicolinguístico de 

emergência e de constituição da subjetividade, teremos que tratar desse último conceito a partir 

de uma perspectiva teórico-epistemológica que seja coerente com a nossa proposta logocêntrica 

de representações, que apresentaremos e desenvolveremos na próxima seção.  

Esta nossa abordagem logocêntrica das representações, que fundamenta a nossa análise 

da figuração do agir, implica, para nós, consequências epistemológicas incontornáveis, 

relativas, sobretudo, às condições e às possibilidades de análise empírica, a partir da função 

central da linguagem, do processo de constituição e desenvolvimento da subjetividade. Não se 

trata, portanto, apenas de compreender o que é nem como é a figuração em si e por si, mas sim 

o que ela faz, ou seja, o que ela possibilita no que se refere ao desenvolvimento profissional.  

Para nós, a figuração do agir deve ser caracterizada pelo seu estatuto processual 

subjetivo (interpretativo e avaliativo), o que demonstra certamente a capacidade de o sujeito 

actante refletir sobre o seu próprio agir. Ao atribuir motivos e intenções ao seu próprio agir, o 

sujeito os relaciona dialogicamente aos de outros sujeitos, como os seus pares, que constituem 

o seu grupo social. Sendo assim, pela figuração do agir, o sujeito actante é capaz de demonstrar 

a função central que a linguagem assume ao organizar, interpretar, avaliar e regular as ações 

humanas.  

É sob essa perspectiva que a figuração do agir deve ser proposta teoricamente e 

analisada empiricamente como sendo oriunda e portadora das relações sociais entre actantes, 

que são apropriadas e representadas pelos sujeitos a partir de sua subjetividade, ideologia, 

consciência e identidade, na medida em que elas, as interações sociais, são constitutivas das 

funções psicológicas superiores. 

No que se refere a estas, podemos considerar que a figuração do agir, como processo 

interpretativo e reflexivo, é resultado de uma função psicológica superior, a qual é mediatizada 

por instrumentos psicológicos (especificamente, a linguagem). A partir dessa consideração, 

destacamos novamente que a figuração do agir é um processo de linguagem, subjetividade, 

consciência e ideologia e, como tal, deve ser analisada sob uma perspectiva que relacione essas 

questões, sobretudo no que se refere aos seus efeitos desenvolvimentais e formativos.  

O que isso, de fato, significa para nós? Para tentarmos responder a essa questão, 

gostaríamos de destacar o que as pesquisas em Linguística Aplicada propõem frequentemente. 

A maioria dessas pesquisas parece se interessar pelo produto da figuração do agir, ou seja, pelas 

figuras de ação como fim em si mesmo, tanto como objeto de pesquisa quanto como categoria 

teórica e analítica. Em contrapartida, queremos propor, nesta tese, a figuração do agir como 
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fenômeno e objeto de pesquisa, o que implicará considerar o processo de interpretação do agir, 

destacando as figuras de ação como categoria analítica (no caso, como supercategoria, que 

implica outras) e, sobretudo, como meio e não como fim.  

Essa nossa proposição está relacionada à nossa observação de que, nas pesquisas sobre 

a interpretação do agir (geralmente, em contextos formativos), há uma certa dualidade quanto 

à concepção do objeto de pesquisa: ora, como produto, ora como processo. Quando se atêm, 

por exemplo, apenas na descrição linguística, enunciativa e discursiva das figuras de ação como 

produtos, sem considerarem a figuração do agir como processo sócio-histórico de constituição 

e de desenvolvimento da subjetividade, as pesquisas propõem análises que, para nós, restringem 

os efeitos desenvolvimentais da interpretação do agir. Conforme acreditamos, a figuração do 

agir, como tem sido proposta, contempla apenas à dimensão linguageira das atividades 

humanas. 

Não poderíamos jamais negar as grandes contribuições das pesquisas que tratam das 

figuras de ação como produtos interpretativos do agir; afinal, elas descrevem, muito legítima e 

produtivamente, a materialidade linguística, enunciativa e discursiva do processo da figuração 

do agir. Contudo, para nós, dados os seus interesses de pesquisa e os seus necessários recortes 

de análise, elas pouco contribuem para compreendermos o desenvolvimento profissional e 

humano dos sujeitos cujos discursos são analisados. É como se elas priorizassem o discurso e 

esquecessem o sujeito, relegando-o a outras disciplinas e áreas de conhecimento. Porém, não 

há discurso sem sujeito!  

Não podemos, portanto, fugir de uma abordagem efetivamente transdisciplinar, pois, 

para nós, a figuração do agir só pode ser analisada em uma abordagem transdisciplinar, 

considerando-se, para isso, as especificidades de cada disciplina científica nas contribuições 

para a análise. Psicologia, Linguística, Sociologia, Antropologia, Filosofia, História são áreas 

de conhecimento que podem contribuir para a compreensão da figuração do agir, pois, para nós, 

todas elas tratam, cada um com suas especificidades epistemológicas, do agir como uma de 

suas principais categorias de análise. Nessa perspectiva, suas fronteiras devem ser consideradas 

como permeáveis.  

Até aqui, estamos defendendo a necessidade de considerarmos, nos estudos sobre a 

figuração do agir, o processo, e não apenas o produto como objeto de pesquisa válido. 

Precisamos nos arriscar a abordar os processos, e não meramente os produtos. Não estamos 

considerando “processos” na sua relação com etapas, fases pré-definidas e sucessivas, mas sim 

em sua oposição com produtos (estanques). Considerar a figuração do agir como processo é 
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considerar as possibilidades da figuração do agir como processo de formação e 

desenvolvimento profissional, pois, ao interpretar o seu agir e ao se reconhecer como alguém 

que está refletindo sobre o seu próprio agir, o sujeito se reconhece também como responsável 

e capaz de ressignificar e transformar o seu agir.62 

Para nós, muitos dos elementos da semântica do agir (senão todos), tais como intenções, 

interesses, capacidades, são da ordem da subjetividade. Este é, então, o axioma63 da nossa 

abordagem: a figuração do agir como um fenômeno de linguagem e de subjetividade. Esse é, 

para nós, o axioma da nossa abordagem. Tentaremos, a seguir, desenvolvê-lo. 

De início, podemos retomar a nossa tese de que a figuração do agir, como processo 

interpretativo e, portanto, como um processo de pensamento e de linguagem, implica nossa 

subjetividade, pois, conforme Vigotski (200864, p. 187), “o pensamento propriamente dito é 

gerado pela motivação, isto é, por nossos desejos e necessidades, nossos interesses e emoções. 

Por trás de cada pensamento há uma tendência afetivo-volitiva”. É, então, na dimensão da 

subjetividade que podemos tentar compreender os modos de pensar, de sentir e de agir do ser 

humano.  

Proposto desse modo, o nosso objeto (a figuração do agir) está sempre em construção, 

tanto empírica quando teoricamente, sob fundamentos epistemológicos bem definidos, como 

também sob análises das questões sociohistóricas e culturais às quais estão relacionados os 

processos de emergência e de constituição da subjetividade, da ideologia, da consciência e da 

identidade. Para nós, trata-se dos conceitos que determinam o que, no fenômeno da figuração 

do agir, deve ser problematizado e analisado e que, portanto, colaboram para a compreensão do 

objeto do conhecimento científico.  

Nesse processo de interpretação e compreensão do próprio agir, o sujeito interpreta a si 

mesmo, enunciando-se como sujeito agente ou sujeito ator, de acordo com a representação que 

partilha sobre, por exemplo, suas capacidades de ação. Ao se enunciar como eu, o sujeito 

mobiliza conhecimentos e representações sobre, por exemplo, suas capacidades epistêmicas e 

praxeológicas. Sendo assim, podemos considerar a figuração do agir como a tentativa de o 

sujeito compreender enunciativamente o próprio agir e o agir de outro(s) sujeito(s). Essa 

tentativa relaciona-se, para nós, à questão da compreensão ativa e responsiva (BAKHTIN 

                                                           
62 A nossa concepção de agir - e até mesmo de figuração do agir - não está relacionada, de modo algum, a uma 
concepção de que tudo depende exclusivamente das capacidades do sujeito, conforme discutiremos mais adiante. 
63 Consideramos axioma a proposição de base que se refere ao objeto e que não exige demonstração. 
64 Nas referências das obras no corpo do texto, o ano corresponde à edição consultada, e não ao ano da publicação 
da obra.  
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[VOLOSHINOV], 2009), pois a interpretar o agir, na tentativa de compreendê-lo, é dialogar na 

e pela linguagem.  

A figuração do agir implica outro tema mais amplo, o da subjetividade, que é, para nós, 

o tema fundamental para a compreensão da interpretação do agir. Pela subjetividade, podemos 

considerar os elementos significantes das relações do sujeito com o mundo objetivo. Em seu 

agir, o sujeito produz e atribui sentidos ao mundo a partir de sua subjetividade, bem como é 

capaz de transformá-la e de desenvolvê-la a partir dos sentidos produzidos. É nessa perspectiva 

que a figuração do agir é uma questão de subjetividade.  

Como já antecipamos, na verbalização da figuração do agir, há a emergência da 

subjetividade, pois, ao discursar sobre a sua ação, o sujeito mobiliza o eu, discursiva sobre si 

mesmo. É o sujeito que discursa sobre si e sobre as suas ações e, na sua constituição a partir 

dos outros, discursa também sobre os outros e sobre as ações dos outros, já que, fora das 

relações sociais, o agir humano não existe.  

Todo agir é agir de um sujeito empírico no mundo. Não podemos desconsiderar teórica 

nem metodologicamente essa tese aparentemente óbvia. E, por isso, é tão necessário 

considerarmos a subjetividade em toda e qualquer análise da figuração do agir. Assumimos a 

concepção histórico-cultural do humano como movimento histórico, em constante processo de 

constituição e desenvolvimento. De acordo com essa concepção, “os seres humanos só fazem 

histórica sob dadas condições” (DELARI JUNIOR, 2013, p. 84).  

O agir dos sujeitos depende evidentemente de condições sócio-histórico-culturais 

objetivas e subjetivas. Essas condições, além de regularem e orientarem o agir dos sujeitos, 

estabelecem, por exemplo, os objetivos, bem como os modos de desenvolvimento das 

atividades65, como propôs Leontiev ao defender que a sociedade produz a atividade humana. 

                                                           
65 Para Leontiev, o que distingue uma atividade de outra é a diferença entre os seus objetos, pois são eles que 
caracterizam e definem as atividades. O critério de distinção entre atividades são os seus motivos. Na proposta do 
autor, os objetos das atividades são os motivos. Sendo assim, o autor relaciona diretamente o conceito de atividade 
ao conceito de motivo. Para ele, nenhuma atividade existe sem motivo e, portanto, toda e qualquer atividade é 
orientada por um motivo. Leontiev argumenta que a atividade desmotivada não é certamente atividade que não 
apresenta motivo, mas sim atividade com um motivo subjetivamente e objetivamente escondido. Para o autor, a 
atividade humana, orientada a um motivo, só existe como ações, orientadas a um objetivo, o que certamente não 
significa que atividade e ações sejam coincidentes. Quanto a essa não coincidência, Leontiev argumenta, por 
exemplo, que um mesmo motivo pode gerar vários objetivos e assim várias ações. A atividade deve ser analisada 
considerando-se não o desmembramento das ações que a constituem, mas sim as relações entre as ações que a 
caracterizam. 
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Certamente, essa proposição não implica que os sujeitos apenas reproduzam passivamente os 

modos de ação estabelecidos socialmente.  

Essa proposição tem implicações importantes, particularmente porque o termo e 

conceito central e fundamental na figuração do agir é a ação. Baseados no ISD (BRONCKART, 

2009), consideramos as condutas humanas como ações significantes (ou situadas), cujas 

propriedades estruturais e funcionais são um produto do processo histórico de socialização, que 

se tornou possível pela linguagem. Essas ações, sempre atribuídas a agentes singulares, são 

construídas e avaliadas no contexto das atividades em funcionamento nas formações sociais. 

Nesse processo histórico de socialização, os homens desenvolveram formas particulares de 

organização social, “ao mesmo tempo que (ou sob efeito de) [criaram] formas de interação de 

caráter semiótico” (BRONCKART, 2009, p. 22). A linguagem tornou-se, então, um objeto de 

apropriação pelos homens, transformando-os em pessoas conscientes. Sendo assim, é nas e 

pelas suas ações que o sujeito se desenvolve, desenvolvendo sua subjetividade, sua ideologia, 

sua identidade e sua consciência. 

Para nós, não há nada mais pessoal do que o nosso agir (interpretar como, por que e para 

que agimos é interpretar quem somos no mundo) e é nessa perspectiva que acreditamos que 

tentar compreender a subjetividade significa tentar compreender a atividade significante 

humana. Assim, assumimos a subjetividade como a manifestação da condição humana (pensar, 

sentir e agir, que só podem ser considerados em sua relação). Por conseguinte, não aceitamos a 

possibilidade de o agir humano ser compreendido sem a consideração de fenômenos 

sociossubjetivos. Não há agir sem sujeito, nem há sujeito sem subjetividade. É a tese de que 

não se pode compreender o discurso de um sujeito isolando-o, como se aquele existisse em si e 

por si.   

Como queremos compreender os efeitos formativos da figuração do agir se esquecemos 

os próprios sujeitos que podem se desenvolver? Não há efeitos desenvolvimentais se não há 

sujeitos. Se queremos intervir na formação e no desenvolvimento profissional de sujeitos, 

temos, inevitavelmente, de considerá-los efetivamente como sujeitos sócio-históricos que se 

constituem na e pela linguagem. Se não os considerarmos, não conseguiremos atingir o nosso 
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propósito interventivo, não conseguiremos oportunizar a eles condições efetivas de 

transformação e de desenvolvimento.66 

Se considerarmos os efeitos desenvolvimentais da figuração do agir, teremos que 

considerar, inevitavelmente, a (re)construção e o desenvolvimento da subjetividade, da 

consciência, da ideologia e da identidade durante as atividades como ações pelas quais os 

sujeitos se transformam e se desenvolvem. Assumindo a perspectiva epistemológica geral do 

materialismo dialético, podemos tentar compreender os fenômenos como processos em seu 

movimento de ação, formação e transformação. É assim que queremos entender o 

desenvolvimento profissional como um processo constante, mas descontínuo, não linear.  

A partir dessa perspectiva epistemológica geral, podemos afirmar que a figuração do 

agir não preexiste em si nem por si, ela é construída ao longo da própria ação de linguagem na 

qual o sujeito interpreta o seu agir; interpreta enunciativa e discursivamente. Assim, a figuração 

do agir é um processo de enunciação, que implica um processo de escolhas que os actantes, no 

curso da ação de linguagem, efetuam simultaneamente sobre os aspectos temático e discurso 

em relação ao seu agir. Portanto, a figuração do agir, como enunciação e, por conseguinte, como 

ação de linguagem, pertence à área do discurso e implica questões outras que não apenas 

questões genuinamente linguísticas. E é, por isso mesmo, uma questão também de ideologia, 

de representação, de identidade e de consciência. 

Posto isso, podemos argumentar que a figuração do agir, como um fenômeno de ordem 

subjetiva, implica questões teóricas e metodológicas que escapam à mera observação do agir-

referente pelo próprio agente e pelos pesquisadores. Se considerarmos unicamente o agir-

referente dos sujeitos, recairemos numa perspectiva empiricista, fortemente defendida pela 

tradição behaviorista, interessada apenas nos comportamentos observáveis e mensuráveis. 

Precisamos considerar que não se trata meramente de um processo de observação do agir 

realizado, mas sim de um processo de interpretação e de compreensão do agir realizado, pelo 

qual e no qual emergem as dimensões prescrita e real do agir. Para ser acessado cientificamente, 

esse processo de interpretação deve ser verbalizado pelo próprio sujeito, considerando-se as 

dimensões linguística, enunciativa e discursiva do processo. Sendo assim, as pesquisas sobre a 

                                                           
66 “Se o homem não for visto como produto e produtor, não só de sua história pessoal mas da história de sua 
sociedade, a psicologia estará apenas reproduzindo as condições necessárias para impedir a emergência das 
contradições e a transformação social” (LANE, 2012, p. 15). 
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figuração do agir devem dispor de procedimentos e dispositivos metodológicos pelos quais 

possam acessar, na e pela linguagem, os conhecimentos e as representações sobre o agir. 

É no processo em que nos constituímos como sujeitos que nos apropriamos dos 

conhecimentos e produzimos as representações que constituem a nossa ideologia, que orienta a 

constituição da nossa identidade. No processo da figuração do agir, o sujeito actante mobiliza 

conhecimentos e representações acerca do seu próprio agir e do agir de outros actantes. Por 

isso, a figuração do agir é, sobretudo, um processo ideológico, que implica conhecimentos e 

representações elaboradas pelos sujeitos, com base em critérios sociossubjetivos, durante a sua 

participação sociohistoricamente situada numa sociedade. 

Então, a figuração do agir implica considerar questões da ordem da subjetividade, como 

o modo como ele se (re)conhece como sujeito no mundo, que age na e pela linguagem. Implica 

também questões da ordem da identidade, como o modo como o sujeito se identifica, por 

exemplo, com as suas ações no desenvolvimento de sua profissão; implica ainda questões da 

ordem da consciência, tais como o modo como o sujeito tem consciência de seus próprios 

conhecimentos e representações, relacionadas, por exemplo, às suas capacidades de agente ou 

ator de suas ações.  

Pelo apresentado até aqui, acreditamos que conseguimos defender a figuração do agir 

como um processo que pode pôr em evidência a relação entre pensamento, linguagem e ação; 

pensamento no que se refere ao psiquismo do sujeito sociohistórico, daí, então, a relação com 

a subjetividade, com a ideologia e com a consciência. 

Ademais, urge apresentarmos, baseados no que discutimos até aqui, uma definição mais 

organizada e sistemática da figuração do agir como processo. Sendo assim, podemos propor 

que a figuração do agir é o processo gnosiológico pelo qual o sujeito actante representa, na e 

pela linguagem, o seu próprio agir-referente ou o agir-referente de outros actantes, interpretando 

a si e a eles como agentes ou como atores. Assumindo essa definição, podemos considerar que 

a figuração do agir é um processo enunciativo-discursivo.  

Considerando a definição acima, defendemos que a figuração do agir deve ser analisada, 

empiricamente, na perspectiva de sua produção, ou seja, considerando-se a sua enunciação, 

processo durante o qual o sujeito actante mobiliza determinados recursos da língua para 

atualizá-los em discurso. A relação entre os recursos linguísticos, enunciativos e discursivos 

mobilizados pelo sujeito actante caracteriza as figuras de ação, como categoria projetada no 

discurso produzido pelo sujeito sobre o seu agir-referente.  
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É nessa perspectiva que podemos definir uma das dificuldades da análise empírica da 

figuração do agir, que é, para nós, a validade do que se enuncia no processo de figuração. 

Somente podemos compreender empiricamente o sujeito a partir do seu discurso e, portanto, 

das suas ações de linguagem, o que, certamente, pode implicar empecilhos para a análise, pois 

o sujeito, a depender de seus objetivos ideológicos, pode se representar aos outros 

diferentemente de como se representa para si mesmo, ou seja, ele pode simular, 

ideologicamente, para os outros, interpretações que, de fato, não partilha, assumindo 

discursivamente outra identidade.  

Contudo, acreditamos que não haja outra alternativa para se analisar empiricamente a 

figuração do agir, senão se considerando o discurso do sujeito actante. Assim, a única estratégia 

para a análise da figuração do agir é considerar a linguagem sobre o agir.  Entretanto, com essa 

consideração, não queremos reduzir o processo figurativo à mera enunciação na e pela qual o 

sujeito actante representa o seu agir, na medida em que esse processo, conforme acreditamos, 

pode implicar desenvolvimento das capacidades epistêmicas e praxeológicas do sujeito actante.  

Pelo processo enunciativo da figuração do agir, o sujeito actante estabelece, no discurso, 

agentes/atores, tempos, espaços e ações, para as quais concorrem objetivos, intenções e 

capacidades epistêmicas e praxeológicas dos sujeitos. Assim, nesse processo enunciativo, o 

sujeito pode representar somente a si ou também a outros, havendo, nesse segundo caso, 

pluralidade de instâncias agentivas ou actanciais.  

Posto isso, podemos retomar o argumento de que há a figuração do agir como processo (de 

pensamento e de ação de linguagem) e a figuração do agir como produto (o texto/discurso 

produzido sobre o agir). Se aceitarmos, de fato, a figuração do agir como um fenômeno de 

linguagem, poderemos analisá-la como um processo ideológico de emergência e constituição 

de subjetividade. Essa é, para nós, uma tese elementar, que, contudo, ainda não foi considerada 

por nenhuma pesquisa que adote o mesmo objeto de pesquisa que o nosso e que tente relacionar, 

de modo integrado, as dimensões linguageira, psicológica e sociológica dos sujeitos. 

Considerando que o centro da questão da figuração do agir é a subjetividade, como 

condição de emergência do sujeito como ser que age no mundo na e pela linguagem, 

pretendemos, nesta tese, como objetivo geral, certamente bastante ambicioso, tentar propor uma 

abordagem da figuração do agir que não seja apenas linguística, nem apenas psicológica, nem 

apenas sociológica, mas que seja, metaforicamente, humana, em suas múltiplas e contraditórias 

condições de constituição. Para nós, tratar da figuração do agir em termos de linguagem, 
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subjetividade, ideologia, identidade e consciência é tratar certamente da constituição e da 

condição humana, ou seja, do que é própria e especificamente humano. 

Nesta tese, trataremos desses processos (subjetividade, ideologia, consciência e 

identidade) numa perspectiva dialógica e é apenas assim que eles devem ser compreendidos e 

analisados, mesmo que, para fins teórico-analíticos, eles sejam tratados isoladamente. 

Subjetividade, ideologia, consciência e identidade, embora sejam distintas, só se separam para 

fins didáticos. Devemos considerar, logo de início, a questão da significância do problema 

teórico da subjetividade nas abordagens de análise da figuração do agir, pois, como estamos 

defendendo, às vezes até de modo redundante, a figuração do agir como ação de linguagem é 

um processo que evidencia a presença da subjetividade na linguagem. 

Essa consideração implica desdobramentos teóricos e metodológicos bem definidos, 

sobretudo quando assumimos que os objetos da figuração do agir são as condutas ativas e o 

pensamento consciente, que se manifestam através da linguagem. Por conseguinte, o que é mais 

relevante não é a ação em si, ou seja, o agir referente, mas a ação para si (o agir representado), 

ou seja, o que ela significa para o agente/ator, como sujeito sócio-historicamente situado. 

Embora tenhamos sido por vezes redundantes, acreditamos que a nossa proposta, 

apresentada parcialmente até aqui, constitui apenas uma primeira versão de uma abordagem 

geral da figuração do agir, a qual implica considerações a conceitos de interesse de várias 

disciplinas das Ciências Humanas. Nesta tese, consideraremos alguns desses conceitos, a saber: 

linguagem, ação, subjetividade, ideologia, representação, identidade e consciência. Se, com esta 

tese, tivermos conseguido propor um debate válido e legítimo quanto a problemática da 

figuração do agir, teremos cumprido os nossos objetivos.  

Com esta primeira sistematização da nossa proposta, sugeriremos e estabeleceremos as 

bases teóricas e metodológicas para uma abordagem integrada das capacidades epistêmicas e 

praxiológicas dos sujeitos no contexto formativo (especialmente, no contexto de formação 

inicial de professores), na tentativa de uma Ciência do Humano. Contudo, dada a nossa filiação 

acadêmica, não conseguiremos satisfazer nem atender integralmente, nesta pesquisa, esse 

objetivo audacioso, mas tentaremos, em trabalhos futuros, baseados numa perspectiva 

multidisciplinar, contar com a colaboração de psicólogos. 

Embora as considerações que apresentamos acima já antecipem a nossa tese, 

gostaríamos de enunciá-la, desta vez com mais destaque. Sendo assim, nossa tese considera a 
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função fundamental das mediações formativas para o desenvolvimento não só profissional, mas 

também humano dos sujeitos. Nesta tese, então, consideraremos os efeitos dos procedimentos 

formativos sobre a constituição e sobre o desenvolvimento profissional de professores em 

formação inicial. Pelas mediações formativas, os sujeitos podem desenvolver suas capacidades 

psicológicas e acionais, desenvolvendo, assim, sua atorialidade, que compreendemos como a 

representação que o actante produz acerca da sua função de ator, ao demonstrar ter intenções, 

motivos, responsabilidades e capacidades de e para agir.  

A análise da atorialidade dos sujeitos é validada pela análise das representações do agir, 

materializadas linguística, enunciativa e discursivamente pelas figuras de ação (BULEA, 2010), 

que denotam as possibilidades de interpretação do agir pelos próprios actantes, processo que 

aqui denominamos de figuração do agir. Para nós, a figuração do agir, baseada em reflexão 

(eventualmente crítica), pode transformar ações posteriores, a partir de novos conhecimentos e 

de novas representações, pois sujeitos conscientes de suas representações são capazes de 

manipulá-las, contestá-las e transformá-las.  

Essa nossa concepção de atorialidade está certamente relacionada a uma concepção 

sociohistórica de homem, como matéria que está em constante transformação, ou, como 

preferimos, em constante desenvolvimento. Sendo assim, concebemos o homem como sujeito 

responsivo e ativo, que age na pela linguagem, o que o torna sociocognitivo, gnosiológico e 

praxeológico.  

Como não poderia ser diferente, a nossa proposta tenta relacionar questões individuais 

com questões sociais, considerando a função preponderante das primeiras em relação às 

segundas. Além disso, nossa proposta pretende relacionar, em uma única abordagem, conceitos 

distintos que, frequentemente, não são considerados em sua relação direta nem necessária.  

Com essa proposta, acreditamos que será possível, em princípio, considerar, em uma 

mesma abordagem, questões relacionadas à linguagem, à ação, à subjetividade, à ideologia, à 

representação, à identidade, preenchendo lacunas das propostas que ora desconsideram uma 

dessas questões, ora desconsideram outras. É só considerando relacionadas todas essas questões 

que poderemos, satisfatoriamente, considerar, por fim, o homem em sua relação consigo 

mesmo, com os outros homens e com o seu social.  

Sendo assim, nossa abordagem interdisciplinar do fenômeno da figuração do agir 

considera a proposta interacionista social de uma Ciência do Humano, na qual e pela qual 

possamos produzir conhecimentos do e sobre o homem sem classificá-los em conhecimentos 
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disciplinares. É certamente um grande desafio! Acreditamos, assim, que a nossa defesa e a 

nossa abordagem da figuração do agir como processo psíquicolinguístico se tornarão efetivas 

apenas ao longo do desenvolvimento desta tese como um todo. 

Para nós, as pesquisas sobre figuração do agir em contextos de formação e de trabalho 

devem assumir um compromisso ético, a partir do qual possam tentar ressignificar e transformar 

as atividades formativas, principalmente no que se refere às suas contribuições para o efetivo 

desenvolvimento profissional e humano dos sujeitos que participam dessas atividades. Esse 

objetivo deve constituir um projeto coletivo das disciplinas que se interessam pela problemática 

da figuração do agir, e, nessa perspectiva, assumimos uma postura crítica quanto ao isolamento 

dessas disciplinas na academia. 

A figuração do agir em contexto profissional ou formativo é um fenômeno empírico de 

linguagem que só recentemente vem sendo abordado pelas pesquisas das ciências da 

linguagem67. Cada pesquisador, fundamentado em sua orientação teórico-metodológica, 

propõe, em sua análise, uma perspectiva analítica do objeto, selecionando categorias teóricas e 

analíticas para tentar compreender a problemática de interesse.  

Para nós, a figuração do agir é tanto uma categoria teórica quanto um objeto/fenômeno 

de análise. E é sob essa perspectiva que desenvolvemos esta pesquisa. Para a análise dessa 

categoria teórica, precisamos recorrer a categorias analíticas, relacionadas, por exemplo, à 

organização dos dados em conjuntos, estabelecidos, por nós, a partir de características que os 

aproximam em grupos.  Essas categorias de análise são, evidentemente, suscitadas pelos dados 

gerados em nosso percurso metodológico, os quais são organizados, por nós, com base no que 

eles (re) velam sobre o objeto que nos interessa. Como categoria teórica, a figuração do agir é 

um conceito teórico a que algumas categorias analíticas estão relacionadas. O conceito de 

                                                           
67 Conforme Faraco (2009), algumas das muitas contribuições de Bakhtin se referem ao estatuto das Ciências 
Humanas em relação às Ciências Naturais. Para Bakhtin, o objeto nas Ciências Humanas é geralmente o texto/o 
discurso de algum sujeito ou de algum grupo, o que caracteriza a relação dialógica constitutiva dessas ciências. 
Diferentemente do que caracteriza as Ciências Naturais, nas quais é possível apenas uma relação entre sujeito e 
objeto, nas Ciências Humanas a relação é quase sempre entre pelos menos dois sujeitos: o que analisa e o que é 
analisado. Enquanto nas Ciências Naturais procede-se à explicação, nas Ciências Humanas busca-se a 
compreensão, já que se interessam pela significação. Nas primeiras, o pesquisador contempla um fenômeno (mudo, 
sem voz) e o explica, já, nas segundas, o pesquisador fica diante de textos/discursos produzidos por sujeitos ou 
grupos sociais reais, situados sociohistoricamente, e tenta compreendê-los, numa réplica ativa. Bakhtin defende 
que a explicação, característica das Ciências Naturais, aponta para o necessário, enquanto a compreensão, própria 
às Ciências Humanas, aponta para o possível, já que o significado, como efeito da interação, é plural. Bakhtin 
ainda refuta a reificação do texto, lembrando que “atrás do texto há sempre um sujeito, um universo de valores 
com que se interage” (FARACO, 2009, 43). É nessa perspectiva que defendemos que as pesquisas que se 
interessam pela interpretação da atividade devem considerar a figuração do agir como um processo de emergência 
e de desenvolvimento da subjetividade, da ideologia, da consciência e da identidade dos sujeitos, não considerando 
apenas a dimensão linguística, enunciativa e discursiva desse processo. 
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figuração do agir impõe, para nós, uma categoria teórica, que será elaborada e desenvolvida por 

nós, embora certamente já tenha sido proposta e conceituada, sobretudo por Bulea (2010).  

Conforme estamos propondo nesta tese, a figuração do agir não existe empiricamente a 

não ser como produto e processo de subjetividade. Só existe, então, na relação dialética entre 

linguagem, pensamento e ação. Para nós, então, a linguagem é o problema central do e no 

processo de formação inicial e de desenvolvimento profissional de professores, tanto no que se 

refere à apropriação de conhecimentos e, portanto, ao desenvolvimento das capacidades 

epistêmicas, quanto no que se refere à elaboração e à reflexão de (novas) capacidades 

praxeológicas no contexto profissional.  

No processo de figuração do agir, o sujeito actante reconhece a si mesmo e o outro como 

sujeitos actantes. É nessa perspectiva que a figuração do agir é um processo de emergência de 

subjetividade, ideologia, consciência e identidade, pois, ao refletir sobre si mesmo, o sujeito 

reflete também sobre os outros. Essa reflexão está relacionada à apropriação, pelos sujeitos, a 

partir de suas avaliações sociossubjetivas, das atividades sociais e discursivas.  

É humanamente impossível apreender o agir em sua complexidade. E é considerando 

essa proposição que queremos analisar como os estagiários apreendem, na e pela linguagem, o 

seu agir, interpretando-o linguística, enunciativa e discursivamente durante o procedimento da 

autoconfrontação simples. Essa apreensão, embora limitada, é a única legítima para 

compreendermos as ações no mundo do modo como se desenvolvem empiricamente. 

Ao participarem do procedimento da autoconfrontação simples, os participantes se 

apropriam das especificidades da ação de linguagem própria a esse procedimento e, portanto, 

adquirem novas capacidades de ação, o que, certamente, pode contribuir para a sua formação e 

para o seu desenvolvimento profissional. Além disso, esse desenvolvimento pode emergir 

também na autoconfrontação simples pela possibilidade de emergência da tomada de 

consciência, pelo sujeito, das propriedades do seu agir.  

Durante o procedimento, o sujeito se distancia das coordenadas gerais do mundo 

ordinário para interpretar o seu agir nas atividades gravadas em áudio e vídeo. As escolhas 

linguísticas, enunciativas e discursivas dos estagiários podem ser, como de fato são, muito 

diferentes; o que interessa, contudo, é a função que a figuração do agir desempenhará no 

processo de desenvolvimento profissional de cada um dos estagiários. 

A entrevista da autoconfrontação constitui, para nós, enunciação, que, na perspectiva de 

Benveniste, é o lugar do eu, do aqui e do agora. Para este autor, todo espaço e todo tempo se 
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organizam em torno do sujeito (ego), considerado como ponto de referência. Sendo assim, a 

enunciação é o momento em que o ego enuncia num dado espaço e tempo (no aqui e agora), 

sendo, portanto, a instância constitutiva do enunciado. Portanto, é na enunciação que tanto o 

enunciado quanto o sujeito da enunciação são produzidos. Nessa perspectiva, devemos 

considerar que somente temos acesso ao sujeito, ao tempo e ao espaço da enunciação a partir 

da materialidade linguística, enunciativa e discursiva dos textos produzidos na situação durante 

a qual o sujeito figura o seu agir.  

Nesta tese, acreditamos que a reflexão crítica e, portanto, consciente do agir 

oportunizada pela autoconfrotação é um impulso para modificar o curso do desenvolvimento 

profissional dos estagiários, favorecido pela interpretação do agir realizado em situação de 

formação e de preparação para o trabalho. 

Nesta pesquisa, consideramos os estagiários como professores em formação inicial, que, 

embora não tenham vínculo empregatício com a escola em que desenvolvem as atividades68 do 

estágio, estão em situação efetiva de trabalho, convivendo com os objetos, os agentes e os 

fenômenos da realidade escolar e seguindo prescrições estabelecidas tanto pelo curso de 

licenciatura quanto pela unidade escolar, sendo estas últimas constitutivas da atividade efetiva 

de trabalho do professor. Ao assumirem a sala de aula na escola acolhedora, os estagiários 

assumem, por consequência, outras responsabilidades além daquelas do curso de licenciatura.  

Essas responsabilidades estão relacionadas, por exemplo, às tarefas prescritas pela 

própria instituição escolar, que tem um programa e um cronograma a seguir. Sendo assim, os 

estagiários se tornam responsáveis pelo cumprimento das atividades planejadas pela própria 

escola, pelo desenvolvimento das aulas e pelo desempenho dos alunos, mesmo que eles, os 

estagiários, sejam, geralmente, acompanhados, em sala, pela professora acolhedora. Nessa 

perspectiva, devemos considerar as ações dos estagiários como ações intencionais, orientadas 

por motivos, necessidades e interesses69, o que, por si só, já justifica recorrermos a uma 

discussão sobre subjetividade, ideologia e consciência.  

Contudo, não consideraremos, como objeto de análise, as condutas observáveis em 

situação de sala de aula, ou seja, o agir-referente. Consideramos, na verdade, o agir 

                                                           
68 Nesta tese, consideramos o estágio como um conjunto de atividades das quais participa os estagiários: se 
matricular, ir às aulas, preencher planos de aula, visitar a escola-campo e produzir o relatório final, por exemplo. 
69 Para nós, não há dúvidas de que os estagiários agem a partir de interesses, intenções, capacidades. Para nós, a 
pergunta legítima é então: quais são esses interesses, essas intenções e essas capacidades? 
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representado, o que implica que consideremos, como corpus de análise, os textos nos quais e 

pelos quais os estagiários representam, na e pela linguagem, o seu agir nas atividades de sala 

de aula, durante o estágio.  

Esse agir, sempre singular (e talvez por isso mesmo), contribui para a ressignificação e 

para a transformação da identidade70 profissional do coletivo profissional71, mesmo que eles, 

os estagiários, sejam professores ainda em formação inicial, sem vínculo empregatício, mas em 

situação de trabalho. 

Nesse ponto, precisamos defender, como legítima, a tese de que o ensino é trabalho, 

como bem argumenta o ISD. Se a assumirmos de fato, poderemos considerar que a licenciatura 

de Letras é o contexto das atividades de formação inicial de profissionais (especificamente, de 

professores). Sendo assim, precisaremos considerar o desenvolvimento profissional no contexto 

das atividades formativas. 

O ensino, como trabalho72, é (ou pelo menos deveria ser) uma atividade prática e 

consciente. Nessa atividade, como em todas as outras, os sujeitos profissionais transformam a 

si mesmos ao se reconhecerem e reconhecerem o outro nas ações constitutivas dessa atividade. 

Essas ações são desenvolvidas em condições materiais situadas, que constituem a objetividade 

(ou a dimensão sócio-objetiva) do desenvolvimento da ideologia, da consciência e da identidade 

do profissional. Sendo assim, na atividade do professor, é fundamental que os sujeitos 

mobilizem a mediação da consciência para orientar o seu agir, pois eles precisam agir sabendo 

como estão agindo e por que estão agindo do modo como estão agindo. Por conseguinte, eles 

                                                           
70 Para nós, as especificidades de cada um dos estagiários paradoxalmente indicam o comum do grupo. Assim, 
compreendemos cada estagiário como manifestação da totalidade do grupo. 
71 Para Clot (2006, p. 44), o gênero profissional (ou gênero de atividade) é “o conjunto de atividades mobilizadas 
por uma situação, convocadas por ela”. Para não confundir com gênero de texto, não seria mais produtivo tratar 
de gênero identitário (ou sociossubjetivo ou ainda ideológico) da atividade? Para nós, a ideologia profissional 
estaria relacionada ao gênero da atividade, enquanto a identidade profissional estaria relacionada ao estilo 
profissional. 
72 Na perspectiva da Ergonomia da atividade, o trabalho é uma atividade situada, atravessada por dimensões 
econômicas, jurídicas, culturais e sociais, que se inter-relacionam. A essa concepção de trabalho, está relacionada 
a concepção de trabalho docente que assumimos nesta tese. Concordando com a proposta de Machado (2007) 
quanto à concepção de trabalho do professor, fundamentada em uma perspectiva marxista, consideramos que 
também o trabalho intelectual, e não apenas o trabalho produtor de bens matérias, é um objeto de pesquisa legítimo. 
Segundo a perspectiva marxista, o trabalho, como atemporal e universal, é condição fundamental para a fundação 
e para a emergência do humano e do social. Muitas das teses relacionadas especificamente ao trabalho do professor 
podem ser assumidas na análise do agir do professor, pois esse agir é sempre em situação de trabalho (até mesmo 
o agir fora de sala de aula, como o implicado nas atividades, por exemplo, de planejamento, implica trabalho, já 
que a preparação da tarefa é uma das atividades que constituem a profissão do professor). 
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precisam estar cientes dos determinantes73 externos, relacionados, por exemplo, às prescrições 

que regulam o seu agir nas atividades de trabalho. 

Quanto ao estágio, podemos argumentar novamente que o agir do estagiário é um agir 

em situação (de preparação) profissional, ou melhor, em situação de formação e 

desenvolvimento profissional. Se assumirmos que o professor é um profissional, teremos que 

assumir, por conseguinte, que os estagiários das licenciaturas são professores em formação 

inicial e, portanto, profissionais em potencial, em formação e em desenvolvimento.  

Conforme antecipamos, nossa concepção de agir professoral está diretamente 

relacionada à nossa concepção de ensino como trabalho, o que nos permite assegurar que a 

formação inicial de professores é um processo de formação e de desenvolvimento profissional, 

já que, nas atividades formativas, os professores em formação inicial se prepararam para a ação 

profissional em situação de trabalho. É nessa perspectiva que consideramos os estagiários como 

profissionais em potencial, ou melhor, em desenvolvimento inicial.  

Contudo, devemos sempre ser cuidadosos para não restringirmos, em termos teóricos e 

metodológicos, o trabalho do professor. Para nós, não reconhecer ou desconsiderar dimensões 

que, de fato, constituem a atividade do professor e que o especificam em relação a outras 

atividades profissionais implica restringir o seu trabalho, contribuindo para a produção e a 

legitimação de representações e conhecimentos restritos (no sentido de limitados, 

simplificados), que dificultam a intervenção, a ressignificação e a transformação – tão 

necessárias – das atividades de ensino.  

É necessário, então, para nós, reconhecer e destacar todas as dimensões constitutivas do 

agir do professor, na tentativa de superarmos essas representações restritas que, infelizmente, 

ainda fundamentam algumas (propostas de) atividades formativas nos contextos das 

licenciaturas brasileiras. Essas dimensões constitutivas do agir do professor vão desde, por 

exemplo, as prescrições até as possibilidades de ação, que abrangem o poder fazer, o querer 

fazer e o dever fazer74...  

Essas dimensões constituem, para nós, perspectivas de análise do agir e do trabalho 

(complexo) do professor, sendo constantemente objetos de pesquisa. Como sabemos, o agir do 

                                                           
73 Conforme Bronckart (2008), determinantes implicam motivos, e finalidades implicam intenções. 
74 Conforme já antecipamos, o “poder-fazer”, o “querer-saber” e o “dever-fazer” são, para Leurquin (2013), as 
modalizações do agir.  
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professor não implica apenas o saber-fazer, mas também o dever-fazer, o poder-fazer e o querer-

fazer, que, para nós, constituem as possibilidades do agir. Para Leurquin (2013), as 

modalizações do agir (poder-fazer75, querer-fazer, dever-fazer), relacionadas, por exemplo, às 

intenções dos actantes, não se referem apenas ao professor, pois abrangem todo o contexto de 

ensino.  

Para nós, é necessário, cada vez mais, problematizarmos as atividades do estágio como 

componente curricular obrigatório dos cursos de formação inicial de professores. Essa 

necessidade está relacionada, para nós, à constatação de que a maioria das pesquisas sobre o 

estágio não o considera explicitamente como espaço de desenvolvimento profissional e até 

mesmo humano.  Em suas ações durante o estágio na escola acolhedora, desde o primeiro 

momento em que assumem a sala de aula como professores regentes, os estagiários constroem 

e negociam representações acerca do seu agir, em situação efetiva de exercício profissional 

(embora não possamos considerá-los como profissionais, no sentido jurídico e social do termo). 

No estágio, então, os professores em formação inicial interagem, muitas vezes pela primeira 

vez, com a atividade que, em tese, decidiram assumir profissionalmente, desenvolvendo e 

avaliando novas capacidades de ação.  

Uma análise mais produtiva do processo de formação de professores deve contemplar 

não apenas o discurso que circula nesse contexto, mas também outros elementos constitutivos 

do processo, como os próprios sujeitos que participam das atividades formativas e que estão, 

nesse contexto, em formação e desenvolvimento profissional. Conforme discutimos, como todo 

e qualquer processo de desenvolvimento, a formação inicial de professores ocorre na e pela 

linguagem e, por isso, implica a constituição, a emergência e o desenvolvimento da 

subjetividade, da ideologia, da identidade e da consciência dos sujeitos que participam das 

atividades formativas.  

Uma boa formação profissional é aquela que se adianta ao desenvolvimento do 

profissional, possibilitando a ele participar de ações de linguagem em que interprete e reflita 

sobre o seu agir em situação de (preparação para o) trabalho. Essa interpretação e reflexão 

favorece o desenvolvimento profissional, na medida em que o sujeito pode se tornar consciente 

de suas representações e ressignificá-las. Contudo, não estamos defendendo a reflexão em si e 

                                                           
75 O poder-fazer implica tanto normas e regras, relacionadas à prescrição do agir, quanto capacidades de ação. 
Sendo assim, o poder-fazer, para nós, está relacionado a uma perspectiva deôntica quanto pragmática.  
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por si, mas sim as suas implicações, relacionadas ao que se faz ou o que se pode eventualmente 

fazer a partir dela. Isso porque toda reflexão é consciente, mas nem toda reflexão é crítica. 

Assim, o objetivo das atividades do estágio deve ser o de tornar mais conscientes de seu agir os 

estagiários, para que possam intervir, eles mesmos, no seu próprio desenvolvimento 

profissional, sendo atores desse processo.  

Para nós, fundamentados em Vigotski (2008) e Bronckart (2009), no processo de 

desenvolvimento os conhecimentos epistêmicos e praxiológicos são reestruturados no 

funcionamento psíquico pelos fenômenos de linguagem, que emergem das e nas atividades 

humanas. É nessa perspectiva que consideramos decisiva a função da tomada de consciência 

possibilitada pela interpretação do agir, a partir da mobilização dos tipos de discurso, como 

processo propiciador do desenvolvimento profissional.  

É nessa perspectiva que defendemos a importância dos procedimentos metodológicos 

como a autoconfrontação simples nas atividades formativas, pois são metodologias favoráveis 

à emergência de interações transformadoras das condições pelas quais os sujeitos se 

desenvolvem. Na autoconfrontação simples, por exemplo, os professores em formação inicial 

passam do agir imediato para um agir interpretativo, avaliando discursivamente e se 

conscientizando de suas capacidades de ação, que, futuramente, podem ser ressignificadas.  

Assumindo a formação de professores e o desenvolvimento profissional como 

preparação para a ação profissional e para o trabalho, esperamos contribuir teoricamente, a 

partir da nossa análise, com o estudo da relação entre o agir representado na linguagem e o 

desenvolvimento profissional que pode emergir da tomada de consciência do agir. O estudo 

dessa relação pode, certamente, contribuir com atividades interventivas no contexto da 

formação inicial de professores. Contudo, devemos reconhecer que toda e qualquer pesquisa é 

limitada, tanto pelo recorte, quanto pelo alcance. 
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3. POR UMA ABORDAGEM LINGUÍSTICA, ENUNCIATIVA E DISCURSIVA 

DAS REPRESENTAÇÕES SOCIODISCURSIVAS SOBRE O AGIR: QUESTÕES 

DE LINGUAGEM, SUBJETIVIDADE E IDEOLOGIA 

 

No capítulo anterior, tentamos defender que a figuração do agir é um processo de 

linguagem e pensamento que implica a constituição e o desenvolvimento da subjetividade, da 

ideologia, da identidade e da consciência do sujeito que age na e pela linguagem. Neste capítulo, 

retomaremos muitas das questões e dos conceitos apresentados anteriormente, para avançarmos 

na proposição da nossa abordagem logocêntrica de representações sociodiscursivas sobre o agir 

no contexto da formação inicial de professores, as quais emergem do processo da figuração do 

agir durante o procedimento metodológico da autoconfrontação simples.  

Julgamos necessário precisar esses conceitos na tentativa de propor uma rigorosa e 

coerente análise dos processos que nos interessam nesta pesquisa. Trata-se, portanto, de uma 

tentativa de propor e de sistematizar conceitos fundamentais para a análise da figuração do agir 

no contexto da formação inicial de professores como sujeitos em situação de desenvolvimento 

profissional e também humano.  

Reconhecendo a impossibilidade de abranger a totalidade do objeto de estudo e, dada a 

nossa formação disciplinar, queremos dar nossa contribuição à análise do objeto das 

representações sociodiscursivivas sobre o agir em contexto de formação profissional. Não 

estamos propondo uma teoria, mas sim uma abordagem, no contexto dos estudos linguísticos, 

das representações sociodiscursivas, para a qual ainda nos falta uma fundamentação 

epistemológica mais coerente e consistente. Falta-nos, portanto, no plano teórico, selecionar e 

articular, coerentemente, fundamentos epistemológicos a partir dos quais possamos avançar e 

amadurecer em muitas das questões que identificamos anteriormente e que queremos 

desenvolver, com mais rigor, em trabalhos futuros, com os quais nos será possível amadurecer 

e dar mais consistência teórico-metodológica à nossa abordagem.  

Neste capítulo, então, pretendemos, no contexto das Ciências Humanas, revisar, 

reformular e ressignificar questões e conceitos que julgamos importantes e que, há seis anos, 

nos interessam para a análise das atividades de formação inicial de professores, mais 

especificamente para a análise da figuração do agir como processo de constituição, emergência 
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e desenvolvimento da subjetividade, da ideologia, da identidade e da consciência de professores 

em formação inicial. 

Dentre as principais e mais difundidas citações atribuídas a Saussure, está uma que, para 

nós, é basilar para toda e qualquer disciplina científica, a de que o ponto de vista cria o objeto. 

Quanto às representações, como objeto empírico de análise, podemos lembrar que elas são 

abordadas sob perspectivas diferentes, dependendo da área e da disciplina em questão. Sendo 

assim, a Sociologia e a Psicologia (especialmente a Social), por exemplo, definem distintamente 

esse objeto de estudo. No campo de interesse das ciências da linguagem, falta, ao que nos 

parece, uma abordagem (para não tratarmos de teoria) própria das representações, o que, pelo 

menos para nós, é um problema científico que dificulta a compreensão efetiva das dimensões 

que constituem as representações.  

Como produtos multifacetados e complexos, as representações envolvem diferentes 

aspectos e elementos (cognitivos, sociais, ideológicos, linguísticos, subjetivos...), e sua 

compreensão, no contexto das pesquisas acadêmicas, implica recorrer a diferentes abordagens 

teórico-epistemológicas, cujo diálogo é necessário se quisermos compreender, de fato, o 

complexo fenômeno humano de representar. 

Em outras palavras, os estudos sobre as representações constituem um campo de 

pesquisa transdisciplinar76, no qual só é possível considerar as representações como objeto de 

estudo multidimensional a partir de uma perspectiva transdisciplinar, embora seja necessário, 

para fins de análise, que apenas uma ou duas de suas dimensões seja(m) priorizada(s), a partir 

da abordagem teórico-epistemológica e metodológica que o pesquisador assume. Contudo, 

desconsiderar a dimensão linguística, enunciativa e discursiva das representações é falsear a 

natureza eminentemente cognitiva e social das representações, pois só há cognição social 

porque há linguagem. Não podemos desconsiderar nenhuma dessas dimensões, embora seja 

preciso, para fins analíticos, destacar apenas uma dessas dimensões, com base, sobretudo, na 

filiação teórico-metodológica do pesquisador.  

Como linguistas, podemos contribuir para o debate, propondo uma ou até mesmo 

algumas perspectivas de análise do funcionamento e da manifestação linguística, enunciativa e 

discursiva das representações, pois as contribuições dos sociólogos e dos psicólogos sociais, 

                                                           
76 As teses mais ambiciosas do ISD defendem uma unificação das ciências humanas e é sob essa perspectiva que 
esboçamos nossa abordagem de análise das representações.  
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em sua maioria, reconhecem, mas não analisam, dados os seus interesses e dadas as suas 

capacidades analíticas, a função central da linguagem para a produção, circulação e 

ressignificação de representações.  

Evidentemente, as contribuições dos linguistas serão diferentes a depender das 

orientações teórico-metodológico que cada um deles assume. A essas orientações, estão 

relacionadas concepções particulares de língua, linguagem e homem, por exemplo. Sendo 

assim, queremos apresentar, neste trabalho, a nossa própria contribuição, para a qual 

assumimos, sobretudo, as contribuições epistemológicas da perspectiva sociohistórica e cultural 

e interacionista sociodiscursiva, pois são a partir delas que defendemos a função central da 

linguagem para a constituição do pensamento consciente e para o desenvolvimento humano, no 

que se refere tanto às capacidades epistêmica quanto às praxiológicas. Nossa concepção de 

linguagem a propõe, então, como responsável pelo movimento progressivo de humanização do 

homem, conforme já discutimos no capítulo anterior. 

Atualmente, parece evidente, para nós, a importância das representações para os estudos 

da Psicologia e das Ciências Sociais em geral. Entretanto, ao admitirmos, de partida, mesmo 

sem uma problematização de início, que as representações são produtos semióticos e que são 

produzidas na e pela linguagem, devemos, como linguistas, nos perguntar sobre a importância 

desse objeto (ou categoria de análise?) para as ciências da linguagem, sobretudo as aplicadas, 

que se engajam em compreender e transformar, com propostas interventinas, problemas sociais 

relacionados ao uso situado da linguagem.  

É certo que há, dentre as abordagens linguísticas e discursivas, muitas que trabalham 

com representações, tais como a Análise do Discurso Crítica, os Estudos Críticos do Discurso 

e o Interacionismo Sociodiscursivo. O estatuto multidisciplinar dessas abordagens justifica, 

para nós, o seu interesse pelas representações que circulam socialmente nas práticas de 

linguagem.  

Entretanto, todas essas abordagens tratam as representações como um conceito basilar 

ou como uma categoria secundária de acesso a outras e, portanto, nenhuma delas, considerando 

seus objetivos e interesses de pesquisa, propõe explicitamente uma abordagem própria e 

particular das representações, tanto como objeto empírico de análise tanto quanto como 

categoria particular de análise. Sendo assim, se considerarmos que representar é um fenômeno 

eminentemente linguístico-discursivo e social, poderemos avaliar como legítima a questão que 
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tanto nos incomoda como linguistas: por que não há, nas ciências da linguagem, uma 

abordagem (ou até mesmo uma teoria) específica sobre representações? Qual a nossa 

contribuição, como linguistas, para a compreensão das representações? 

Nesta pesquisa, devemos reconhecer as contribuições pioneiras da Psicologia Social 

(especificamente da Teoria das Representações Sociais) para a constituição de uma teoria 

própria que delimitasse e definisse, com base em critérios cientificamente coerentes, 

representações como categoria teórica que interessa, de modo geral, a todas as ciências humanas 

e sociais, como a Linguística. É bem verdade que o interesse científico pelas representações 

cresceu principalmente após os trabalhos dos psicólogos sociais. A eles, temos que creditar esse 

pioneirismo.  

Também devemos reconhecer que, nas abordagens da Psicologia Social77, as dimensões 

discursivas e semióticas das representações foram sublinhadas, com menos ou mais destaque. 

Contudo, sua relação com a língua enquanto sistema semiótico, bem como sua análise a partir 

de uma abordagem necessariamente discursiva, parecem esquecidas ou analisadas 

insatisfatoriamente. É sob essa perspectiva que nós, linguistas, temos muito a propor e a 

contribuir para o debate científico sobre as representações. 

Assumindo, então, a função social de linguistas, queremos propor uma abordagem de 

análise linguística, enunciativa e discursiva de representações (em textos), pois corpus de 

análise de qualquer pesquisa sobre representações só poderá ser constituído por textos que 

materializam discursos. Trata-se, portanto, de análise de textos, ou mais especificamente, dos 

recursos linguísticos, enunciativos e discursivos que, em textos, relacionados às ações de 

linguagem de que são produtos (BRONCKART, 2009), (re)velam representações 

sociossubjetivas discursivas.78  

Nessa pespectiva, pretendemos considerar, nesta pesquisa, a manifestação e o 

funcionamento linguístico, enunciativo e discursivo de representações em textos, a partir de 

uma perspectiva interacionista sociodiscursiva. Essa nossa consideração está relacionada ao 

argumento de que a mera observação empírica de ações, mesmo considerando-se as condições 

                                                           
77 Consideramos a Psicologia Social como uma disciplina abrangente, que pode e deve buscar auxílio teórico-
epistemológico em disciplinas próximas, como a Linguística e a Sociologia, para tratar, de forma interdisciplinar, 
sem perder, contudo, a sua identidade científica, o objeto de estudo das representações.  
78 Já podemos antecipar que os níveis de análise em textos que tematizam o agir são: o organizacional, o 
enunciativo (léxico, nominalizações, modalizações, vozes, vozes verbais) e o semântico (papéis e funções 
temáticas, figuras de ação). 
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sócio-históricas em que se desenvolvem, não é suficiente para a identificação de representações. 

Se assumirmos uma perspectiva logocêntrica de análise de representações, teremos que assumir 

que temos acesso às representações, para fins científicos, a partir da análise de textos nos quais 

essas representações se materializam linguística, enunciativa e discursivamente.  

É nos e pelos textos, produzidos em ações de linguagem particulares e sócio-

historicamente situadas, que nós, como sujeitos gnoseológicos, construímos, mobilizamos, 

circulamos e ressignificamos representações, sempre a partir da função social que assumimos 

perante os grupos79 com os quais interagimos socialmente na e pela linguagem. Essa função é 

também alvo de representação. Representamos, portanto, a nós mesmos, aos outros, as nossas 

ações e as ações dos outros. 

Para nós, o estudo das representações não tem fim em si mesmo: estudamos as 

representações para entendermos, compreendermos e eventualmente problematizarmos o modo 

como as pessoas agem de acordo com elas.80 Estudamos as representações, portanto, para 

compreendermos discursos e ações, que podem estar, como de fato estão, relacionados à 

produção, à manutenção ou à problematização de desigualdades, de injustiças e problemas 

sociais81 nos quais a linguagem tem função central. Sendo assim, a preocupação central dos 

estudos de representações deve ser necessariamente interventiva82, para compreender os 

agentes/atores83, os seus discursos, as suas ações e atividades, para, assim, se possível, 

estabelecermos trações identitários e igualitários entre as formações sociais. 

                                                           
79  Nesta tese, concordamos com Lane (2012, p. 16), quando propõe que: “(...) 1) o homem não sobrevive a não 
ser em relação com outros homens (...) desde o seu nascimento (mesmo antes) o homem está inserido num grupo 
social - ; 2) a sua participação, as suas ações, por estar em grupo, dependem fundamentalmente da aquisição da 
linguagem que preexiste ao indivíduo como código produzido historicamente pela sua sociedade (langue), mas 
que ele apreende na sua relação específica com outros indivíduos (parole). Se a língua traz em seu código 
significados para o indivíduo as palavras terão um sentido pessoal decorrente da relação entre pensamento e ação, 
mediadas pelos outros significativos” (grifos da autora). 
80 Saber, por exemplo, como os sem-terra representam “terra” não tem tanta importância quanto saber como eles 
agem conforme as representações que partilham. 
81 Mesmo não estando relacionado diretamente ao nosso objeto de análise, esse princípio deve ser, sempre que 
possível, destacado, para que não nos esquecemos da importância da nossa função social como pesquisadores em 
Linguística Aplicada.  
82 Para nós, o objetivo fundamental da Linguística Aplicada deve ser, como de fato tem sido nos últimos anos, 
intervir nos problemas nos quais a linguagem tem função preponderante e que afetam a sociedade seja na ordem 
social, econômica, política ou cultural.  
83 Para nós, sujeitos que partilham as mesmas representações sobre o mesmo conteúdo temático não agem em 
relação ao objeto de discurso da mesma forma nas mesmas condições, porque acreditamos que a relação entre 
representações e ação não é de determinação, mas antes de influência. Além disso, as condições sóciohistóricas 
gerias e mais imediatas, que constituem o contexto de produção do(s) texto(s) em que as representações circulam, 
são sempre únicas e diferentes.  
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Nessa perspectiva, podemos, a partir dos estudos das representações, correlacionar 

sujeitos, linguagem, ações e compreender como essa relação entre sujeito-linguagem-objeto de 

representação-ação implica processos sociais, ou seja, podemos entender como os sujeitos, 

pertencentes a determinados grupos sociais, agem na e pela linguagem frente a objetos e 

elementos que lhe são sociosubjetivamente relevantes. 

Na ciência, sabemos que algumas das principais tarefas do pesquisador, se não as 

principais, são identificar e delimitar o objeto ou fenômeno de estudo, nomeá-lo e classifica-lo. 

Em uma perspectiva bastante reducionista, que se consolidou e perdurou durante muitas 

décadas a partir da consideração dicotômica entre o individual e o social, os objetos de estudo 

da Psicologia, da Sociologia e da Linguística são definidos respectivamente como indivíduo, 

sociedade e língua.  

Contudo, as representações não podem ser consideradas apenas no nível do sujeito, pois 

ele sozinho não pode construir uma representação, que é sempre produto de um grupo sócio-

historicamente situado e estabelecido. Em concordância com Bakhtin [Volochínov] (2009) e 

com Bronckart & Bulea (2008, p. 46), assumimos que “a coletividade constitui o lugar de 

ancoragem primeira dos fenômenos psíquicos”. 

Como ser gnosiológico, o ser humano busca compreender efetivamente o mundo em 

que vive, numa busca incansável de respostas às questões que formula para os problemas 

enfrentados. Nessa tentativa de compreender o contexto físico e social em que vive, o ser 

humano produz e a todo instante transforma um sistema complexo de ideias e pensamentos, tais 

como conhecimentos, que podem ser atestados e validados empiricamente, e atribui, a esses 

conhecimentos e aos elementos a eles relacionados e neles implicados, interpretações e 

avaliações. São essas interpretações e avaliações, sempre com base em critérios 

sociossubjetivos, que entendemos como representações sociodiscursivas.   

Para nós, a linguagem, como elemento de mediação entre o homem e o mundo e entre 

os próprios homens, permite a criação, no plano do psiquismo, de outro elemento mediador: a 

ideologia. Assim, as ideologias são pré-construídos. Portanto, considerando que a linguagem é 

marcada por valores sócio-históricos e que ela constitui o psiquismo, podemos afirmar que o 

pensamento84 é, ele mesmo, sócio-histórico.  

                                                           
84 Para Vigotski (2009), todo pensamento tem como origem uma motivação, que está relacionada aos nossos 
interesses e às nossas necessidades. 
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No que se refere às condições de constituição e de desenvolvimento do psiquismo 

humano, o ISD85 assume a proposta de Saussure quanto à essência dos signos, para aprofundar 

e validar teoricamente a tese86 de Vigotski de que a linguagem desempenha função decisiva e 

fundamental na constituição do pensamento consciente. Para o autor, o desenvolvimento 

humano, a partir da interiorização dos signos pela criança, passa do biológico para o sócio-

histórico.  

Também Bakhtin [Volochínov] (2009) propôs que o psiquismo humano é moldado 

pelos signos, que são o elo principal entre a ordem do mundo exterior e a ordem do mundo 

interior (entendido como psiquismo). Para Vigotski87 (2008), a apropriação e a interiorização 

dos signos verbais são as condições da constituição e da construção do psiquismo consciente. 

Segundo o autor, o conjunto das funções psicológicas superiores (raciocínio, atenção, memória, 

por exemplo) é desenvolvido sob a base semiótica que a linguagem constitui.  

Ao longo do seu desenvolvimento profissional e humano, os sujeitos88, pertencentes a 

dados grupos sociais, produzem, partilham, negociam e ressignificam, sob condições sócio-

histórico-culturais determinadas, conhecimentos e representações que constituem suas 

ideologias, pelas quais eles, os sujeitos e os grupos sociais, classificam, organizam e 

compreendem, a partir de critérios físicos e sociossubjetivos, as suas ações e o mundo. Essa 

produção de significados constitui as ideologias dos grupos sociais, as quais devem ser 

analisadas em relação às condições sociohistóricas e culturais, certamente múltiplas e 

                                                           
85 Conforme já discutimos, o ISD é uma abordagem interdisciplinar da Psicologia da Linguagem, de base 
vigotskiana, que assume, como principal tese, que a linguagem e o agir são fundamentais e decisivos para o 
desenvolvimento humano (BRONCKART, 2009).  
86 Em Pensamento e Linguagem, Vigotski estabelece a gênese do pensamento consciente, observando a relação 
entre as operações psicológicas e o desenvolvimento da linguagem. Para o autor, as origens do pensamento e da 
linguagem são distintas, havendo um estágio pré-verbal da inteligência e um estágio pré-intelectual da linguagem. 
Sendo assim, pensamento e linguagem emergem, primeiramente, sem nenhuma relação estreita, como se fossem 
duas linhas não-paralelas, que não apresentam entre si relação contínua. É apenas quando as curvas do 
desenvolvimento do pensamento e da linguagem se cruzam, geralmente quando a criança tem 2 anos de idade, que 
a fala se torna intelectual e que o pensamento se torna verbalizado, ou seja, é nesse  momento que a criança 
desenvolve a função simbólica da linguagem, que é decisiva para o seu desenvolvimento cognitivo e social. A 
partir desse momento, então, pensamento e linguagem não se separam mais. Segundo Vigotksi, a linguagem 
assume primeiramente, para a criança, uma função social de comunicação e de interação e também uma função 
individual de planejamento e controle das próprias ações, sendo transformada em linguagem interna, que, então, 
possibilita a emergência do pensamento consciente. Assim, para o autor, o desenvolvimento da criança apresenta 
duas fases: primeiro, em um nível interpsicológico, relacionado ao social, e, em seguida, em um nível 
intrapsicológico, relacionado ao individual. 
87 Os dois autores, Vigotski e Bakhtin [Volochínov], concordam quanto ao caráter sociohistórico da linguagem. 
88 O que é o homem que não um sujeito sócio-histórico, que interage e age, na e pela linguagem, transformando a 
si e o mundo, a partir da produção, do compartilhamento e da negociação de significações culturais? 
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contraditórias, de produção, circulação, negociação e ressignificação de conhecimentos e 

representações. 

É certo que, para agir no mundo com o objetivo de satisfazer as suas necessidades e os 

seus interesses, o sujeito precisa apreender os significados partilhados socialmente para, então, 

mobilizá-los para agir. Nesse processo de mobilização, o sujeito pode ressignificar os 

significados a que tem acesso culturalmente, produzindo novos sentidos quanto a eles, pois, 

como argumenta Vigotski (2008, p. 181), “o significado é apenas uma das zonas de sentido, a 

mais estável e precisa”, enquanto que o sentido “é um todo complexo, fluido e dinâmico”. 

Assim, os sujeitos só se apropriam daquilo que conseguem perceber de acordo com 

conhecimentos e representações prévios.  

Para nós, esse processo de atribuição de sentido é um processo subjetivo mediado pela 

linguagem89. Distintas condições históricas, culturais e sociais implicarão distintos significados 

e sentidos sociossubjetivos90, relacionados a distintas compreensões da realidade. São essas 

condições que constituem as possibilidades e os limites de constituição e desenvolvimento dos 

conhecimentos e das representações que constituem, para nós, as ideologias sociais. 

Não nos parece injustificado considerar que nós, seres humanos, significamos e 

transformamos o social em subjetivo na e pela linguagem, a qual produz, materializa, difunde 

conhecimentos e representações, ou seja, materializa ideologias. A linguagem reproduz, então, 

ideologias, produtos das relações sociais que se desenvolveram a partir do agir cooperativo de 

sujeitos na tentativa de sobrevivência e de transformação do mundo em que vivem.  

Para nós, então, ideologia é tudo aquilo que, na e pela linguagem, tem significado e 

sentido para os sujeitos que agem no mundo. A ideologia é constituída, então, por tudo que os 

sujeitos pensam, sentem, falam e agem.  Para nós, é pela análise das ideologias, mais 

especificamente das representações sociodiscursivas, como significações sócio-históricas, que 

poderemos apreender a constituição sociosubjetiva dos sujeitos como seres humanos histórica, 

sócio e culturalmente constituídos. 

As ideologias estão relacionadas a discursos plurivocais, de várias vozes ressoantes, na 

perspectiva de Bakhtin (2000). Para o autor: 

                                                           
89 Considerada um processo de atribuição de sentido, a figuração do agir deve ser analisada como tal. 
90 Para nós, os sentidos são carregados de valores afetivos e, portanto, sociossubjetivos. 
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 [...] o ouvinte que recebe e compreende a significação (linguística) de um discurso 
adota simultaneamente, para este discurso, uma atitude responsiva ativa: ele concorda 
ou discorda (total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se para executar, etc., 
e essa atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo o processo de 
audição e de compreensão desde o início do discurso, às vezes nas primeiras palavras 
emitidas pelo locutor. (BAKHTIN, 2000, p. 290). 

Fundamentados, então, em Bakhtin [Volochínov] (2009), podemos considerar que a 

palavra, como signo da criação ideológica, nunca é neutra, sendo, portanto, a arena onde se 

confrontam valores culturais e sociais contraditórios. Assim, podemos considerar que é a 

linguagem que materializa a ideologia, bem como é determinada por ela. Nessa perspectiva, os 

significados e os sentidos das palavras estão relacionados a valores sociossubejtivos e, assim, 

reproduzem as lutas pela validade ou falsidade de conhecimentos e representações, os quais 

podem ser constantemente ressignificados, conforme parece propor Bakhtin (2003, p. 410): 

Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o contexto dialógico 
(este se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites). Nem os sentidos do 
passado, isto é, nascidos do diálogo dos séculos passados, podem jamais ser estáveis 
(concluídos, acabados de uma vez por todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) 
no processo de desenvolvimento subsequente, futuro, do diálogo. Em qualquer 
momento do desenvolvimento do diálogo, existem massas imensas e ilimitadas de 
sentidos esquecidos, mas em determinado momento do sucessivo desenvolvimento do 
diálogo, em curso, tais sentidos serão relembrados e reviverão em forma renovada 
(em novo contexto). Não existe nada absolutamente morto: cada sentido terá sua festa 
de renovação.  

  

Nessa perspectiva, é legítimo considerarmos que onde há linguagem, há ideologia, pois 

são domínios que coincidem. Assim, sem signos, não há ideologia e, portanto, sem linguagem 

não há ideologia. Em outras palavras, tudo que é ideológico é semiótico e tudo que é semiótico 

é ideológico. 

Conforme Bakhtin [Voloshinov] (2009), todo e qualquer signo91 está sujeito aos 

critérios de avaliação ideológica, sendo considerado, por exemplo, como correto, justo, bom: 

“todo signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológica (isto é: se é verdadeiro, falso, 

correto, justificado, bom, etc.). O domínio do ideológico coincide com o domínio dos signos: 

são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-se também o 

ideológico. Tudo que é ideológico possui um valor semiótico” (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 

2009, p. 32-33). 

                                                           
91 Em concordância com Bakhtin [Voloshinov] (2009), consideramos os signos como objetos materiais 
particulares, tais como o são os instrumentos de produção e os bens de consumo, por exemplo. Para o autor, tudo 
que funciona como signo tem alguma materialidade, como o som, por exemplo.  
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Sendo assim, fundamentados em Bakhtin [Voloshinov] (2009), não podemos 

desconsiderar o ideológico nem o histórico no estudo da linguagem, pois, ao agir na e pela 

linguagem, o sujeito age conforme sua ideologia, em um tempo e espaço sociohistoricamente 

situado. Nessa perspectiva, o indivíduo é sujeito sempre dentro de um grupo social e de uma 

formação social mais ampla, regulada por ideologias que mantêm entre si relações de coesão 

ou de conflito.  

Essa discussão sobre ideologia nos é fundamental, pois, nesta pesquisa, considerando a 

figuração do agir como um processo de pensamento e linguagem, não poderemos desconsiderar 

sua dimensão ideológica. Nossa abordagem da figuração do agir assume, então, que, na e pela 

linguagem, são confrontados dialogicamente conhecimentos e representações, que constituem 

ideologias e que fundamentam as ações de linguagem dos sujeitos agentes no mundo.  

Nessa perspectiva, nossa proposta implica uma problematização do conceito de ação de 

linguagem, que, na perspectiva do ISD, dados os seus interesses, não considera a questão da 

ideologia. Para sermos fiéis e coerentes com a nossa proposta, precisaremos redefinir, de acordo 

com os nossos objetivos, o conceito de ação de linguagem proposto por Bronckart.  

Para nós, as ações de linguagem implicam decisões ideológicas, pelas quais os sujeitos 

defendem ou refutam argumentos. Assim, todas as ações de linguagem implicam a produção e 

a circulação de discursos, materializados em textos, que são o produto empírico dessas ações. 

Em suas ações de linguagem, os sujeitos agentes podem, nos e pelos seus discursos, manter, 

legitimar, naturalizar, questionar, refutar e transformar ideologias.  

Nesta tese, estamos tratando de ideologia no plural, porque, em conformidade com 

Bakhtin [Voloshinov] (2009), consideramos a linguagem como polissêmica. Como dialógica e 

polifônica, a linguagem implica, então, múltiplas vozes que se afirmam, que se contradizem... 

Nessa perspectiva, também podemos considerar que as ações de linguagem são 

dialógicas, pois sugerem ações anteriores e suscitam ações posteriores, ou seja, as ações de 

linguagem sempre antecedem e sucedem outras ações) de linguagem. Para Bakhtin 

[Voloshinov] (2009), o dialogismo é o princípio fundador da linguagem e a condição para a 

emergência do sujeito e da sua subjetividade.  

Com essa tese, podemos aproximar as propostas de Bakhtin [Voloshinov] (2009) das de 

Vigotski. Ambos os autores consideram, com termos próprios, a função da linguagem e da 
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interação na constituição dos sujeitos.  A partir dessas propostas, então, podemos considerar 

que a constituição do sujeito é também uma questão de linguagem, sendo um processo dialógico 

e de alteridade92. Portanto, podemos defender que a alteridade define o sujeito, sendo a condição 

para a emergência da subjetividade.  

A constituição da subjetividade está, para nós, relacionada a uma tese central para 

Leontiev (1978, p. 267), a de que "cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a natureza 

lhe dá não basta para viver em sociedade. É-lhe ainda preciso adquirir o que foi alcançado no 

decurso do desenvolvimento histórico da sociedade humana". Esse processo de apropriação das 

diferentes atividades sociais historicamente construídas e dos múltiplos conhecimentos 

produzidos nelas é “[...] o principal mecanismo do desenvolvimento psíquico no homem” 

LEONTIEV, 1978, p. 155). Conforme propõe o autor, “o desenvolvimento, a formação das 

funções e faculdades psíquicas próprias do homem enquanto ser social, produzem-se sob uma 

forma absolutamente específica - sob a forma de um processo de apropriação, de aquisição” 

(LEONTIEV, 1978, p. 235).  

Na nossa sociedade capitalista, é preocupante que muitos sujeitos enfrentem obstáculos 

para terem acesso à cultura que eles produziram e da qual fazem parte. É preocupante que 

muitos sujeitos não possam se apropriar da cultura que foi e é estabelecida coletivamente, o que 

dificulta a sua form(ação) e o seu desenvolvimento como sujeito crítico. Agir criticamente na e 

pela linguagem é, para nós, numa perspectiva bakhtiniana, assumir uma contrapalavra, 

eventualmente questionar e problematizar conhecimentos e representações, considerando as 

vozes que, polifonicamente, circulam nos e pelos discursos.  

Para nós, a dinâmica das ideologias é uma consequência direta da dinâmica93 das ações 

e das atividades dos sujeitos, que são sujeitos no discurso, com discurso e pelo discurso. Sob a 

perspectiva da heterogeneidade da linguagem que podemos defender que as ideologias não são 

individuais, mas sim sociais, pertencentes não a um único sujeito, mas sim a um grupo social 

de sujeitos organizados com base em objetivos e interesses comuns, em diferentes esferas da 

atividade humana. 

                                                           
92 Em Bakhtin, percebemos a função central e essencial da alteridade na constituição do sujeito, ou seja, na 
constituição da subjetividade, ou seja, o “eu” não se constitui sem o “outro”. Portanto, não há eu fora da interação 
na e pela linguagem.  
93 A multiplicidade/pluralidade e a diversificação das atividades humanas implicam, para nós, diversidade de 
ideologias, relacionadas aos objetivos, aos interesses e ao desenvolvimento das ações/atividades humanas. 
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Os sujeitos não se adaptam passivamente ao(s) grupo(s) a que pertencem socialmente. 

Certamente, cada grupo tem uma função especial dentro da unidade social, produzindo, 

partilhando e negociando as suas ideologias, que, para nós, desempenham função central no e 

para o planejamento das ações dos grupos, ou seja, no planejamento das condutas intencionais 

dos sujeitos sem seus grupos sociais.  

Inegavelmente, as condições sociais, políticas, econômicas e culturais de interação são 

múltiplas e variáveis, diversidade que implica modos de (atribuição de) significação distintos 

no e pelo discurso, que não é neutro (muito menos, inocente), mas, sim, impregnado de 

intencionalidade, pois o sujeito o produz a partir de uma perspectiva ideológica, veiculando 

conhecimentos e representações que caracterizam os lugares sociais que ocupa. 

Nessa perspectiva, a relação entre linguagem e mundo é mediada pela ideologia. É a 

ideologia que intervém na relação entre sujeito e mundo, influenciando o modo de organização 

dos discursos, que são materializados nos textos produzidos nas e pelas ações de linguagem 

como enunciação.  

Para Bakhtin [Voloshinov] (2009), a enunciação94 é a realização do fenômeno social da 

interação verbal, a qual é a verdadeira substância, ou seja, a realidade fundamental da língua.  

Assim, a enunciação é, para o autor, o produto da interação entre dois ou mais indivíduos 

socialmente organizados, que, como sujeitos situados sociohistoricamente, agem no mundo, na 

e pela linguagem, de acordo com os seus objetivos, com os seus interesses, regulados por seus 

conhecimentos e por suas representações.  

É a esses sistemas de conhecimentos e representações, que justificam e, ao mesmo 

tempo, são justificados por nossos objetivos e interesses, que classificamos, nesta tese, de 

ideologias, que abrangem, além dos conhecimentos e das representações, as normas, as regras, 

as crenças e os mitos elaborados e negociados pelos grupos sociais sob determinadas condições 

políticas, econômicas, culturais e históricas. Sendo assim, nesta tese, definimos ideologias 

como os sistemas sociais de significações que são historicamente elaboradas pelos sujeitos e 

pelos seus grupos sociais e que fundamentam, em um contexto sócio e histórico determinado, 

                                                           
94 Segundo Bakhtin [Voloshinov] (2009), toda e qualquer enunciação é constituída por significação e sentido (ou 
tema). O tema da enunciação é construído na compreensão responsiva e ativa e, portanto, não está nos indivíduos, 
mas é efeito da interação entre eles. É nessa perspectiva que podemos defender que as representações e os seus 
efeitos são produzidos na interação, estando relacionados ao tema da enunciação.  
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as suas atividades de linguagem e pelas quais eles concebem e organizam, de acordo com as 

condições materiais em que vivem, o mundo natural e social. Como produtos de linguagem, as 

ideologias são produzidas, partilhadas, negociadas e ressignificadas nos textos, que 

materializam os discursos que organizam o funcionamento psicológico tipicamente humano, 

que, para Vigotski, é cultural e, logo, histórico.  

Sobre essa questão do psiquismo, refutamos o paralelismo psicossocial, pelo qual se 

defende que o psíquico é tal e qual o social, pois, para nós, o psíquico se constitui em função 

do social, ou melhor, as funções psíquicas superiores se constituem em função das relações 

sociais. Para Vigotski, por exemplo, todas as funções psicológicas superiores são processos 

mediatizados pelos signos, sendo a linguagem e o pensamento um único e mesmo processo. 

Para o autor, os signos são instrumentos psicológicos que mediam, constituem e regulam os 

processos psíquicos e pelos quais estes são controlados, conforme já antecipamos.  

Essa concepção de constituição, formação e desenvolvimento do psiquismo humano 

implica, para nós, uma concepção de homem que o define como um  sujeito social, da e na 

história, constituído na e pela alteridade, e, portanto, como um sujeito ativo, responsivo, 

consciente, ideológico, dialógico, sociohistoricamente constituído. Portanto, um sujeito de, na 

e pela linguagem.  

Desenvolvendo essa concepção, relacionada a uma concepção sociohistórica da 

linguagem e do psiquismo humano, podemos considerar que os sujeitos, dotados de 

subjetividade e de consciência, agem e interagem na e pela linguagem (VIGOTSKI, 2008), 

baseados em suas ideologias (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009), relacionadas às suas 

diferentes funções (econômicas, políticas, culturais) e investidas de mais ou menos legitimidade 

social. Assim, todo homem, como sujeito no mundo, é responsável pelo seu agir, sendo dotado 

de capacidades de ação, de intenções, de motivos (BRONCKART, 2009). Sua subjetividade 

está em constante definição e (trans)formação, num movimento dialético entre o individual (o 

“eu”) e o coletivo (os “outros) em uma sociedade como arena de ideologias (BAKHTIN 

[VOLOSHINOV], 2009), às vezes discordantes, que fundamentam as inter(ações) dos sujeitos 

em contextos sociohistóricos definidos. 

Nessa perspectiva, nossa concepção de sujeito o considera um ser pensante, portanto, 

gnosiológico, que, na e pela linguagem, constrói e reconstrói conhecimentos e representações 

a partir dos quais orienta suas ações no mundo, interpretando a si mesmo e aos outros com os 
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quais interage nas diferentes ações e atividades sociohistoricamente situadas. Essa concepção 

implica a constituição e o desenvolvimento da subjetividade, que, nesta tese, conforme 

discutimos no capítulo anterior, consideramos, a partir das contribuições originais de 

Benveniste, como a capacidade de o indivíduo, que fala e/ou escreve, se propor como sujeito, 

ao atualizar, em situações únicas e situadas, a língua.  

A subjetividade está, portanto, relacionada a uma propriedade fundamental da 

linguagem, que é a de ser ego quem fala ou escreve ego. Sendo assim, é sujeito quem fala e/ou 

escreve "eu" e que, portanto, assume a posição enunciativa e discursiva de "eu"95. Se 

considerarmos, em conformidade com Benveniste, que a subjetividade tem fundamento 

linguístico, teremos que considerar, portanto, que só pode ser e se tornar sujeito quem usa esse 

fundamento linguístico. 

Compreender o sujeito sob essa perspectiva implica, para nós, importantes 

considerações quanto ao processo formativo de professores, sujeitos que, como todos os outros, 

se constituem sociohistoricamente na alteridade. Compreender os professores como sujeitos em 

constante e permanente (trans)formação implica considerar suas ideologias (conhecimentos, 

representações), suas capacidades de ação num contexto situado e único.  

Tudo o que discutimos até aqui nos é importante para a proposição da nossa abordagem 

logocêntrica de representações sociodiscursivas do agir que emergem no e do processo de 

figuração do agir durante a entrevista de autoconfrontação simples. Para nós, os fundamentos 

mais coerentes para essa nossa proposta estão relacionados às questões e aos problemas de uma 

psicologia da linguagem, tais como os que estamos discutindo: linguagem, sujeito, psiquismo 

humano, ideologia, por exemplo.  

Sendo assim, não podemos avançar produtivamente na nossa proposta sem 

apresentarmos uma discussão mais profunda sobre os conceitos que julgamos fundamentais em 

toda e qualquer abordagem das representações sobre o agir. Nessa perspectiva, apresentaremos, 

mais adiante, esses conceitos, que desenvolveremos, nesta tese, com base nas propostas 

sobretudo de Bakhtin, Benveniste, Vigotksi, Leontiev e Bronckart.  

                                                           
95 Assim, a categoria linguística de pessoa é fundamental e determinante para a expressão da subjetividade, embora 
não seja a única categoria de que dispõem os sujeitos.  Percebemos a emergência e a expressão da subjetividade 
em tantos outros elementos linguísticos, enunciativos e discursivos; já há alguns anos, temos nos interessado 
especialmente pelas modalizações e, nesta tese particularmente, pelas figuras de ação. 
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Antes, contudo, devemos esclarecer que contemplamos a questão das representações, 

das ideologias e das subjetividades, relacionado-as à linguagem, e não apenas à língua, o que, 

para nós, ainda é raramente contemplado pelos estudos linguísticos.  Para nós, assumindo que 

as representações, bem como as ideologias, têm funcionamento simbólico, podemos propor que 

analisar as representações numa perspectiva logocêntrica implica analisar, sobretudo, os textos, 

os discursos e as suas condições socio-históricas de produção, circulação e ressignificação, 

condições que implicam, dentro outros elementos, as funções e os papéis sociais dos sujeitos e 

dos grupos a que pertencem. Essa nossa tese não significa, contudo, que a análise de 

representações sob uma abordagem logocêntrica seja uma análise textual dos discursos que 

circulam socialmente, nas mais diversas ações e atividades de linguagem.  

Em termos analíticos, não nos parece possível delimitar a ideologia (como todo) de um 

grupo social. Para o pesquisador, é inviável, metodologicamente, identificar todos os 

conhecimentos e todas as representações que constituem a ideologia de um determinado grupo. 

O que é viável, para ele, o pesquisador, é identificar, descrever e analisar o(s) conhecimento(s) 

e/ou a(s) representação(ões) que um determinado grupo partilha sobre determinado objeto 

temático e eventualmente, se necessário, problematizar os seus efeitos ideológicos nas e para 

as ações de linguagem do grupo.   

Nessa perspectiva, queremos discutir, nesta tese, dada a nossa filiação acadêmico-

institucional, as dimensões linguística, enunciativa e discursiva das representações 

sociossubjetivas. Para essa discussão, precisamos definir e distinguir, para formalizar, três 

conceitos, estritamente relacionados. Inicialmente, apresentaremos o conceito de ideologia, do 

qual já tratamos brevemente acima, e, sem seguida, o conceito de conhecimento e, por fim, o 

de representação.  

Já podemos antecipar que, para nós, a especificidade das representações é baseada em 

critérios sociossubjetivos de interpretação e avaliação da realidade. Sendo assim, elas são 

sociossubjetivas96, enquanto os conhecimentos são objetivos. Contudo, não podemos 

desconsiderar que a produção de conhecimentos e de representações são processos de 

significação e, como tais, são dinâmicos, concretos, mas distintos, embora essencialmente 

                                                           
96 Nesta tese, consideraremos que os valores, os sentidos, os julgamentos, as avaliações e os preconceitos, por 
exemplo, estão no nível das representações. 
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indissociáveis e constitutivos. Esses dois processos só existem em função da vida social, sendo 

esta caracterizada pelas diferentes atividades, que são sempre mediadas pela significação.  

Por fim, devemos reconhecer que, devido ao estatuto multidisciplinar dos conceitos e 

das categorias com as quais trabalhamos nesta tese, só nos é possível, nesta pesquisa, nos 

esforçarmos, numa primeira tentativa, a propor um esboço de uma abordagem logocêntrica de 

representações sociodiscursivas, que fundamente a análise e a compreensão da figuração do 

agir, a qual certamente não está livre de problemas teóricos e metodológicos.  Contudo, 

acreditamos que a fecundidade dos conceitos propostos e o amplo uso científico a que podem 

ser submetidos tornam relevante a nossa abordagem logocêntrica das representações.  

3.1. Ideologias 

 

Nesta seção, não é nosso objetivo identificar nem discutir as tensões entre as diferentes 

concepções e definições de ideologia, palavra que, como todas as outras, é uma arena de lutas 

(nesse caso, embates97 epistemológicos e teóricos); na verdade, pretendemos, a partir delas, 

fundamentar uma concepção98 de ideologia que seja coerente com os nossos objetivos teórico-

metodológicos, sobretudo aqueles relacionados à proposição de uma abordagem logocêntrica 

de representações, as quais, para nós, são elementos constitutivos dos sistemas ideológicos de 

significação.  

Com essa abordagem, pretendemos fundamentar uma análise da figuração do agir como 

processo de emergência de representações sociodiscursivas constituintes e constitutivas de 

ideologias. Nesta seção, então, pretendemos defender que a enunciação da figuração do agir é 

um processo ideológico, pois devemos considerar que sem signos não há ideologia, que todo 

signo é ideológico e que, portanto, o domínio do signo e o domínio da ideologia são 

correspondentes (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009).  

Conforme já definimos mais acima, as ideologias, como produtos de linguagem, 

socialmente produzidos, partilhados e negociados, fundam a significação histórica e cultural da 

realidade, ou seja, são constituídas, ao mesmo tempo que constituem acordos e/ou convenções 

que se estabelecem na e pela linguagem. Para agirem no mundo e satisfazerem suas 

                                                           
97 Para nós, a linguagem é lugar de embates e disputas dada a sua propriedade de produzir e de socializar 
conhecimentos e representações eminentemente divergentes.  
98 Embora assumamos muitas das teses do ISD e embora esse quadro teórico-metodológico assuma alguns 
fundamentos epistemológicos de orientação marxista, acreditamos que nos é possível propor, nesta tese, nossa 
própria concepção de ideologia, que não seja baseada na concepção desenvolvida pelos marxistas. Assim, já 
antecipamos que refutamos a concepção de ideologia como falsa consciência, conforme discutiremos nesta seção. 
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necessidades e seus objetivos, os sujeitos99 tentam compreendê-lo e, para isso, produzem, 

partilham e negociam significados e sentidos que se tornam sociais e que definem as normas 

próprias de organização e de funcionamento dos grupos sociais. 

Esses significados e sentidos constituem os conhecimentos e as representações100 que 

os sujeitos produzem sobre o mundo, que constituem uma realidade comum aos seus grupos 

sociais e que regulam, orientam e até mesmo normatizam as atividades sociais. As ideologias 

são, portanto, sistemas simbólicos pelos quais os sujeitos compreendem o mundo: pela 

ideologia, eu significo algo para o meu grupo e o meu grupo significa algo para mim.  Essa 

produção de significação é tanto da ordem do conhecimento quanto da ordem da representação. 

Para nós, os conhecimentos são a contraparte objetiva da ideologia, enquanto as representações 

são a sua contraparte sociossubjetiva.  

Das Ciências Humanas e Sociais em geral, parece ser característica a tese de que não se 

pode analisar a vida social sem se analisar a ideologia, ou melhor, as ideologias, como próprias 

à cultura imaterial do homem, fundada na e pela linguagem. Contudo, o conceito de ideologia(s) 

é plural, não havendo, portanto, um consenso entre as diferentes culturas disciplinares. Em 

geral, ou essas disciplinas assumem um conceito negativo ou um conceito positivo 

(ilusoriamente, “neutro”) sobre ideologia.  

Para Guareschi (2000, p. 40), “ideologia no sentido positivo, ou neutro, é entendida 

como sendo uma cosmovisão, isto é, um conjunto de valores, ideias, ideais, filosofias de uma 

pessoa ou grupo. Nesse sentido, todas as pessoas, ou grupos sociais, possuem sua ideologia, 

pois é impossível alguém não ter suas ideias, ideais ou valores próprios”. Já a ideologia “no 

sentido negativo, ou crítico, (alguns falam até em sentido ´pejorativo´), ideologia seria 

constituída pejas ideias distorcidas, enganadoras, mistificadoras; seriam as meias-mentiras, 

algo que ajuda a obscurecer a realidade e a enganar as pessoas. Ela apresenta-se como algo 

abstrato ou impraticável; como algo ilusório ou errôneo, expressando interesses dominantes e 

como que sustentando relações de dominação” (GUARESCHI, 2000, p. 40).  

Da concepção positiva de ideologia, são exemplos as desenvolvidas por De Tracy, por 

Lenin e por Lukács, segundo Guareschi (2000). Já da concepção negativa, são exemplos 

                                                           
99 Conforme discutimos no capítulo anterior, a concepção de sujeito de Vigostki implica a concepção de (uso de) 
instrumentos psicológicos, como os signos. Sendo assim, para nós, a concepção de sujeito proposta por Vigotski 
está relacionada, sobretudo, ao uso da linguagem, o que justifica nossa concepção logocêntrica do sujeito. 
100 Os conhecimentos e as representações são criados, em princípio, para que o homem apreenda o mundo, na 
tentativa de dominá-lo física e cognitivamente. Os processos de produção, de recepção e de circulação dos 
conhecimentos e das representações são distintos, mas talvez o seu funcionamento seja semelhante, pois tanto os 
conhecimentos quanto as representações são coordenadas para a ação e para a interação.  
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as três concepções de MARX (THOMPSON, 1995): ideias puras como autônomas e 
eficazes, conforme defendiam os hegelianos, sem ligação com a realidade (MARX, 
1989); as idéias da classe dominante (MARX, 1989); e um sistema de representações 
que serve para sustentar relações de dominação (MARX, 1968). Também estaria aqui 
a concepção restrita de ideologia de MANNHEIM (1954), isto é, as idéias dominantes 
de um grupo sobre outro (dominação de classe) (GUARESCHI, 2000, p. 40). 
 

Além do par “ideologia em concepção positiva” e “ideologia em concepção negativa”, 

Guareschi (2000) resenha as diferentes concepções de ideologia a partir de outro par: o da 

“ideologia” como materializada” e “ideologia como prática”. O primeiro termo refere-se à 

dimensão material e concreta da ideologia, sendo esta corporificada “na forma simbólica, ou 

mesmo concetrizada numa instituição, como a escola ou a família” (GUARESCHI, 2000, p. 

41).  

Já o segundo termo refere-se à dimensão dinâmica e prática da ideologia, sendo esta 

uma “estratégia (...) uma prática, uma maneira como as formas simbólicas servem para criar e 

manter as relações sociais entre as pessoas” (GUARESCHI, 2000, p. 41). Assim, pela dimensão 

dinâmica, a ideologia é definida como uma determinada prática, um determinado modo de agir, 

de produzir ou de manter determinadas relações sociais, bem como é definida como “produção, 

reprodução e transformação das experiências vitais, na construção de subjetividades” 

(GUARESCHI, 2000, p. 41).  

A concepção de Marx, que define ideologia como “as ideias da classe dominante”, é, 

conforme Guareschi (2000), exemplo da dimensão material e concreta da ideologia, pois esta 

se concretiza nas ideias (no caso, somente da classe dominante). Para Guareschi (2000), 

também a concepção de Althusser é exemplo desse tipo de ideologia, já que é definida como 

materializadas nas e constituída nas instituições sociais (ou nos “aparelhos ideológicos do 

estado”, que são as instituições, como escola, família, igrejas, meios de comunicação, criadas 

ao longo da história, pelas tensões entre as relações dos homens).  

 Já a concepção de Therborn é, para Guareschi (2000), exemplo da dimensão dinâmica 

e prática da ideologia. Nas palavras de Guareschi (2000, p. 41):  

Therborn (1980:2), ao definir ideologia, diz que a operação da ideologia na vida 
humana envolve, fundamentalmente, a constituição e a padronização de como os seres 
humanos vivem suas vidas como iniciadores conscientes e reflexivos de ações num 
universo de significados... Nesse sentido, ideologia constitui os seres humanos como 
sujeitos. E logo após, ele afirma que estudar o aspecto ideológico duma prática é deter-
se na maneira pela qual ela opera na formação e transformação da subjetividade 
humana. 

 

Na resenha que desenvolve sobre as diferentes concepções de ideologia, Guareschi 

(2000) propõe o seguinte quadro, em que se apresentam as quatro grandes concepções de 

ideologia que, em conformidade com o autor, destacamos acima.  
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Fonte: Guareschi (2000) 

Na primeira linha horizontal (quadrantes 1 e 2), estão a concepção positiva de ideologia, 

enquanto na segunda (quadrantes 3 e 4) está a concepção negativa. Já na primeira linha vertical 

(quadrantes 1 e 3), estão as concepções materiais e concretas de ideologia e, na segunda 

(quadrantes 2 e 4), estão as concepções dinâmicas e práticas.  

Segundo Guareschi (2000), no quadrante 1, o da concepção positiva e material, está, por 

exemplo, a acepção de ideologia proposta por Mannheim. No quadrante 2, o da concepção 

positiva e prática, está, por exemplo, a concepção proposta por Therborn, pela qual a ideologia 

é definida como uma prática que produz e mantém as relações sociais, não importa quais sejam 

elas.  

Já no quadrante 3, o da concepção negativa e material, estão, por exemplos, as acepções 

defendidas por Marx. Segundo Guareschi (2000), a acepção proposta por Althusser poderia 

estar tanto no quadrante 1, quanto no 3. Por fim, no quadrante 4, o da concepção negativa e 

prática, estão, por exemplo, a acepção desenvolvida por Thompson, que define a ideologia com 

uma prática, não qualquer prática, mas sim aquela que produz, mantém relações assimétricas.  

Em nossa abordagem da ideologia nesta tese, não nos são válidas nem a concepção 

negativa, nem a material. Parece-nos legítima, no que se refere à contemplação da 

complexidade da ideologia, como objeto e fenômeno de pesquisa, a ideologia numa abordagem 

positiva, dinâmica e prática, pois é, de fato, um conjunto de significações (por isso mesmo, 

simbólicas), que funcionam, na ontologia humana, para produzirem e manterem as interações 

sociais, sempre mediadas pela linguagem. Assumimos, nesta tese, a ideologia como uma 

produção simbólica própria à condição do homem com um sujeito de linguagem e, assim, um 
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sujeito cultural, social e histórico, capaz de não só criar e manter relações (tanto simétricas, 

quanto assimétricas101), mas também de transformá-las.  

Ao desconsiderarmos uma concepção negativa de ideologia, não estamos, de certo, 

negando o fato de que a ideologia pode sim, em alguns casos, ser enganadora, especialmente 

no caso das representações. Porém, essa caracterização enganadora é fortuita, não sendo, 

portanto, constitutiva de toda e qualquer ideologia.  

Assumir uma concepção negativa de ideologia implicaria privilegiar, para análise, 

apenas algumas ações e atividades sociais, e não todas as que constituem a diversidade cultural, 

social e histórica das interações humanas. Por certo, não existem apenas relações assimétricas, 

embora sejam mais frequentes em nossa sociedade, dado sobretudo o sistema capitalista. 

Evidentemente, para as pesquisas aplicadas, independentemente da cultura disciplinar de que 

são próprias, torna-se mais urgente considerar, como objeto de pesquisa, as ideologias que 

mantêm e sustentam relações desiguais de poder, pois é cada vez mais necessário a ciência 

intervir, emancipando os sujeitos e transformando os problemas sociais.  

A ideologia é, para nós, um conceito mais amplo, que abrange tanto o conceito de 

conhecimento, quanto o de representação, conforme estamos continuamente propondo. Tanto 

o conhecimento, quanto a representação são dinâmicos e práticos, embora nos parece haver 

uma certa escala, sendo o conhecimento mais estável do que a representação.  

Como sistemas de significações102 sociohistóricas, as ideologias se transformam a longo 

do desenvolvimento social e histórico dos grupos sociais103, constituindo, para nós, as 

possibilidades de os sujeitos se afirmarem e de interagirem no mundo como membros de 

diferentes grupos, em diferentes esferas de atividade humana.  Nessa perspectiva, as ideologias 

estão relacionadas aos grupos sociais, constituindo os modos pelos quais os sujeitos se 

organizam, se relacionam e se diferenciam.  

Esses modos certamente implicam os posicionamentos discursivos dos sujeitos no 

mundo frente os seus semelhantes e os seus diferentes. Essa nossa concepção de ideologia é 

fundamentada sobretudo na axiologia humana de Bakhtin104 e na significação linguística de 

                                                           
101 Para nós, é coerente considerar que as ideologias não constituem apenas práticas assimétricas, de dominação 
de poder, embora seja certo que, nos nossos tempos, essas relações sejam as mais características das interações 
humanas. 
102 Sendo a figuração do agir um processo de significação do agir, não mereceria, então, a ideologia um estatuto 
de destaque em sua análise? 
103 Nesta tese, contudo, pretendemos considerar, na análise, a ideologia em uma perspectiva sincrônica: como os 
sujeitos significam o seu agir em um determinado momento histórico, sob dadas condições culturais. Essas 
significações certamente serão ressignificadas ao longo do desenvolvimento profissional e humano desses sujeitos.  
104 Segundo Faraco (2009, p. 47), o termo “ideologia” não tem, “nos textos do Círculo de Bakhtin, nenhum sentido 
restrito e negativo. Será, portanto, inadequado lê-los (...) com o sentido de ‘mascaramento do real’, comum em 
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Volochínov. Todos os produtos empíricos de nossas ações de linguagem, que são certamente 

textos (BRONCKART, 2009), são socialmente axiológicos em sua significação (BAKHTIN 

[VOLOCHÍNOV], 2009). É esse estatuto axiológico que caracteriza a ideologia, para nós. 

Pelas ideologias, então, os sujeitos obtêm apoio mútuo, expressam colegialidade, 

resolvem dificuldades e negociam discordâncias. Contudo, os grupos sociais e as suas 

ideologias não se anulam definitivamente, mas coocorrem e concorrem permanentemente.  

Perante um discurso, o sujeito age, numa atitude responsiva ativa (BAKHTIN 

[VOLOCHÍNOV]), assumindo, concordando, discordando de conhecimentos e representações. 

Assim, é nas e pelas ações responsivas ativas que os sujeitos concordam, discordam, negociam 

os conhecimentos e as representações que constituem as suas ideologias. 

Na apreensão ativa do discurso do outro, o sujeito lhe opõe uma contrapalavra. Há, 

assim, um confronto entre as palavras dos outros e as palavras do sujeito: 

Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar 
seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada palavra da enunciação que 
estamos em processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras 
nossas, formando uma réplica (BAKHTIN, 1986, p. 131-132). 

 É essa réplica que caracteriza o embate105 ideológico em nossa sociedade, na qual os 

sujeitos não são meros reprodutores das relações sociais vigentes, submetidos a condições 

sócio-históricas que não podem ser transformadas por eles. Em seu desenvolvimento humano, 

os sujeitos não mantêm passivamente as (contraditórias) relações de produção da vida material 

da sociedade, pelas quais eles seriam negados como sujeitos ativos da sua própria história.  Os 

sujeitos podem – e devem - superar essas contradições sociais. 

Nessa perspectiva, não compreendemos a ideologia como significados e sentidos 

distorcidos que ocultam a realidade. Para nós, a ideologia não é uma questão necessariamente 

de alienação. É certo que muitos grupos sociais, hierarquicamente dominantes, buscam alienar 

outros grupos a partir da aceitação/negação de conhecimentos e representações.  

Numa sociedade, existem tantas ideologias quantos forem os grupos sociais. Para nós, 

as ideologias não estão relacionadas apenas a classes sociais, mas também a todos os grupos 

sociais, independentemente dos diferentes critérios pelos quais eles são definidos.  Assim, 

                                                           
algumas vertentes marxistas” (grifo do autor). Ainda segundo Faraco (2009), o termo ideológico é, nas obras do 
Círculo de Bakhtin, mobilizado às vezes como equivalente ao termo axiológico, estando este relacionado à 
dimensão avaliativa de toda e qualquer significação linguística. Para Bakhtin e Bakhtin [Volochínov], as 
significações estão sempre relacionadas a posicionamentos sociais valorativos, o que implica que todo e qualquer 
enunciado é sempre ideológico, sendo sempre produzido em uma esfera de atividade humana.  
105 Para nós, o embate ideológico é da ordem das representações, e não dos conhecimentos. Daí o nosso interesse 
pelas representações. Os grupos sociais não disputam a validade e legitimidade de conhecimentos, mas sim de 
representações. Os conhecimentos científicos já nascem como legítimos e validados, pelo menos temporariamente, 
sob dadas condições sociais. 
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concordamos com a tese do materialismo histórico de que a ideologia é determinada pelo modo 

de produção de uma sociedade, mas preferimos relativizar essa relação, considerando-a não de 

determinação, mas sim de influência e conformidade. Sendo assim, a ideologia dominante é a 

ideologia do grupo dominante, que impõe sua ideologia como monovalente, na tentativa de 

justificar sua dominação e ocultar sua hegemonia.  

Para os grupos dominantes, é necessário que os grupos dominados não tenham 

consciência da dominação que sofrem e é, por isso, que os primeiros tentam alienar os segundos. 

Os significados produzidos, partilhados e negociados socialmente assumem, para os sujeitos, 

sentidos particulares. A imposição de apenas um significado como legítimo por um grupo social 

aos outros grupos constitui certamente uma característica de dominação ideológica. 

Sendo assim, consideramos que há graus de alienação, embora, empiricamente, eles não 

possam ser medidos. Todos nós somos mais ou menos, pouco ou muito alienados, o que implica 

evidentemente que os sujeitos não são completamente alienados. Para nós, os sujeitos são, na 

verdade, atores de sua constituição e de seu desenvolvimento e, como tais, são capazes de 

transformar a si e ao mundo. São sujeitos106 atores, produtos e produtores da sua história e da 

história da sua sociedade.  

Defender que os sujeitos são alienados implica, para nós, considerar legítima a 

determinação social dos homens, como meros produtos do meio em que vivem. Nesse processo 

de desenvolvimento, muitos dos sujeitos não conseguem desenvolver consciência quanto às 

condições sócio-históricas em que vivem e, assim, se tornam, em algum grau, alienados. Qual 

seria, então, a função das instituições de ensino formal se não fosse desenvolver a consciência 

dos sujeitos para a transformação das condições sócio-históricas desfavoráveis em que vivem? 

Em sociedades como a nossa, em que há grande exclusão social, poucos são os sujeitos 

que podem participar de atividades de pensar e compreender criticamente a realidade. Há, na 

verdade, um grupo seleto que mantém o poder de atribuir legitimidade – inquestionável - a 

conhecimentos e representações, impondo-os, aos outros grupos, como verdadeiros, corretos, 

necessários, “de tal forma que as contradições geradas pela dominação e vividas no cotidiano 

dos homens são camufladas e escamoteadas por explicações tidas como verdades ‘universais’ 

ou ‘naturais’, ou, simplesmente, como ‘imperativos categóricos’ em termos de ‘é assim que 

deve ser’” (LANE, 2012, p. 34). Essas verdades naturais a que se refere a autora estão 

relacionadas, para nós, ao processo de naturalização que constitui a alienação ideológica.  

                                                           
106 A relação entre sujeito e representação é sempre particular: é sempre um dado sujeito, dentro de um dado grupo 
social, com uma dada função social, que significa. 
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Nessa perspectiva, muitos sujeitos não podem atribuir sentidos a significados porque 

não têm acesso a estes, dadas as condições materiais em que vivem. Devido à divisão social em 

classes, que, por exemplo, permite a uns e outros o acesso à educação formal, muitos sujeitos 

não conseguem ter acesso a significados culturais e históricos elaborados por sua sociedade. A 

educação institucionalizada é ainda, na nossa sociedade, privilégio de poucos e são esses poucos 

que terão oportunidade de se apropriar dos conhecimentos de sua cultura e que serão capazes, 

pelo menos em tese, de agir mais conscientemente na defesa de seus interesses. 

Para nós, a consciência crítica se desenvolve quando o sujeito é capaz de confrontar os 

diferentes significados e sentidos possíveis socialmente e relacioná-los com problemas sociais 

em que eles são fundamentais.  Essa capacidade de confrontar significados e sentidos distintos 

é certamente desenvolvida pela aprendizagem de conhecimentos e está relacionada ao 

desenvolvimento humano de sujeitos críticos, que questionam a ordem social vigente.  

Ao que nos parece, os sujeitos são considerável e relativamente conscientes. Contudo, 

eles não têm consciência absoluta quanto à sua ideologia e à ideologia dos outros sujeitos. 

Aqueles sujeitos que são mais conscientes de sua ideologia são capazes de agir sobre outros 

sujeitos na tentativa de manipulá-los e de impor a eles sua própria ideologia. Não podemos 

considerar, então, que os sujeitos apenas reproduzem discursos, pois, na prática, muitos sujeitos 

são capazes de contestar discursos, sendo capazes de agir ativa e conscientemente na produção, 

circulação e ressignificação de discursos. Precisamos considerar, portanto, a capacidade que 

muitos sujeitos agentes têm de transformarem a realidade. Sendo assim, precisamos relativizar 

nossa concepção de sujeito e de consciência, pois, para nós, o sujeito é relativamente consciente.  

Entretanto, o agir humano é constituído também por aspectos inconscientes, 

desprovidos de sentidos.107 Conteúdos inconscientes podem certamente se tornar conscientes, 

dadas as novas necessidades e dados os novos interesses dos sujeitos em seu agir no mundo. 

Essa transformação é dada, assim, por novas condições sociais, históricas e culturais que 

influenciam a emergência de novas necessidades e novos interesses. Devido a novos objetivos, 

podemos, então, tornar conscientes conteúdos antes inconscientes, o que significa que podemos 

atribuir sentidos a significados anteriormente apropriados. 

Se a consciência é um produto ideológico, então ela é caracterizada por sentidos, e não 

por significados, já que as ideologias são os significados sociais que se tornam sentidos para os 

sujeitos e para os seus grupos sociais. Muitos autores consideram a consciência o modo como 

                                                           
107 Para nós, a função da autoconfrontação como procedimento interventivo é, então, tornar conscientes esses 
aspectos a partir da atribuição de sentidos pelo sujeito aos significados apropriados sem sentidos. 
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o sujeito apreende, na e pela linguagem, o mundo. Para nós, essa definição trata, na verdade, da 

ideologia como formas de significação culturais e sociais.  

Ao que nos parece, a ideologia é uma condição para a consciência, pois a consciência é 

sempre a consciência do sujeito quanto aos seus conhecimentos e às suas representações. Sendo 

assim, só podemos ter consciência porque temos ideologia e só temos ideologia porque somos 

sujeitos que interagem e agem no mundo em diferentes atividades humanas.  

Uma característica importante da consciência sociohistórica é, certamente, o seu 

atributo cultural. Como significações dadas e permitidas pela cultura108, as ideologias 

normatizam, convencionalizam e regulam as ações e interações dos sujeitos, não estando 

definitivamente estabelecidas; elas são, na verdade, constantemente reelaboradas dadas as e sob 

as condições históricas, culturais e sociais em que vivem os sujeitos.  

Esses sujeitos se organizam em grupos sociais, cujos objetivos comuns são 

estabelecidos pelas ideologias, que, certamente, não são a soma das ideologias individuais. Para 

nós, as ideologias implicam modos de agir, de pensar, de sentir que não são unicamente de um 

sujeito, mas sim de um grupo de sujeitos. Sendo assim, as ideologias implicam modos coletivos 

de agir e pensar.  

Essa nossa consideração é baseada no argumento de Bakhtin [Volochínov] (2009, p. 58) 

segundo o qual: 

O indivíduo enquanto detentor dos conteúdos de sua consciência, enquanto autor dos 
seus pensamentos, enquanto personalidade responsável por seus pensamentos e seus 
desejos, apresenta-se com o um fenômeno puramente sócio-ideológico. Esta é a razão 
porque o conteúdo do psiquismo ‘individual’ é, por natureza, tão social quanto a 
ideologia e, por sua vez, a própria etapa em que o indivíduo se conscientiza de sua 
individualidade e dos direitos que lhe pertencem é ideológica, histórica, e 
internamente condicionada por fatores sociológicos. Todo signo é social por natureza, 
tanto o exterior quanto o interior. 

 

Para um grupo social, a sua ideologia, como sistema de significações coletivas, é 

legítima e é constituída por verdades, muitas vezes avaliadas por ele como inquestionáveis, 

irrefutáveis. A busca pela validade das representações é que produz os conflitos ideológicos 

entre grupos sociais, que mantêm ou não entre si posições sociais distintas. Essas posições 

sociais permitem aos grupos determinadas perspectivas, pelas quais eles compreendem o que 

lhes é sociossubjetivamente relevante.  

Nesta tese, consideramos característica de um grupo social a satisfação de necessidades 

comuns aos membros, que pensam e agem conforme uma mesma ideologia em atividades 

                                                           
108 A arte, as obras culturais, também compõem as ideologias. 
 



102 
 

 
 

conjuntas. Assim, há socialmente um processo de identificação e reconhecimento que os 

sujeitos desenvolvem acerca de si e dos outros e pelo qual os sujeitos se definem membros de 

dados grupos sociais, que são, pelo menos em princípio, uma unidade aparentemente estável.  

As interações sociais são certamente mediadas pelas instituições sociais. Assim, as 

interações que se desenvolvem, por exemplo, no ambiente escolar entre, por exemplo, estagiário 

e professor e entre estagiário e alunos são mediadas pelas ideologias que circulam nessa 

instituição e que a caracterizam. Essas ideologias estão relacionadas à atribuição e à negociação 

de funções na instituição e estabelecem o que é adequado, correto e esperado para cada uma 

dessas funções. A consciência da função que o sujeito assume lhe permite ressignificar suas 

representações sobre ela e, na medida do possível e do permitido, transformá-la. É por essa 

consciência que os estagiários se identificam e se reconhecem como grupo social e, assim, se 

aproximam na instituição. 

O agir cooperativo, como nos contextos de trabalho, implica o planejamento coletivo, 

para o qual são fundamentais a aceitação e a partilha de interesses comuns, relacionados às 

finalidades coletivas das atividades. Esses interesses comuns, que orientam o planejamento e o 

desenvolvimento das atividades, são certamente produtos e produtores de conhecimentos e 

representações. A cooperação necessária para o planejamento e o desenvolvimento do agir do 

grupo só é possível dada a função mediadora da linguagem. Não há cooperação sem linguagem, 

portanto.  

A partir da proposta de Vigotski, podemos distinguir e caracterizar a atividade mediada 

(mediatizada) e a atividade mediadora (mediatizante). A primeira, a atividade mediada, implica 

a intervenção direta do homem sobre a natureza; já a segunda, a atividade mediadora, implica 

a intervenção da ação de instrumentos (psicológicos, como os signos) e recursos na realização 

da atividade. Sendo assim, a atividade humana é tanto mediada quanto mediadora. É nesse 

processo de desenvolvimento das ações que a linguagem tem função fundamental, segundo 

Vigotksi.  

Pelas ideologias, os sujeitos decidem se argumentam, se refutam, se ordenam, se 

prometem, se perdoam, se afirmam, se questionam, se criticam... Essas ações de linguagem, 

bem como as ideologias que a fundamentam, são elementos característicos de toda e qualquer 

sociedade, em qualquer tempo. Porém, nas sociedades modernas, as ideologias se tornaram 
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mais fluidas e menos rígidas, dada a rapidez com que as informações109 são partilhadas e 

ressiginificadas pelos grupos sociais, que, cada vez mais, questionam e problematizam 

conhecimentos e representações contrários.  

Conforme estamos tentando argumentar, as ideologias estabelecem a coesão e a 

cooperação entre os membros de um determinado grupo social, os quais, a partir dela, assumem 

decisões interpretativas comuns acerca dos objetos temáticos que lhes são sociossubjetivamente 

importantes e relevantes, já que, na nossa concepção, as ideologias implicam alternativas 

comuns de ação frente a dados objetos temáticos. Na verdade, não se trata, a rigor, de 

alternativas de ação, mas sim de alternativas de posicionamentos discursivos, a partir dos quais 

e conforme os quais os sujeitos agem.  

Nessa perspectiva, as ideologias definem grupos sociais (como trabalhadores de uma 

mesma categoria), estabelecendo a mínima identificação mútua entre os membros desses 

grupos. Sendo assim, as ideologias definem o referencial comum de um grupo social, que 

fundamenta as ações desse grupo. Para nós, a legitimidade de uma ideologia e a sua valorização 

não estão na ideologia em si, mas sim na legitimidade e na valorização social do grupo que a 

partilha.  

Considerando legítimo que “cada época e cada grupo social têm seu repertório de formas 

de discurso na comunicação socioideológica” (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009, p. 44), 

podemos afirmar que os conhecimentos e as representações são postos em funcionamento 

socialmente nos textos e discursos, a partir dos quais eles, os conhecimentos e as 

representações, são objetos de apropriação pelos sujeitos, que os reorganizam segundo as 

modalidades próprias do psiquismo110 humano; em seguida, os sujeitos produzem novos textos 

e discursos, pelos quais e nos quais circulam seus conhecimentos e representações, sob o 

controle das regras e normas da ideologia do grupo, num processo constante e ininterrupto.  

Para nós, como estamos tentando defender, a ideologia é, sobretudo, uma questão de 

linguagem e, portanto, processo e um produto de significação. Para abordar tal conceito, o de 

significação, podemos defender a possibilidade de aproximação teórica entre Bakhtin 

[Voloshinov] (2009), Benveniste (1989) e Vigotski (2008) quanto à questão da significação da 

língua, um dos problemas mais complexos da Linguística, segundo os autores.  

                                                           
109 Aqui, não estamos tratando de processamento de informações para não dar um enfoque cognitivista ao nosso 
trabalho, enfatizando o individual em detrimento do social, como parece acontecer com a maioria das teorias 
sociais sob a perspectiva cognitivista.  

 
110 Pelo psiquismo, o sujeito se apropria das ações e atividades, bem como cria novas possibilidades de ação.  
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Nos capítulos “Tema e significação na língua”, de Marxismo e filosofia da 

Linguagem111 (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009) e “A forma e o sentido na linguagem”, de 

Problemas de Linguística Geral II (BENVENISTE, 1989), os autores defendem que a 

significação é uma propriedade intrínseca à linguagem, sendo constitutiva da natureza da 

linguagem, portanto. Para Benveniste (1989, p. 222), “antes de qualquer coisa a linguagem 

significa, tal é o seu caráter primordial, sua vocação original que transcende e explica todas as 

funções no meio humano”.  

Embora apresentem abordagens diferentes quanto ao problema da significação, 

baseados em posições teóricas distintas, os dois autores parecem concordar que o problema da 

significação na língua implica dois elementos: um relacionado ao sistema (abstrato) das formas 

linguísticas e, ou seja, à relação entre os signos que constituem um sistema linguístico, e outro 

relacionado ao uso efetivo da língua em situações reais de enunciação, isto é, à relação das 

formas linguísticas com as condições de sua enunciação.  

Benveniste (1989) aborda a questão da significação considerando o nível semiótico e o nível 

semântico, que constituem, para ele, a dupla significância da língua. Bakhtin [Voloshinov] 

(2009) também considera dois termos na análise da significação da língua como todo: o tema e 

a significação.  

Uma ciência sólida da significação seria bem constituída, segundo Bakhtin 

[Voloshinov] (2009), se considerasse a relação entre tema e significação, distinguindo-os. Para 

este autor, a análise do tema implicaria a análise da significação contextual de uma palavra em 

dadas condições de uso (ou nas palavras do autor, de enunciação); já a análise da significação 

implicaria a análise da significação da palavra no sistema linguístico a que pertence.  

Segundo o autor, tema e significação são distintos112, mas estão, sobretudo, 

intrinsecamente relacionados, conforme podemos perceber na citação a seguir:  

Não há tema sem significação, e vice-versa. Além disso, é impossível designar a 
significação de uma palavra isolada [...] sem fazer dela o elemento de um tema, isto 
é, sem constituir uma enunciação, um ‘exemplo’. Por outro lado, o tema deve apoiar-
se sobre uma certa estabilidade da significação; caso contrário, ele perderia seu elo 
com que precede e o que segue, ou seja, ele perderia, em suma, o seu sentido 
(BAKHTIN [VOLOSHINOV], p. 134).  

 

                                                           
111 Em Marxismo e Filosofia da Linguagem (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009), propõe os fundamentos de 
uma teoria marxista da criação ideológica, que, segundo o autor, está relacionada aos problemas de filosofia da 
linguagem. Para o autor, a ideologia está em diferentes domínios: na arte, na filosofia, na ciência, na religião, na 
política, na ética... 
112 Fundamentados em Bakhtin [Voloshinov] (2009), assumiremos que não é possível uma palavra significar sem 
tematização.  
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Para Bakhtin [Voloshinov] (2009), então, a enunciação é dotada de tema e significação. 

Segundo o autor, tema é “o sentido da enunciação completa”, sendo, portanto, o sentido único 

que pertence a cada enunciação como um todo. Assim como a própria enunciação, o tema é 

único, não reiterável, e “depende da situação histórica concreta [...] em que [a enunciação] é 

pronunciada e da qual constitui na verdade um elemento” (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009, 

p. 133). Conforme propõe, “somente a enunciação tomada em toda a sua amplitude concreta, 

como fenômeno histórico, possui um tema. Isto é o que se entende por tema da enunciação” 

(BAKHTIN [VOLOSHINOV], p. 134). 

Já para Benveniste (1989), a língua é investida de dupla significância, sendo o único 

sistema em que a significação se articula em duas dimensões. Nas palavras do autor, “a língua 

combina dois modos distintos de significância, que denominamos modo SEMIÓTICO por um 

lado, e modo SEMÂNTICO, por outro (BENVENISTE, 1989, p. 64).  

Para nós, essa distinção na abordagem de Benveniste (1989) pode ser justificada pela 

sua filiação à abordagem de Saussure (pelo menos, o Saussure do Curso de Linguística Geral), 

embora essas abordagens sejam relativa e consideravelmente distintas. De acordo com 

Benveniste (1989), a forma e o sentido, no nível semiótico, são definidos a partir do sistema de 

signos, enquanto que, no nível semântico, a forma e o sentido se definem no uso da língua, ou 

seja, nas situações de enunciação.  

Como podemos perceber, parece haver certa semelhança entre a) o nível semântico, de 

Benveniste (1989), e a dimensão do tema, de Bakhtin [Voloshinov] (2009), e entre b) o nível 

semiótico, do autor francês, e a dimensão da significação, do autor russo. Tentaremos a seguir 

discutir e justificar essa possível aproximação.  

Na abordagem da significação de Bakhtin [Voloshinov] (2009), o tema é uma das 

dimensões da significação, sendo “concreto, tão concreto como o instante histórico ao qual ele 

pertence. Somente a enunciação tomada em toda a sua amplitude concreta, como fenômeno 

histórico, possui tema” (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009, p. 134). Como exemplo, o autor 

nos lembra da enunciação “que horas são?”, que, dependendo das condições de sua enunciação, 

pode apresentar um tema distinto.  

Para este autor, a enunciação é constituída também por uma significação, que se refere 

aos elementos da enunciação que são reiteráveis, únicos e idênticos a si mesmos. Segundo 

Bakhtin [Voloshinov] (2009, p. 134), esses elementos constituem a significação, que, nas 

palavras do autor, “é um aparato técnico para a realização do tema” (grifos do autor).  
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Retomando o exemplo da enunciação “que horas são?”, o autor argumenta que a sua 

significação será sempre a mesma, independentemente das suas condições de enunciação. 

Nesse ponto, podemos, então, perceber certa semelhança com a proposta de Benveniste (1989), 

para o qual o nível semiótico se refere à forma de significar dos elementos linguísticos de um 

sistema de signos. Nas palavras do autor: 

[...] cada signo entra numa rede de relações e de oposições com os outros signos que 
o definem, que o delimitam no interior da língua. Quem diz ‘semiótico’ diz 
‘intralinguístico’. Cada signo tem de próprio o que o distingue dos outros signos. Ser 
distintivo e ser significativo é a mesma coisa (BENVENISTE, 1989, p. 228).  

Assim, podemos aproximar o conceito de significação, de Bakhtin [Voloshinov] (2009), 

e o de semiótico, de Benveniste (1989), pois, para o primeiro autor, os elementos da significação 

são reiteráveis e idênticos em todas as enunciações, assim como para o segundo autor, segundo 

o qual os elementos do nível semiótico são conceptuais, genéricos e, portanto, não 

circunstanciais. No que se refere ao nível semântico (BENVENISTE, 1989) e à dimensão do 

tema (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009), podemos perceber a similaridade entre esses 

conceitos sobretudo em relação às condições efetivas de enunciação.  

Segundo o autor francês, o nível semântico refere-se à língua em uso e, logo, às 

condições da enunciação concreta; nas palavras deste autor, “a ordem semântica113 se identifica 

ao mundo da enunciação e ao universo do discurso” (BENVENISTE, 1989, p. 66). Para o autor 

russo, conforme já apresentamos, o tema é sempre concreto, estando relacionado à enunciação 

como fenômeno histórico. Sendo assim, os dois conceitos, tema e semântico, implicam as 

condições de uso da língua, que são sempre únicas. Para esses autores, os elementos do nível 

semiótico compõem o nível semântico (BENVENISTE, 1989), bem como os elementos da 

significação constituem o tema de uma enunciação (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009).  

Vigotski também nos é fundamental nessa discussão sobre a significação. Esse autor 

distingue significado e sentido, conforme podemos percebemos a seguir: 

Uma palavra adquire o seu sentido no contexto em que surge; em contextos diferentes, 
altera o seu sentido. O significado permanece estável ao longo de todas as alterações 
do sentido. O significado dicionarizado de uma palavra nada mais é do que uma pedra 
no edifício do sentido, não passa de uma potencialidade que se realiza de formas 
diversas na fala (VIGOTSKI, 2008, p. 181). 

 

Os significados são elaborados sócio-historicamente e são relativamente estáveis. 

Representam discursivamente a objetividade dos fenômenos culturais e históricos. Em suas 

                                                           
113 Segundo Benveniste (1989, p. 229): “a noção de semântica nos introduz no domínio da língua em emprego e 
em ação; vemos desta vez na língua sua função mediadora entre o homem e o homem, entre o homem e o mundo, 
[...] transmitindo a informação, comunicando a experiência, impondo a adesão. [...] Em resumo, organizando toda 
a vida dos homens.” O autor considera que “a ordem semântica se identifica ao mundo da enunciação e ao universo 
do discurso” (BENVENISTE, 1989, p. 66) 
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ações no mundo, os sujeitos têm acesso aos significados culturalmente elaborados e se 

apropriam deles, ressignificando-os sociossubjetivamente. É nesse processo de ressignificação 

sociossubjetiva que os significados se tornam únicos, particulares e, portanto, ganham sentidos.  

Para nós, os sentidos estão relacionados às ressignificações sociosubjetivas dos 

significados socialmente aceitos e partilhados. Eles são, assim, únicos, particulares e 

parcialmente conscientes. Assim, é pela análise do sentido que podemos compreender como os 

sujeitos sociosubjetivam os fenômenos sociais, pois é ele que nos indica o modo como os 

sujeitos se relacionam sociosubjetivamente com os significados social, histórica e culturalmente 

produzidos e partilhados. Os sentidos, então, são as possibilidades sociossubjetivas de 

apreensão dos significados, dentre as quais estão certamente ações de contradição, contestação 

e negação. Assim, o sentido (sociossubjetivo) pode contradizer ou negar o significado (sócio-

objetivo).114  

Essa discussão sobre a significação nos é importante sobretudo no que se refere à nossa 

tese da ideologia como produto e processo de significar o mundo na e pela linguagem. Para nós, 

nas ações de linguagem, os sujeitos elaboram, partilham e negociam conhecimentos e 

representações sobretudo com base no tema e na semântica dos textos e discursos, como 

produtos empíricos das ações de linguagem.   

Em cada ação de linguagem, os sujeitos agem na e pela linguagem, a partir dos textos e 

discursos que produzem, construindo uma “semântica própria, uma significação intencionada” 

(BENVENISTE, 1989, p. 233). É nessa e dessa semântica própria que se elaboram, se partilham 

e se negociam representações. Sendo assim, para nós, o nível em que se produzem 

representações é o nível do tema (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009) ou da semântica 

(BENVENISTE, 1989), pois “o tema constitui o estágio superior real da capacidade 

linguística de significar” (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009, p. 136)(grifos do autor), 

enquanto que “a significação não quer dizer nada em si mesma, ela é apenas um potencial de 

significar no interior de um tema concreto” (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009, p. 136).  

Para Bakhtin [Volochínov] (2009) e Benveniste (1989), cada um desses níveis ou cada 

uma dessas dimensões são caracterizados por determinadas unidades, ou seja, eles são 

constituídos por elementos particulares. Para Benveniste (1989), as unidades do nível semiótico 

são os signos linguísticos, sendo as palavras as unidades do nível semântico. Segundo Bakhtin 

                                                           
114 Nesse ponto, propomos uma questão para reflexão: poderíamos relacionar a objetividade e a subjetividade com 
o significado e o sentido, respectivamente? 
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[Voloshinov] (2009), os sinais pertencem à significação, enquanto os signos ideológicos (ou as 

palavras constitutivamente ideológicas) pertencem ao tema da enunciação.  

O critério de validade também distingue, para Benveniste (1989), os níveis semiótico e 

semântico. Os elementos do nível semiótico (os signos) devem ser reconhecidos, enquanto os 

elementos do nível semântico (as palavras) devem ser compreendidos. Ao que nos parece, esse 

critério está presente também na abordagem de Bakhtin [Voloshinov] (2009), no que se refere 

ao reconhecimento e à compreensão, ou melhor, às condições de sinalidade e descodificação 

das formas linguísticas.  

Para este autor, o sinal não pode ser compreendido, pode apenas ser identificado, 

reconhecido no sistema linguístico:  

o sinal é uma entidade de conteúdo imutável; ele não pode substituir, nem refletir, 
nem refratar nada; constitui apenas um instrumento técnico para designar este ou 
aquele objeto [...] ou este ou aquele acontecimento. O sinal não pertence ao domínio 
da ideologia; ele faz parte do mundo dos objetos técnicos, dos instrumentos de 
produção no sentido amplo do termo (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009, p. 96-97).  

 

Segundo o autor, enquanto o sinal é identificado, o signo é descodificado. Esse processo 

de descodificação, próprio dos signos, implica o processo de compreensão. Nas próprias 

palavras de Bakhtin [Volochínov] (2009, p. 97), “aquilo que constitui a descodificação da forma 

linguística não é o reconhecimento do sinal, mas a compreensão da palavra no seu sentido 

particular, isto é, a apreensão da orientação que é conferida à palavra por um contexto e uma 

situação precisos”. Ou ainda: “o essencial na tarefa de descodificação não consiste em 

reconhecer a forma utilizada, mas compreendê-la num contexto concreto preciso, compreender 

sua significação numa enunciação particular” (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009, p. 96). 

Se o domínio dos signos (ideológicos) é o do tema e o da compreensão, então, para nós, 

o domínio da ideologia é o do tema e o da compreensão, e não o da significação nem o da 

identificação. Em Bakhtin [Voloshinov] (2009), podemos perceber que o problema da 

significação é proposto com base na perspectiva da compreensão ativa. Sendo assim, para este 

autor: 

qualquer tipo genuíno de compreensão deve ser ativo e conter já o germe de uma 
resposta. Só a compreensão ativa nos permite apreender o tema [...]. Compreender a 
enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu lugar 
adequado no contexto correspondente. A cada palavra da enunciação que estamos em 
processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas, 
formando uma réplica [...]. Compreender é opor à palavra do locutor uma 
contrapalavra (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009, p. 136-137) (grifo do autor). 

Para o autor, então, o tema só é “acessível a um ato de compreensão ativa e responsiva” 

(BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009, p. 137). Assim, nas ações de linguagem, os sujeitos 

produzem e negociam constantemente sentidos que constituem interpretações e, portanto, 
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representações. É nessa perspectiva da compreensão ativa e responsiva e do dialogismo que os 

sujeitos agem na e pela linguagem, partilhando, reafirmando, negociando, problematizando, 

refutando representações.  

Se aceitarmos, conforme Bakhtin [Voloshinov] (2009), que os processos de significação 

são sempre abertos, dependentes das relações sociais, poderemos, então, assumir que a 

produção de representações é constante e ininterrupta.  Nas ações de linguagem, estamos 

sempre diante de uma relação (muitas vezes contraditória e conflituosa) entre a significação, já 

cristalizada, e o tema, a cada vez único, pois é próprio de cada enunciação.  

Considerando legítima a afirmação de Bakhtin [Voloshinov] (2009, p. 140) de que “não 

se pode construir uma enunciação sem modalidade apreciativa” e de que “toda enunciação 

compreende antes de mais nada uma orientação apreciativa” (grifos do autor), assumimos que 

é essa “orientação apreciativa”, para nós sociossubjetiva, que constitui a base da produção de 

representações. O autor atribui à apreciação a função criativa nas mudanças de significação.  

Para o autor, toda e qualquer mudança de significação é uma reavaliação. Concordamos 

com o autor, sobretudo no que se refere à capacidade avaliativa dos sujeitos do processo de 

interação. Assim, no processo de significação, é fundamental a capacidade volitiva dos sujeitos, 

pela qual o objeto é avaliado.  

Segundo Bakhtin [Voloshinov] (2009), a significação não pertence à palavra como tal, 

mas é construída no processo de interação pelos interlocutores. Sendo assim, a significação de 

uma palavra é continuamente mutável, estabelecida em seus contextos reais de uso. Nessa 

perspectiva, para nós, é importante considerar que as significações são, então, estabelecidas nas 

e pelas ações de linguagem. Além disso, é sob essa perspectiva que podemos considerar a 

volição como elemento fundamental na e para a produção de representações.  

Com a seguinte afirmação, o autor russo consegue resumir, para nós, a relação entre 

língua, representação e contexto social:  

A evolução semântica na língua é sempre ligada à evolução do horizonte apreciativo 
– no sentido da totalidade de tudo que tem sentido e importância aos olhos de um 
determinado grupo – é inteiramente determinada pela expansão da infraestrutura 
econômica. À medida que a base econômica se expande, ela promove uma real 
expansão no escopo de existência que é acessível, compreensível e vital para o homem 
(BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009, p. 141).  

 

A representação que elaboramos quanto a um determinado objeto temático está 

relacionada à significação que atribuímos a ele em um determinado momento e é, por isso, 

momentaneamente estável e igualmente provisória. Em conformidade com Bakhtin 

[Voloshinov] (2009, p. 141), defendemos que “uma nova significação se descobre na antiga e 



110 
 

 
 

através da antiga, mas a fim de entrar em contradição com ela e reconstruí-la”. O autor refere-

se, nessa citação, ao processo de significação dos elementos linguísticos, ou seja, dos signos, 

mas ela, para nós, pode se referir também ao processo de elaboração de representações, que 

implica a atribuição de significação e tema aos objetos temáticos que são sociossubjetivamente 

relevantes para um determinado grupo. 

Além do tema e da significação, a palavra tem, para Bakhtin [Voloshinov] (2009), 

acento apreciativo (ou acento de valor), o qual, segundo o autor, refere-se à relação entre o 

sujeito e o objeto do seu discurso. Para nós, conforme já antecipamos, esse acento de valor é 

constitutivo das representações. 

Em toda enunciação, as palavras ganham valor apreciativo, com base em critérios 

sociossubjetivos, sendo constitutivo da construção do sentido. Com base em Bakhtin 

[Voloshinov] (2009), então, defendemos, mais uma vez, que a orientação apreciativa é 

constitutiva da enunciação e, portanto, da elaboração de representações sociodiscursivas. 

Como estamos tentando argumentar, o simbólico é sempre ideológico e, assim, é sempre 

mediação ideológica; portanto, o simbólico sempre assume função reguladora de atividades.  

Assim, concordando com a tese de Bakhtin [Voloshinov] (2009, p. 42) segundo a qual a base 

do processo de “criação ideológica ininterrupta” é a comunicação do cotidiano, que preferimos 

classificar como ações de linguagem, podemos propor que a relação entre as ideologias e as 

ações de linguagem não é de determinação causal (causalidade mecanicista), mas sim de 

conformidade. Não agimos no mundo determinados por nossa ideologia, mas sim conforme ela, 

em conformidade com ela. Somos regulados, mas não determinados. 

Nessa perspectiva, como sistema de significações sociais, as ideologias relacionam 

significados e sentidos a atividades. É certo que uma mesma ideologia pode ser constituída por 

significados e sentidos antagônicos e conflitantes, dada a multiplicidade de significações sociais 

a que os sujeitos têm acesso. Essa multiplicidade denota, para nós, as possibilidades de 

apreensão pelos sujeitos do próprio mundo social, as quais definem as diferentes ideologias. 

Certamente, as ideologias, relacionadas a essas possibilidades de apreensão do mundo, 

não esgotam a realidade, mas constituem as perspectivas pelas quais os sujeitos regulam suas 

ações frente à realidade115. Conforme Bakhtin [Voloshinov] (2009), todo e qualquer produto 

ideológico constitui uma parte da realidade, como todo e qualquer corpo físico, instrumento de 

                                                           
115 Nesta tese, não nos interessamos pela realidade em si e por si, mas pela realidade constituída 
sociossubjetivamente. Sendo assim, nos interessamos pelas significações que os grupos sociais atribuem à 
realidade. 
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produção e produto para o consumo. A diferença entre eles, segundo o autor, é a de que o 

produto ideológico reflete e refrata outra realidade exterior a ele, ou seja, o produto ideológico 

simboliza algo que está fora dele. É nessa perspectiva que podemos considerá-lo como signo. 

Parafraseando Bakhtin [Voloshinov] (2009), podemos defender que, em paralelo aos 

fenômenos naturais, aos corpos físicos, aos instrumentos de produção e aos bens de consumo, 

existem os signos, sendo esse o domínio das ideologias. Entretanto, podemos considerar que 

qualquer corpo físico, instrumento de produção e bem de consumo pode se tornar signos e, 

portanto, tornar-se ideológico, adquirindo significados que escapam da sua particularidade (por 

exemplo, a foice e o martelo como símbolos da antiga União Soviética e o pão e o vinho como 

símbolos religiosos). 

Não nos é possível analisar empiricamente ideologias a não ser pela análise de textos, 

que materializam discursos. Aliás, as próprias definições de ideologia e discurso são, para nós, 

cíclicas, pois uma remete à outra. 

Considerando legítima a afirmação de que o todo existe nas suas partes, mas uma parte 

só é compreensível no todo, podemos considerar que a ideologia, como sistema composto por 

conhecimentos e representações, é um todo que só existe nas e pelas suas partes, bem como os 

conhecimentos e as representações só são compreensíveis no todo, como elementos 

ideológicos. Conhecimentos e representações são ambos ideológicos, mas os efeitos e as 

implicações ideológicas das representações são mais comuns do que os dos conhecimentos. Em 

um dado período, os conhecimentos implicam certa estabilidade e certo consenso quanto a sua 

validade, estabilidade e consenso sociais de que as representações não são dotadas, por serem 

essencialmente sociossubjetivas. 

Nessa perspectiva, podemos considerar que as implicações ideológicas dos 

conhecimentos são, em princípio, bem mais mascaradas do que as implicações ideológicas das 

representações, tanto que os conhecimentos são considerados, equivocadamente, como neutros. 

Para nós, a produção de ideologias pressupõe permanentemente uma tensão entre a 

estabilidade e a instabilidade. Conforme acreditamos, a estabilidade é mais característica dos 

conhecimentos como elementos constituintes das ideologias, enquanto a instabilidade é mais 

prototipicamente características das representações. 

Sendo assim, as ideologias podem ser em si contraditórias, pois é possível que um 

conhecimento esteja em contradição com uma representação. Um sujeito pode dominar um 

conhecimento sobre dado objeto, mas assumir uma representação divergente em relação ao 
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mesmo objeto, isso porque ele pode decidir agir em relação ao objeto com base na representação 

e não no conhecimento, do qual ele pode discordar. 

Sob essa perspectiva, podemos considerar que a relação entre conhecimento e 

representação sobre o mesmo objeto não é sempre harmoniosa, pois o sujeito e o grupo social 

a que pertence podem assumir conhecimentos e representações opostos em relação ao mesmo 

objeto temático, havendo, portanto, uma relação conflituosa entre os dois. O sujeito pode, por 

exemplo, saber que algo é prejudicial à sua saúde, mas pode valorizá-lo como algo prazeroso, 

agindo a favor do objeto. Nesses casos de conflito entre conhecimentos e representações sobre 

o mesmo objeto, partilhados pelo mesmo sujeito/grupo social, não podemos prever se ele agirá, 

frente ao objeto, com base no conhecimento ou com base na representação.116 

O processo pelo qual os sujeitos se apropriam de um conhecimento e internalizam uma 

representação sociodiscusiva não é um processo de absorção passiva, mas sim de transformação 

e de emergência de novos significados. Os sujeitos não conhecem nem representam o mundo 

isoladamente, em um vazio, mas sim de acordo com suas interações sociais nas atividades 

sociais das quais participam na e pela linguagem. 

Há uma parte do conteúdo simbólico constitutivo das ideologias que é partilhado por 

todos os membros do grupo; é a essa parte que está relacionada a significação do conhecimento 

e da representação. Porém, há outra parte que é constantemente objeto de síntese, ou seja, é 

sempre algo novo, sempre único, sempre passível de ressignificação; a essa parte, atribuiremos 

o tema do conhecimento ou da representação. 

Portanto, embora uma mesma ideologia seja partilhada por todos os membros de um 

grupo, não é possível considerar que todos os membros tenham se apropriado e internalizado 

do mesmo modo. A diferença nesse processo de apropriação e internalização é consequência 

da diferença de subjetividades. Para nós, o processo de interiorização implica sempre uma 

ressignificação individual, ou seja, uma configuração nova, qualitativamente distinta, a qual, 

evidentemente, transforma parcialmente a significação partilhada pelo grupo. Ou seja, os 

conhecimentos são sempre apropriados de modo singular e individual, embora sejam sociais. 

Isso justifica que sujeitos de um mesmo grupo social atribuam valores, por exemplo afetivos, 

diferentes ao mesmo objeto temático. 

                                                           
116 Em Gurgel (20013), percebemos justamente esse conflito entre o conhecimento e a representação; no caso, 
sobre os conhecimentos e as representações que os professores em formação inicial assumem sobre o estágio. Eles, 
os estagiários, sabem, com base em pesquisas científicas, que o estágio é uma disciplina importante para a sua 
formação, mas a avaliam como negativa. Eles agem, nas atividades da disciplina, não com base no conhecimento, 
mas sim com base na representação.  
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Evidentemente, nem os conhecimentos nem as representações são cópias fiéis da 

realidade; são, na verdade, produções históricas, sociais e culturais baseadas em critérios 

físicos, sociais e subjetivos. Assim, a produção de conhecimentos e representações deve ser 

compreendida, então, na sua processualidade permanente. No processo de produção de 

conhecimentos, elaboramos significações objetivas da realidade, enquanto que, no processo de 

produção de representações, elaboramos significações sociossubjetivas da realidade. 

Conforme propusemos acima, a relação entre os conhecimentos e as representações que 

constituem uma ideologia é caracterizada por equilíbrio e tensão, assim como é também a 

relação entre conhecimentos e representações de ideologias diferentes. Diferentes, porque as 

ideologias são sociais e, portanto, históricas, culturais. Sendo assim, são diversamente 

produzidas e desenvolvidas nos e pelos diferentes grupos de uma dada cultura, bem como nas 

e pelas diferentes culturas. 

Pertencer a um grupo significa compartilhar, com os outros membros, os conhecimentos 

e as representações que constituem a ideologia desse grupo. É um pertencimento tanto natural 

(nascer mulher – grupo de mulheres) quanto espontâneo (ser professor, grupo de professores). 

Cada grupo social, com sua(s) respectiva(s) ideologia(s), é capaz de abranger somente 

determinados aspectos/conteúdos da realidade, apresentando certos princípios de seleção dos 

temas e certos níveis de apreensão e compreensão dos temas. Assim, as ideologias, como 

sistemas, originam uma formação ideológica acerca de um referente/objeto de 

discurso/tema/conteúdo temático próprio. Sendo assim, uma formação ideológica, para nós, é 

constituída sempre em relação a um tema e implica, então, os conhecimentos e as 

representações que um grupo social ou que grupos sociais afins mantêm em relação a esse tema. 

Em outras palavras, a formação ideológica é um sistema de coordenadas efetivas, 

fundamentadas em conhecimentos e representações acerca de um conteúdo temático. A cada 

formação ideológica corresponde uma formação discursiva, que é um conjunto de temas que 

concretizam uma ideologia específica. Sendo assim, formações ideológicas fundamentam 

formações discursivas. 

Nessa perspectiva, podemos considerar que uma ideologia fundamenta a produção e a 

recepção de discursos próprios, que constituem a formação discursiva dessa ideologia. Assim, 

a formação discursiva é constituída por discursos fundamentados em uma mesma ideologia, 

geralmente produzidos por membros de um mesmo grupo social ou de grupos sociais afins. Por 

conseguinte, podemos considerar que a ideologia é um sistema abstrato, partilhado por um 

grupo social e dotado, em uma perspectiva sincrônica, de aparente unidade. 
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Posto isso, podemos retomar a questão dos grupos sociais, para avançarmos no que se 

refere à relação entre sujeito, ideologia e consciência. É certo que, ao participar de cada 

atividade, o sujeito participa de um grupo social específico, com cujos membros ele partilha 

interesses, objetivos, posicionamentos discursivos. Sendo assim, em cada atividade, o sujeito 

assume uma identidade própria, momentaneamente estável. 

Um mesmo sujeito pode pertencer, como, de fato, pertence, a diferentes grupos sociais, 

cada um deles relacionado, pelo menos, a uma esfera da atividade humana. O sentimento de 

pertencimento do sujeito a cada um desses grupo é, para nós, uma consequência da ideologia 

que ele assume. 

Pertencentes a domínios institucionais diversos, os grupos sociais produzem 

conhecimentos e representações diversas. Por exemplo, as categorias profissionais, como 

grupos sociais, não representam necessariamente os mesmos elementos nem representam da 

mesma forma os elementos em comum. Assim, a depender das condições sóciohistóricas e da 

posição social dos sujeitos, um mesmo objeto/elemento/conteúdo temático pode ser 

interpretado e avaliado de formas diferentes. 

Para nós, então, a pluralidade de modos de conhecer, de representar e de agir no mundo 

são explicadas em termos de ideologias, que, conforme já discutimos, são sistemas inteligíveis 

que permitem a interação coesa entre sujeitos que partilham os mesmos conhecimentos e as 

mesmas representações e que compõem um mesmo grupo social, com base em seus objetivos 

e interesses sociais, políticos, econômicos, culturais, linguísticos, profissionais... 

Sendo assim, a análise das ideologias colabora com a compreensão de como os sujeitos 

concebem ativamente a sociedade em que vivem e como eles impõem, mantém ou desafiam o 

poder em suas relações sociais, pois as ideologias estão relacionadas às condições 

sociohistóricas e culturais e aos modos de interação na e pela linguagem dos grupos sociais de 

uma sociedade temporal e espacialmente situada. 

Dessas relações e interações sociais, derivam os temas dos conhecimentos e das 

representações. Para nós, a organização hierarquizada da sociedade e de suas relações sociais e 

o confronto de interesses sociais justificam a diversidade de ideologias e a contradição 

constitutiva entre elas. Assim, as ideologias estão relacionadas às condições socioeconômicas, 

políticas e culturais dos grupos sociais. 

Nesta tese, não consideramos o grupo como um coletivo harmônico, harmonioso, pois 

é possível que haja tensão entre o individual e o coletivo, sobretudo no que se refere a interesses 

individuais. Certamente, os sujeitos se agrupam de acordo com objetivos e interesses comuns, 
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mas não partilham necessariamente de todos os mesmos conhecimentos nem de todas as 

mesmas representações. Considerar que todos partilham necessariamente de todos os 

conhecimentos e de todas as representações é desconsiderar e até mesmo negar a constituição 

histórica, social e cultural de cada sujeito como indivíduo único no mundo. 

Contudo, para que haja a coesão do grupo, é preciso que haja denominadores comuns 

no que se refere aos conhecimentos e às representações que constituem a ideologia do coletivo. 

Não há grupo sem unidade, sem coesão estável, pelo menos momentaneamente, em um estado 

sincrônico. 

Essa unidade e coesão são asseguradas pelo sistema gnosiológico que constitui a 

ideologia de cada grupo. Esse sistema implica os conhecimentos e as representações elaborados, 

partilhados e negociados por um grupo social e assumidos pelos sujeitos em suas ações e 

atividades (sejam cotidianas, sejam profissionais). Assim, por se tratar de um sistema 

gnosiológico, a ideologia é linguagem117 e tudo que esta implica, como a elaboração e a 

atribuição de significado e sentido ao mundo pelos sujeitos. 

Para nós, os sujeitos são livres (ainda que idealmente) para agirem e interagem, embora, 

sobretudo em espaços privados e profissionais, tenham que obedecer a determinadas 

prescrições institucionais. Assim, acreditamos que os sujeitos não são passivamente 

determinados pela ideologia, pois não estão submetidos, em inércia, às condições 

sociohistóricas; para nós, eles constituem as atividades sociais, ao mesmo tempo em que são 

constituídos por elas, sendo capazes de agir intencional e conscientemente e intervir na 

realidade social, provocando mudanças. 

Nessa perspectiva, refutamos a concepção de ideologia como falsa consciência, pois, 

para nós, a condição essencial do ser humano é a de ser gnosiológico, que, na e pela linguagem, 

constrói e reconstrói, de forma ativa, conhecimentos e representações, que constituem sua 

ideologia de grupo, a partir da qual ele pode legitimar pacificamente ou contestar 

subversivamente as ações e atividades do seu e dos outros grupos sociais. Essa nossa concepção 

de sujeito é também baseada na proposta de Bakhtin [Voloshinov] (2009), cujo sujeito é 

criativo, pois desempenha função ativa no processo de construção do sentido. Para nós, 

baseados nessa concepção, a ideologia não interpela118 os sujeitos, tornando-os assujeitados. 

                                                           
117 Para nós, a linguagem é ao mesmo tempo produto e produtora de ideologias. Quando consideramos a função 
mediadora da linguagem, estamos, na verdade, considerando a sua função de mediação ideológica.  
118 Julgamos pertinente e legítima a afirmação de Althusser (1996, p. 141) segundo a qual “os linguistas e os que 
recorrem à linguística para vários fins deparam, frequentemente, com dificuldades que surgem por eles 
desconhecerem a ação dos efeitos ideológicos em todos os discursos – até mesmo nos discursos científicos”, mas 
não concordamos com o conceito de ideologia proposto pelo autor e retomado parcialmente por Pêcheux (1996). 
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Para Althusser (1996, p. 109), “está claro que é nas formas e sob as formas da sujeição 

ideológica que se assegura a reprodução da qualificação da força de trabalho”. Essa concepção 

de ideologia, que interpela os sujeitos em indivíduos, não considera, para nós, as possibilidades 

e as capacidades de os sujeitos subverterem e transformarem, conscientemente, ideologias 

relacionadas, por exemplo, a conflitos sociais. Os sujeitos, para nós, são ativos na sociedade; 

eles agem, sobretudo conscientemente, na defesa de seus interesses e objetivos, sendo capazes 

de questionar, ressignificar e transformar relações de poder e de dominação. 

Sendo assim, nesta tese, preferimos, baseados em nossa fundamentação teórico-

epistemológica, uma concepção de ideologia que considere os indivíduos como sujeitos ativos, 

conscientes, que podem questionar, problematizar e transformar, de acordo com os seus 

interesses, relações de poder socialmente impostas e até mesmo legitimadas. 

Esse nosso argumento é baseado sobretudo na nossa concepção de sujeito e de 

linguagem. Nosso sujeito não se apropria passivamente de conhecimentos nem partilha 

apaticamente representações elaboradas e impostas por seu grupo social. Ele é capaz de agir 

conscientemente, tendo condições de mobilizar, estabelecer e atribuir ativamente sentidos ao 

mundo, ou seja, ele é capaz de significar conscientemente o mundo, sem necessariamente 

aceitar, passivamente, as coerções (impostas) a que frequentemente é submetido. 

Nesta tese, refutamos a perspectiva segundo a qual o sujeito apenas reproduz a ideologia 

dominante, não sendo capaz de transformar as condições e as relações sociais. Se assim fosse 

de fato, não haveria ações desafiadoras nem transformadoras. Para nós, o sujeito ideológico e 

consciente é capaz de criar condições objetivas para negar e superar problemas de ordem social, 

como os relacionados à dominação e à opressão. 

Além disso, ele é capaz de transformar a si mesmo num constante processo de 

constituição da sua identidade. Sendo assim, ele é ativo em suas ações no mundo. Ele age 

conforme os seus objetivos, os seus interesses e as suas capacidades de ação, embora, em muitos 

casos, obedeça a restrições relacionadas a prescrições sociais e até naturais. 

Essa nossa concepção não descarta, certamente, a possibilidade de alienação. Considerar 

que o sujeito é alguém consciente e ativo não implica desconsiderar que ele não possa ser/estar 

alienado a ideologias opressoras. 

O sujeito ideológico pode ser ou estar alienado dependendo das condições sociais, 

histórias e culturais em que vive e das quais se apropria. Para nós, é esta a função primeira da 

educação como processo de ensino e aprendizagem e, sobretudo, como processo de 
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desenvolvimento: transformar os sujeitos cada vez mais conscientes de si, dos outros, das suas 

ações e das atividades de sua sociedade, em um dado estado sincrônico. 

Em outras palavras, nosso sujeito é livre para pensar e agir, embora esteja sempre 

submetido a restrições e prescrições socialmente convencionais e convencionalizadas. Esse 

argumento pode ser validado nas atividades profissionais de professores, que, embora tenham 

prescrições a seguir, são capazes de, consciente e ativamente, propor novos procedimentos de 

acordo com os seus objetivos e interesses, produzindo seus próprios conhecimentos quanto à 

sua atividade119 prática. É, portanto, na relação entre atividade e ideologia que se constitui a 

consciência. 

E quanto à relação entre sujeito, ideologia e consciência? Para nós, a consciência não 

pode ser separada da ideologia sem que se altere a sua própria natureza, pois concordamos com 

Bakhtin [Voloshinov] (2009, p. 34) quando afirma que “a consciência só se torna consciência 

quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) e, consequentemente, somente no 

processo de interação social”. 

Segundo Bakhtin (1988), a consciência do sujeito se constitui essencialmente no 

processo de interação social. Contudo, essa consideração não nega, para nós, a constituição 

psíquica particular de que é dotado o homem e que constitui a sua identidade, compreendida 

em sua dimensão intersubjetiva. A consciência, assim como a ideologia, é, então, um produto 

social. 

Em conformidade com Bakhtin [Voloshinov] (2009), defendemos que a ideologia não 

é um “um mero fenômeno de consciência”, já que: 

a consciência não pode derivar diretamente da natureza, como tentaram e ainda tentam 
mostrar o materialismo mecanicista e ingênuo e a psicologia contemporânea (sob suas 
diferentes formas: biológica, behaviorista, etc.). A ideologia não pode se derivar da 
consciência, como pretendem o idealismo e o positivismo psicologista. A consciência 
adquire forma e existência nos signos criados por uma grupo organizado no curso de 
suas relações sociais. Os signos são o alimento da consciência individual, a matéria 
de seu desenvolvimento, e ela reflete sua lógica e suas leis. A lógica da consciência é 
a lógica da comunicação ideológica, da interação semiótica de um grupo social. Se 
privarmos a consciência de seu conteúdo semiótico e ideológico, não sobra nada 
(BAKHTIN [VOLOCHINOV], 2009, pp.35-36). 

 
Sendo assim, concordamos com a crítica de Bakhtin [Voloshinov] (2009) ao idealismo, 

que situa a ideologia na consciência, e assumimos, com base no autor, que a consciência só 

pode se manifestar através de um material semiótico: “a própria consciência só pode surgir e se 

                                                           
119 Nesta tese, concordamos com Althusser (1966), Pêcheux (1996) e Bakhtin (2009) no que se refere à tese 
defendida de que a ideologia é constituída pelas lutas de classes, em um processo historicamente dialético, mas 
discordamos dos dois primeiros autores quanto à concepção de sujeito, conforme estamos discutindo.  
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afirmar como realidade mediante a encarnação material em signos” (BAKHTIN, 2009, p. 34). 

Para o autor, a consciência individual é um fator socioideológico: “esse conteúdo [do psiquismo 

e da consciência] é totalmente ideológico, sendo determinado por fatores não individuais e 

orgânicos (biológicos, fisiológicos), mas puramente sociológicos. O fator individual-orgânico 

não é pertinente para a compreensão das forças criadoras e vivas essenciais do conteúdo da 

consciência” (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009, p. 123). 

Para o autor, todo produto ideológico a) parte de uma realidade, que pode ser natural ou 

social, b) apresenta um significado e c) remete a algo que lhe é exterior. Assim, todo produto 

ideológico é um signo, que, segundo Bakhtin [Volochínov] (2009), é tudo aquilo que tem 

significado externo à sua própria natureza e que reflete e refrata a realidade material. Sendo 

assim, as palavras, que, segundo o autor, são os “signos ideológicos por excelência”, não são 

um simples reflexo da realidade material, mas sim uma refração dessa realidade.  

Conforme argumenta Bakhtin [Volochínov] (2009), as palavras são neutras, no que se 

refere à possibilidade de assumirem qualquer função ideológica. Assim, podemos argumentar 

que uma mesma palavra pode assumir diferentes funções ideológicas, de acordo com o seu uso 

em contextos determinados por sujeitos de diferentes posições sociais. Esse nosso argumento 

pode ser validado quando comparamos os sentidos, geralmente conflituosos, atribuídos por 

diferentes grupos sociais a uma mesma palavra, como terra, que é representada distintamente 

por agrônomos, por militantes do MST e por grandes latifundiários, por exemplo.  

É certo que, sem signos, não há ideologia e que, portanto, o domínio do signo e o 

domínio da ideologia são correspondentes: “a palavra está sempre carregada de um conteúdo 

ou de um sentido ideológico ou vivencial” (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009, p. 99). Não 

podemos, então, separar, de seu conteúdo ideológico, a linguagem. 

Tanto Bakhtin quanto Vigotski concordam que não existe pensamento fora da 

linguagem e que o pensamento (consciente) só existe sob a forma de signos: “se não nos 

voltássemos para a função semiótica do discurso interior e para todos os outros movimentos 

expressivos que formam o psiquismo, nós estaríamos diante de um processo fisiológico puro 

(BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009, p. 53).  

Para nós, as ideologias, como sistemas gnosiológicos, são, sobretudo, efeitos de sentido 

produzidos no e pelos discursos. Relacionadas inevitavelmente às condições históricas, sociais, 

econômicas, linguísticas e políticas de uma sociedade, elas não são elaboradas a priori, fora dos 

discursos nos quais e pelos quais se manifestam.  
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Nessa perspectiva, as ideologias, como sistemas de conhecimentos e representações, 

fundamentam a produção e a recepção dos discursos, constituindo as vozes dos grupos sociais. 

Ao recusar um discurso específico, o sujeito contesta, consequentemente, mesmo que não 

conscientemente, as representações que constituem esse discurso e que são constituídas por ele, 

numa relação necessariamente dialética. Já um sujeito que reproduz um determinado discurso, 

aceita e reproduz as representações materializadas nesse discurso. 

O contato entre os diferentes discursos e, portanto, entre as diferentes ideologias nem 

sempre é simétrico nem harmonioso. Esse contato interdiscursivo é consequência do princípio 

dialógico da linguagem, ou seja, do dialogismo, que, conforme Bakhtin [Voloshinov] (2009), é 

constitutivo da linguagem.   

Para nós, em concordância com o autor, o dialogismo é a própria instância significativa 

das ideologias, pois todo e qualquer discurso, no qual e pelo qual são elaborados e partilhados 

conhecimentos e representações, é dialógico. Sendo assim, as ideologias são polifônicas, pois, 

para a sua constituição, concorrem diferentes vozes sociais. Portanto, não há socialmente uma 

única significação possível nem legítima.  

Nessa perspectiva, a cada texto/discurso, a ideologia se atualiza, num processo constante 

e contínuo. Essa atualização, da qual o sujeito não está ciente, pode implicar ocasionalmente 

ressignificação, sobretudo no que se refere às representações, menos estáveis do que os 

conhecimentos, dadas as suas condições de produção e circulação. 

Como produtos120 de linguagem, as ideologias são produtos humanos, sociohistórica e 

culturalmente elaboradas, sendo constitutivas e constituintes da realidade, organizando-a e 

significando-a. Como consequência, as ideologias legitimam ou não acordos e condutas sociais 

e estão relacionadas, sem dúvida, a questões políticas, pois implicam posicionamentos de 

emancipação ou de opressão. Contudo, as ideologias não são coercitivas de modo a impor 

normas aos sujeitos. Muitas vezes, a natureza social da ideologia é velada.  

O princípio do dialogismo, que destacamos acima, está relacionado, para nós, ao 

princípio da alteridade, que implica as relações entre o eu e o outro nas e pelas ações de 

linguagem histórica e socialmente situadas. É nessas ações de linguagem que os sujeitos se 

instauram e são instaurados, ao produzirem textos e discursos.  

Ao se constituir na alteridade, o sujeito não perde sua singularidade. Ele só pode se 

tornar singular justamente na alteridade. Para nós, então, a ideologia está na fronteira do eu e 

                                                           
120 Como produtos da linguagem, as ideologias são, nas nossas sociedades contemporâneas, são elaboradas com 
base, por exemplo, no verbal, no visual, no gestual e no sonoro, elementos que estão presentes nas mais diferentes 
esferas de socialização humana.  
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do outro, sendo um produto da socialização do sujeito, que age e interage com outros em 

diferentes esferas da atividade humana. O encontro entre o sujeito e o outro não é meramente 

físico, pois ocorre na e pela linguagem.  

Para Bakhtin, “o organismo e o mundo se encontram no signo” (BAKHTIN 

[VOLOCHÍNOV], 1988, p.49), que é ideológico por excelência. Para o autor, é esse contato, 

mediado pela linguagem, que origina a atividade psíquica do sujeito. Sendo assim, o 

psiquismo121 “não deve ser analisado como uma coisa; ele não pode ser compreendido e 

analisado senão como um signo” (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 1988, p. 49). Nessa 

perspectiva, a consciência se torna material à medida que se encontra e se confronta com outra 

consciência.  

Para nós, as ideologias emergem das interações dos sujeitos em contextos 

sociohistóricos sempre únicos, no interior de um grupo social mais ou menos definido. Sendo 

assim, as ações e interações (de linguagem) são constitutivas das ideologias e das 

representações que as compõem.  

Se considerarmos que a consciência, a ideologia e as representações do sujeito são 

sempre dialógicas, pois se constituem nas interações com outros sujeitos, então podemos 

questionar: o que, de fato, então constitui a singularidade e a identidade própria do sujeito? Para 

nós, a identidade e a subjetividade devem ser definidas em relação à intersubjetividade, já que 

o “eu” só existe quando é reconhecido pelo “outro”.  

O agir do sujeito é sempre diálogo e inclui, portanto, o outro. A unidade do sujeito deve 

ser considerada a partir de sua relação com outros sujeitos, situados em um contexto 

sociohistórico próprio. É essa a concepção bakhtiniana de sujeito, que está sempre em constante 

constituição. 

Ao que nos parece, as ideologias começam a ser desenvolvida logo nos primeiros anos 

da vida dos sujeitos, em suas interações na família, o primeiro grupo social a que pertencem. 

Nesse grupo, os sujeitos estabelecem sua identidade em termos de diferença (o prenome) e de 

igualdade (o sobrenome), assumindo funções sociais próprias a esse grupo (irmão, filho...) e 

agindo conforme os papéis assumidos. 

Pertencentes tanto a um sujeito quanto a um grupo social, as ideologias tendem 

simultaneamente à unidade e à oposição. Por essa contradição aparente, podemos considerar 

que as ideologias são simultaneamente igualdade e diferença. Isso porque as ideologias 

                                                           
121 Para nós, as ideologias são fundamentais para compreendermos o psiquismo humano.  
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implicam, em um mesmo grupo, interesses, avaliações, decisões e posicionamentos discursivos 

comuns. É a partir desse conjunto comum que os membros de um mesmo grupo social 

cooperam nas atividades e ações do grupo e se distinguem dos membros de outros grupos 

sociais, cujas ações são avaliadas como coerentes ou não. 

Conforme estamos tentando argumentar, as ideologias são específicas, mas não estão, 

de modo algum, dissociadas do todo que constituem. As particularidades de uma ideologia só 

são significativas socialmente no contraste com as outras, em uma mesma atividade.  

Os homens unem-se e se distanciam uns dos outros pelas ideologias, elaboradas na e 

pela linguagem. Elas são sempre de um sujeito/grupo, em relação a algo, para alguém, em dada 

ação histórica e socialmente situada.  

Em nossa sociedade, vamos, irrefutavelmente, nos posicionando com relação aos outros 

e com relação a nós mesmos, assumindo, diante deles e diante de nós mesmos, diferentes papéis 

e funções sociais e, portanto, estabelecendo relações de divergência e convergência. As tensões 

e os conflitos entre sujeitos só existem como tensões e conflitos de/entre ideologias, de/entre 

significações diferentes sobre o mesmo referente. As lutas e os conflitos ideológicos não 

poderiam ser justificados (apenas) pelas nossas características biológicas.  

Em outras palavras, as diferenças entre as ideologias dos diversos grupos sociais são 

justificadas pelas diferenças nas condições materiais, sociais, culturais, políticas e econômicas 

desses grupos. Não podemos desconsiderar a dimensão social, histórica e cultural das 

ideologias, o que implica que sujeitos diferentes, em contextos sociohistórica e culturalmente 

diferentes, desenvolvam ideologias também diferentes. 

Como vivemos numa sociedade de classes, é de se esperar que as ideologias dos grupos 

sociais sejam consideravelmente antagônicas e que estejam relacionadas às condições de 

produção a partir das quais são estabelecidas as relações de subordinação e domínio que 

caracterizam nossa sociedade. Sendo assim, as ideologias não são nem poderiam ser universais, 

pois são essencialmente históricas e culturais. 

Nessa perspectiva, podemos considerar, sem hesitar, que as ideologias são múltiplas e 

sempre contextualizadas, ou seja, situadas em atividades e ações de linguagem desenvolvidas 

por sujeitos sociohistoricamente situados, as quais, certamente, implicam, para nós, relações de 

poder caracterizadoras da vida em sociedade. Sendo assim, as ideologias são socialmente 

desenvolvidas e negociadas, materialmente produzidas e culturalmente carregadas de 

significados simbólicos.  
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Para nós, seria ingênuo considerar que as ideologias se agrupam ou se distanciam com 

base em determinadas semelhanças ou diferenças de ordem semântica. Na realidade, não são 

as ideologias em si que se agrupam, à revelia dos sujeitos. São os sujeitos, dotados de 

ideologias, que agem no mundo e que, nas e pelas suas ações de linguagem, partilham, 

negociam, legitimam ideologias, pelas quais eles se aproximam ou se distanciam de outros 

sujeitos. 

Sendo assim, a ideologia é a compreensão individual/coletiva do mundo material e 

simbólico, que é social. O mundo material, simbólico e social só existe pela atividade humana, 

pela qual o homem produz, partilha, negocia e ressignifica conhecimentos e representações 

(BRONCKART, 2009).  

Nessa perspectiva, a ideologia é do sujeito e de seu grupo: eu sei que pertenço a um 

dado grupo, com o qual partilho determinados conhecimentos e determinadas representações. 

A identidade é como me individualizo perante esse grupo, é como me represento como sujeito 

único, particular dentro do(s) grupo(s) a que pertenço.  

O sujeito tem consciência das suas representações e dos seus conhecimentos, mas talvez 

não tenha consciência do processo pelo qual se apropriou desses conhecimentos e dessas 

representações. Sendo assim, talvez o sujeito não tenha consciência da influência que sofreu de 

seu grupo social na constituição da sua ideologia. Ou seja, ele pode considerar suas 

representações como produtos elaborados e desenvolvidos naturalmente, e não socialmente.  

Em outras palavras, os conhecimentos e as representações são (pelo menos 

potencialmente) conscientes para o indivíduo, mas os seus efeitos ideológicos nas ações e 

atividades talvez não sejam. Isso não descarta a validade e a contribuição da psicanálise, 

sobretudo de uma psicanálise livre do a-historicismo (seria possível?). 

Como síntese da discussão que desenvolvemos até aqui, podemos retomar a nossa tese 

de que as ideologias são pré-construídos122 e, como tais, são produtos da interação social, 

mediada pela linguagem. Por serem históricas, as ideologias, como sistemas de interpretação, 

sistematização e organização do real, são dinâmicas e apresentam função performativa, com 

                                                           
122 Mais uma vez, podemos retomar essa questão dos pré-construídos. Nossa ideologia é objetiva e 
sociossubjetivamente elaborada. Na e pela linguagem, temos acesso, desde a tenra idade, a conhecimentos e 
representações sociohistoricamente elaboradas pelas gerações anteriores e são, portanto, pré-construídos. Para nós, 
esses conhecimentos e essas representações, a que temos acesso e que, ao mesmo tempo, produzimos e 
ressignificamos com base em nossos próprios parâmetros objetivos e sociossubjetivos, constituem a nossa 
ideologia, que define a nossa identidade e que implica o nosso pertencimento a uns grupos sociais e não a outros, 
conforme já discutimos repetidamente.  
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fins práticos/pragmáticos, pois regulam e organizam as ações e as atividades dos 

sujeitos/grupos.  

Para nós, as ideologias são os sistemas de conhecimentos, de representações, de crenças, 

de mitos, de preconceitos, de normas e de regras que um sujeito/grupo possui e partilha acerca 

de um objeto/tema e que regulam os posicionamentos discursivos desse grupo frente a esse 

objeto/tema. Assim, as ideologias são os conhecimentos e as representações produzidos na 

ação, da ação e para a ação, os quais são essencialmente ideológicos, pois estão relacionados a 

funções sociais e a tudo que elas implicam.  

Nessa perspectiva, estamos propondo que as ideologias são, então, produtos das ações 

e interações dos sujeitos, situadas sociohistoricamente em atividades coletivas, nas quais essas 

ações e interações são orientadas e avaliadas pelos que participam delas. Assim, as ideologias, 

como sistema gnosiológico, pelo menos parcialmente sistemático e sistematizado, abrangem os 

significados apreciativos, cognitivos, pragmáticos, sociais, culturais, históricos, morais e éticos 

que constituem os sujeitos e a sociedade e que organizam e estruturam as relações humanas.  

Como tentamos argumentar, é pelas ideologias que os elementos da ordem objetiva e da 

ordem sociossubjetiva se integram. Os primeiros constituem os conhecimentos, enquanto os 

segundos consistem nas representações sociodiscursivas. Pelas ideologias, então, os sujeitos, 

na e pela linguagem, definem os objetos, os fenômenos do mundo (é + grupo nominal) e avaliam 

(é + grupo adjetival). Assim, pelos conhecimentos, “eu sei que” e, pelas representações, “eu 

acho que/eu avalio que”. 

Nesta tese, não estamos nos referimos às representações referentes à reprodução dos 

objetos, mas sim às representações referentes à interpretação sociossubjetiva dos objetos. Para 

nós, as representações constituem todo o potencial interpretativo e avaliativo do humano123. 

Em nossa proposta, consideramos que o processo de elaboração das ideologias é um 

processo discursivo, pois é consequente da relação, certamente conflituosa, de diferentes 

conhecimentos e representações sociodiscursivas que são produzidos e que circulam na e pela 

linguagem, em condições materiais específicas e definidas. Quanto a essas condições, podemos 

considerar que tanto os conhecimentos quanto as representações, como produtos da 

socialização humana, são sociohistoricamente convencionados, sofrendo alterações constantes 

em função das próprias transformações políticas, culturais, econômicas, históricas e sociais.  

                                                           
123 É consideravelmente mais comum e corriqueiro transformarmos uma representação do que um conhecimento, 
pois as representações não são nem estão submetidas a um processo de validação, mas sim de legitimação.  
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Esses conhecimentos e essas representações podem ser ressignificados quando são 

verbalizados em ações de linguagem, cujos produtos empíricos são os textos (BRONCKART, 

2009), que, para nós, materializam discursos. Nessa perspectiva, as ideologias implicam 

posicionamentos enunciativo-discursivos sobre os conteúdos temáticos objetiva e 

sociossubjetivamente relevantes para os grupos sociais, em dadas condições materiais. São 

esses posicionamentos que regulam as ações gerais e de linguagem dos sujeitos. 

No centro da relação do sujeito, com outros sujeitos e com o meio social, estão as 

ideologias, conforme o quadro abaixo. Sendo assim, as ideologias são a base que possibilita 

uma vida em comum. 

Em nossa concepção de humano e de sujeito, tentamos defender que ideologias nos são 

constitutivas, pois são inerentes ao homem124, considerado um ser histórico, cultural e social. 

Elas estão relacionadas ao humano em sua completude. Abrangem, portanto, todas as 

dimensões que caracterizam o humano: epistêmica (cognitiva), física, praxeológica, subjetiva 

(afetiva e emocional), social...  

Sobre o sujeito, que não é o reflexo direto da sua cultura, mas é ele mesmo elemento 

constitutivo de sua cultura, discutimos a sua constituição ideológica e social, já que ele só é 

sujeito na e pela linguagem, que produz ideologias. Assim, consideramos sujeito o ser mediado 

socialmente pela linguagem. Os nossos sujeitos, como homens, conseguiram, pela ideologia, 

escapar às determinações naturais, transformando ativamente a natureza de acordo com as suas 

necessidades e as suas intenções.  

Em outras palavras, é pelas ideologias, sempre polissêmicas, em permanente processo 

de (des)construção, que os sujeitos, fundamentados na pluralidade das significações sociais, 

orientam, avaliam e controlam as próprias ações e as ações dos outros. Ao que nos parece, ações 

não constituem ideologias, estas é que orientam, regulam, fundamentam ações. Além disso, é a 

partir de suas ideologias que os sujeitos, compreendidos como sujeitos conscientes, ativos e 

dotados de capacidades de ação, se relacionam em grupos, resolvendo diferentes problemas em 

seu cotidiano.  

Para nós, a ideologia só assume unidade125 no grupo que a partilha e que a incorpora à 

sua própria unidade. Assim, a ideologia é um elemento caracterizador da identidade e da 

                                                           
124 As ideologias funcionam, então, como a mediação dos sujeitos consigo mesmos e com o mundo. 
125 Para nós, as ideologias são unidades em termos de sistema, sempre em constante transformação, sobretudo 
relativa à sua contraparte sociossubjetiva, constituída pelas representações. Assim, as ideologias são variedades a 
nível da sociedade, mas são unidades a nível de grupos sociais.  
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subjetividade dos sujeitos no mundo. Por conseguinte, tratar das ideologias implica, 

necessariamente, tratar da construção – dinâmica - sociossubjetiva da realidade. Implica, 

portanto, compreender o mundo sob a perspectiva dos sujeitos e grupos sociais, que, a partir 

dos seus pré-construídos já consolidados, interagem e agem ativamente, modificando 

constantemente as relações sociais que significam o mundo e das quais ele se origina.  

É certo que as ideologias circulam nas ruas, nas escolas, nos jornais, nas igrejas, na 

mídia, nas empresas, nos hospitais, nos bancos... Na verdade, circulam em textos e discursos 

próprios a essas esferas da atividade humana. São materializadas linguística, enunciativa e 

discursivamente em textos pertencentes aos mais diversos gêneros. 

Quando alguém fala e age, o faz de acordo com a sua ideologia. Trata-se, portanto, de 

uma relação de conformidade. Falamos e agimos conforme nossos conhecimentos e nossas 

representações. De acordo com as nossas ideologias, agimos ativamente no mundo, enfrentando 

e resolvendo problemas da vida cotidiana e tendo acesso aos pré-construídos da nossa 

sociedade.  

Evidentemente, considerando a diversidade das relações sociais, há ideologias a serviço 

das relações de poder, mas há também ideologias que desafiam, que contestam essas relações 

muitas vezes de forma subversiva. Sendo assim, elas são plurais, pois estão diretamente 

relacionadas às condições sociohistoricas que constituem o seu contexto de produção.  

Para nós, as ideologias não são constituídas apenas por conhecimentos e representações 

hegemônicas, pois não podemos desconsiderar a existência de grupos sociais menos 

favorecidos, cujas ações são constitutivas das relações sociais, das quais emergem os sistemas 

ideológicos. Sendo assim, todos os sujeitos e grupos sociais, independentemente de seu estatuto 

socioeconômico, político, linguístico e cultural, constroem referências simbólicas e sistemas de 

interpretação da realidade.   

Os conflitos ideológicos só existem socialmente porque os grupos sociais em disputa 

partilham representações diferentes sobre o mesmo objeto de representação. Sendo assim, 

podemos afirmar que são os conhecimentos e as representações divergentes acerca do mesmo 

conteúdo temático que causam conflitos e disputas ideológicas.  
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Quanto à relação entre ideologia, consciência e desenvolvimento humano, propusemos 

que a apropriação dinâmica e constante dos conhecimentos e a problematização 

(ressignificação) a partir da reflexão crítica de representações são os fatores responsáveis pelo 

desenvolvimento humano dos sujeitos. Para nós, a reflexão crítica (portanto, consciente) e a 

eventual problematização de nossas representações colaboram potencialmente para o nosso 

desenvolvimento como profissional e como humano, na medida em que, a partir dessas ações, 

podemos ressignificar nossas representações. Haverá desenvolvimento efetivamente se a essa 

reflexão se somar mudança nas e das ações. As reflexões oportunizam a tomada de consciência, 

que, por seu turno, deve oportunizar mudanças nas ações. 

As ideologias são os saberes formais e comuns que, em uma dada época e em um dado 

espaço, definem a identidade sociossubjetiva de sujeitos e grupos, estabelecidos e situados 

sociohistoricamente nas áreas econômica, política, religiosa, geográfica e linguística.  

Compreender as ideologias significa, para nós, compreender os homens pensando e 

agindo no mundo e, portanto, construindo e reconstruindo historicamente a sociedade. 

Evidentemente, não estamos argumentando que as condutas sociais, ou seja, as ações e 

atividades gerais dos sujeitos, sejam explicados apenas sob a perspectiva de análise da produção 

e da ressiginicação de conhecimentos e representações. Contudo, é certo, para nós, que as ações 

e as atividades dos seres humanos, inclusive as de linguagem, são, para nós, socialmente 

motivadas e normatizadas pelas ideologias. 

Essa certeza é fundamentada na tese, já bastante discutida, de que, através da nossa 

ideologia, elaboramos, interpretamos e ordenamos, sempre na e pela linguagem, o mundo (seja 

ele real, seja ele fictício), com base em critérios subjetivos, sociais e físicos que estamos, a todo 

instante, produzindo e negociando nas nossas ações e interações.  

3.2. Conhecimentos 

Conforme propusemos na seção anterior, as ideologias são os sistemas de 

conhecimentos e de representações a partir dos quais agimos e reagimos perante os objetos126 

do mundo física, social e subjetivamente relevantes para a nossa vida social, cultural, 

                                                           
126 Para nós, conforme argumentaremos, os conhecimentos sobre um mesmo objeto do mundo são geralmente 
únicos, não divergentes, enquanto as representações sobre esse mesmo objeto são plurais, divergentes.  
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econômica e política, por exemplo. Esses sistemas elaboram, na e pela linguagem, uma 

realidade comum aos membros do grupo que os partilham. 

 Além disso, argumentamos, na seção anterior, que as ideologias são plurais, pois os 

sujeitos, membros de diferentes grupos sociais, assumem diferentes funções sociais em 

diferentes esferas da atividade humana. Em cada uma dessas esferas, há objetos discursivos 

(temáticos) que são objetiva e sociossubjetivamente constituintes das ações dos sujeitos. São 

esses objetos discursivos que os sujeitos tentam apreender como conhecimentos e 

representações.  

Como discutimos, as ideologias (e por conseguinte os conhecimentos e as 

representações que lhes são constitutivos) têm origem na linguagem, que media as interações 

sociais e que, portanto, elabora e sustenta a organização social.  Sendo assim, a condição 

primeira para a formação e transformação dos sistemas complexos conhecimentos e 

representações partilhados pelos grupos sociais é a linguagem, considerada por nós, com base 

em Bronckart (2009), como central para o desenvolvimento das capacidades epistêmicas e 

praxeológicas dos seres humanos.  

Nessa perspectiva, conforme já discutimos, as ideologias compreendem sobretudo dois 

grandes sistemas constitutivamente diferentes. O primeiro, que nos interessa nesta seção127, 

constitui os conhecimentos, que são social e objetivamente produzidos e legitimados por 

instituições128 reconhecidas como autorizadas e que são apropriados, pelos indivíduos, a partir 

de processos mais formais, como os escolares e acadêmicos, ou menos formais, como as 

práticas de letramento129 relacionadas à leitura e ao consumo de textos midiáticos e de 

divulgação científica; são produzidos, portanto, com base em critérios objetivos e sociais.  

Para nós, apreender e aprender são necessidades humanas. É por esses processos que o 

sujeito adquire conhecimentos (científicos), produzidos nas instituições legítimas de produção, 

transpostos, transformados e didatizados nas e para as ações ordineiras, tornando-se 

                                                           
127 Nesta seção, não queremos propor uma abordagem teórico-epistemológica sobre os conhecimentos como 
categoria científica; na verdade, queremos apenas defini-los, caracterizá-los, para distingui-los das representações. 
Para nós, os conhecimentos formais são atestados, verificados empírica e/ou cientificamente, não contestados (pelo 
menos, momentaneamente), que, em algum momento, podem ter sido representações, o que significa que 
representação e conhecimento não são os polos extremos de uma distinção excludente. 
128 Para nós, os sujeitos leigos não criam os conhecimentos científicos, mas deles se apropriam. 
129 Para nós, quanto maior a participação do sujeito em práticas sociais de letramento, maior a possibilidade de ele 
ter acesso a conhecimentos socialmente legitimados, dos quais se apropria, selecionando-os e relacionando-os em 
suas ações de linguagem. 
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conhecimentos cotidianos. As possibilidades de apropriação pelos sujeitos dos conhecimentos 

sociohistóricos produzidos coletivamente são limitadas, dadas as condições estabelecidas pelo 

sistema que coordena econômica e politicamente a vida em sociedade. 

Para esse processo de apropriação dos conhecimentos sócio-históricos elaborados, a 

escola130 e a mídia, como instituições sociais, assumem função preponderante, pois são elas 

que, legitimamente, socializam os conhecimentos científicos.  Para nós, a aprendizagem dos 

conhecimentos científicos, elaborados e validados coletivamente, contribui, conforme defende 

Vigotski131 (2008), para o desenvolvimento humano, na medida em que a apropriação de 

conceitos científicos possibilita a reorganização dos processos psíquicos dos sujeitos, que 

passam a ser mais capazes de abstrações e generalizações conceituais pelas quais eles, os 

sujeitos, conseguem compreender produtivamente o mundo circundante e solucionar problemas 

em suas ações cotidianas. 

Os sujeitos se apropriam de conhecimentos produzidos por outros sujeitos no decorrer 

do seu processo de socialização, sobretudo em instituições formais de produção científica. Os 

conhecimentos são produzidos sobretudo nos espaços privados e institucionais, já as 

representações são produzidas sobretudo nos espaços públicos de interação. Todos esses 

espaços são construções sociais, históricas e culturais. 

Ao serem aceitos como verdadeiros e ao serem partilhados pela comunidade científica, 

os conhecimentos não são, pelo menos em um dado período de tempo, questionáveis, pois são 

aceitos como legítimos por diferentes grupos. É bem provável que sujeitos de grupos sociais 

diferentes, de posições sociais diferentes, partilhem o mesmo conhecimento sobre o mesmo 

objeto (embora em níveis de profundidade diferentes). Ao que nos parece, o que geralmente é 

divergente é a representação, e não o conhecimento. Não nos parece incoerente considerar, por 

exemplo, que o pedreiro, o mestre de obras, o arquiteto e o engenheiro partilhem o mesmo 

conhecimento sobre, por exemplo, os principais instrumentos comuns às suas atividades, 

embora uns dominem mais tal conhecimento do que outros. Porém, a representação que cada 

um deles assume sobre tal objeto é considerável e significativamente diferente. 

                                                           
130 Baseados em Vigotski, podemos propor que a especificidades das agências de letramentos, como, sobretudo, a 
escola, é o ensino dos conceitos científicos. 
131 Para Vigostki (2008), quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento.  
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Certamente, os conhecimentos (científicos) não excluem nem substituem as 

representações. Ao terem acesso, em diferentes agências de letramento, aos conhecimentos 

cientificamente elaborados, os sujeitos não necessariamente substituem nem excluem as 

representações construídas previamente acerca do mesmo objeto temático. Conhecimentos e 

representações não são necessariamente dois sistemas/conjuntos que se confrontam e se 

tensionam mutuamente.   

Na verdade, na maioria dos casos, são sistemas que interagem e que podem 

eventualmente ser confrontados, na tentativa de se evitar ou de se combater problemas sociais 

relacionados à compreensão inadequada de problemas efetivos. Para nós, o confronto entre um 

conhecimento e uma representação não diminui o status de um nem de outro como tal, mas 

pode implicar o questionamento, a problematização e a ressignificação da representação, que, 

em relação ao conhecimento, é socialmente menos legitimada.  

Para nós, uma das funções dos conhecimentos científicos (ou seja, do discurso 

científico) é justamente assegurar a problematização das contradições entre as diferentes 

representações sobre o mesmo objeto temático e possibilitar a ressignificação daquelas cujos 

efeitos discursivos implicam ações inadequadas quanto à compreensão efetiva de problemas e 

à sua resolução.  Em outras palavras, há casos de contradição e de tensionamento entre um 

conhecimento e uma representação, ou mais especificamente, entre o discurso científico, de 

autoridade e de mais legitimidade, e o discurso cotidiano, de menos legitimidade.  

Assim, um conhecimento acerca de um objeto temático pode estar em conflito com uma 

representação acerca do mesmo objeto, o que, certamente, não significa necessariamente que 

um substituirá o outro. Nesse caso, é importante reconhecer a legitimidade do conhecimento 

em relação à representação e tentar ressignificá-la com base no conhecimento, para que 

eventuais problemas opressores relacionados a ela sejam evitados.  

Conforme antecipamos, os conhecimentos são aprendidos geralmente em instituições 

formais que correspondem a agências de letramento socialmente legitimadas e privilegiadas, 

como a escola, a mídia e a academia (universidade). Ao se apropriarem dos conhecimentos a 

que têm acesso em diversas agências de letramento (como escola, família, mídia, academia), os 

sujeitos os interpretam de acordo com os seus critérios sociossubjetivos. Assim, os 

conhecimentos, ao serem apropriados e internalizados pelos sujeitos, são interpretados e podem 

ser representados. 
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Em outras palavras, os conhecimentos são transpostos para a sociedade em geral 

sobretudo pelas agências formais de letramento (como a escola e a mídia de divulgação 

científica), sendo apropriados pelos sujeitos. Nesse processo de apropriação pelos sujeitos, os 

conhecimentos são submetidos a avaliações com base em critérios sociossubjetivos dos 

indivíduos, podendo originar representações. Sendo assim, os conhecimentos podem se tornar 

representações como também originá-las.  

Diferentemente das representações, os conhecimentos já nascem legitimados, pelo 

menos em princípio, dada a função social dos sujeitos e das instâncias/instituições que os 

produzem. Já as representações são constantemente negociadas por diferentes grupos sociais 

até se tornarem legitimadas. Essa negociação implica disputa de interesses ideológicos, 

tornando-se legitimada a representação partilhada pelo grupo dominante, que tem acesso 

privilegiado à produção e à circulação de textos na sociedade. Nessa abordagem, então, os 

conhecimentos são mais estáveis do que as representações, sendo estas, portanto, mais 

temporárias, pois não precisam ser validadas socialmente a partir de critérios científicos.132  

Em outras palavras, consideramos que os conhecimentos, diferente das representações, 

são mais consideravelmente estáticos e mais dificilmente transformados. As representações, ao 

contrário, são mais dinâmicas, o que não significa, entretanto, que as representações não sejam, 

pelo menos momentaneamente, estáveis. 

Perante a realidade, o ser humano não assume uma posição passiva, de mero observador 

dos fenômenos; antes, ele age no mundo, tentando compreendê-los para controlá-los. É nessa 

tentativa que ele produz o conhecimento científico, a partir do qual ele busca compreender as 

causas e as leis dos fenômenos que atingem, direta ou indiretamente, a sua vida. Os 

conhecimentos são, portanto, compreensões do ser humano e do mundo em geral através de 

termos conceituais.  

É certo que os conhecimentos partilhados por um grupo não abrangem evidentemente 

todos os conhecimentos produzidos socialmente. Cada grupo produz e mobiliza apenas os 

                                                           
132 Ao que nos parece, então, os conhecimentos estão socialmente num patamar mais elevado do que as 
representações. Para nós, um conhecimento pode superar uma representação, mas não dificilmente uma 
representação poderá superar um conhecimento. 
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conhecimentos que são importantes e relevantes para as suas atividades políticas, econômicas, 

culturais... 

Ainda sobre essa questão da legitimação, segundo a qual os conhecimentos são 

socialmente mais legitimados do que as representações, sobretudo dado o estatuto social das 

agências responsáveis pela sua elaboração/produção, devemos lembrar que, durante muito 

tempo, as representações não eram consideradas objeto válido de pesquisa, pois eram 

compreendidas, de modo bastante restrito, como conhecimento do senso comum.  

Para nós, as disciplinas escolares são responsáveis pela divulgação dos conhecimentos 

elaborados pelas disciplinas científicas de referência, as quais procedem à identificação, à 

descrição, à análise e à compreensão do objeto de pesquisa, produzindo conhecimentos sobre 

ele, os quais são avaliados, aceitos/recusados, pela comunidade científica, como verdadeiros ou 

adequados. 

Na modernidade tardia (GIDDENS, 2002), o processo de produção e de aceitação dos 

conhecimentos é consideravelmente diferente, pois, atualmente, vivemos em um período de 

incertezas e de mudanças rápidas e profundas, que questionam, a todo instante, a legitimidade 

dos conhecimentos produzidos. Assim, a veracidade dos conhecimentos atualmente é, a todo 

momento, questionada, na medida em que ela é aceita como estável, momentânea, provisória. 

Em outras palavras, em nossa sociedade, o estatuto aparente de legitimidade e veracidade do 

conhecimento pode ser questionado.  

Os sujeitos se apropriam de conhecimentos e representações a partir da atitude 

responsiva e ativa aos diferentes discursos em diferentes esferas da atividade humana. 

Apropriar-se de conhecimentos é, para nós, apropriar-se do patrimônio científico produzido 

pela humanidade ao longo do processo histórico de sua constituição. Contudo, devemos 

reconhecer que o discurso científico é apenas um dos muitos discursos que significam o mundo 

e que circulam socialmente em uma cultura situada espacial e temporalmente. 

Como a apropriação dos conhecimentos socialmente produzidos e partilhados contribui 

para o desenvolvimento do psiquismo do sujeito e, portanto, para o seu desenvolvimento 

humano? Os nossos sujeitos são mais ou menos ativos, mas nunca passivos, no seu processo de 

formação e desenvolvimento. A questão de ser mais ou menos ativo depende certamente da 

mais ou menos autonomia que os sujeitos têm para agirem no mundo. Para nós, a autonomia é 

desenvolvida a partir da apropriação de conhecimentos.  
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Vigostki propôs que o conhecimento é desenvolvido na interação entre sujeito e objeto, 

ou mais especificamente, na ação do sujeito sobre o objeto, a qual é socialmente mediada. Para 

o autor, as interações entre os sujeitos e entre os sujeitos e os objetos são sempre situadas nas 

práticas humanas, que atribuem significados às produções materiais e culturais do homem. 

Todo conceito, seja ele cotidiano ou científico, apoia-se em uma experiência prática no 

mundo (FRIEDRICH, 2013, p. 100). A partir disso, podemos considerar, então, que tanto os 

conhecimentos quanto as representações se apoiam em experiências práticas. 

No processo de desenvolvimento humano, as funções psicológicas elementares, 

relacionadas à constituição e à maturação biológica da espécie humana, se transformam em 

funções mediadas e conscientes, consideradas por Vigotski como funções psicológicas 

superiores, relacionadas à apropriação e à internalização das relações e atividades sociais pelos 

sujeitos. Para o autor, a elaboração e a construção de conceitos estão relacionadas às funções 

psicológicas superiores e constituem processos culturais pelos quais os homens refletem 

psicologicamente as suas experiências no mundo.  

Segundo Vigotski, o processo de elaboração conceitual é resultante dos processos de 

análise (abstração) e de síntese (generalização), mediados pela linguagem. A partir dessa 

perspectiva, os conceitos não podem ser considerados como categorias próprias ao psiquismo 

nem como reflexos diretos da experiência subjetiva; são, na verdade, produtos históricos, que 

significam as ações e atividades psicológicas do homem na busca do enfretamento e da 

resolução de problemas.  

Como produtos históricos e culturais, os conceitos estão relacionados certamente às 

condições materiais nas quais foram produzidos. Sendo assim, podemos considerar, por 

exemplo, que a elaboração de conceitos depende das possibilidades que são ou não 

disponibilizadas aos sujeitos para que eles se apropriem, em interações e ações de linguagem, 

dos conhecimentos sociohistoricamente desenvolvidos e partilhados pela e na sua cultura. 

Nessa perspectiva, podemos considerar que nem todos os sujeitos de uma mesma 

sociedade têm acesso às (mesmas) condições de produção, de aprendizagem e de 
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compartilhamento de conhecimentos. É nesses processos que se torna fundamental a mediação 

do outro, em relação à formação de conceitos tanto na criança quanto no adulto133. 

No que se refere ao desenvolvimento dos conceitos pela criança, Vigotski explica que 

os conceitos verdadeiros são formados de modo gradual, em estágios, à proporção que o sujeito 

toma consciência das operações do seu pensamento, ou seja, quando consegue se deslocar do 

plano da ação para o plano da linguagem, tomando consciência dos objetos do mundo fora da 

relação imediata em que eles existem na experiência empírica (fora, portanto, das suas relações 

factuais, diretas, naturais).  

Para Vigotski, a gênese dos conceitos cotidianos independe do quadro institucional, já 

que o sujeito os elabora em suas interações e ações práticas do cotidiano. Assim, a origem dos 

conceitos cotidianos está relacionada a situações informais de aprendizagem, relacionadas à 

experiência prática dos sujeitos, ou seja, à interação imediata e situada dos sujeitos com o 

mundo e com os outros sujeitos.  

Nessa perspectiva, os conceitos cotidianos são relativamente pouco abstratos, ou 

melhor, apresentam um nível de abstração pouco elevado, o que os distingue dos conhecimentos 

científicos, que são generalizações de segunda ordem (FRIENDRICH, 2012), pois a referência 

ao mundo que eles estabelecem não é imediata nem direta, já que são generalizações e 

abstrações da realidade.  

No caso dos conceitos científicos, a referência ao mundo é sempre operada a partir de 

outro conceito, o que implica que os conceitos científicos mantêm relação tanto com os objetos 

do mundo quanto com outros conceitos. A partir disso, podemos considerar, conforme a 

proposta de Vigotksi, que a) os conceitos científicos sempre se apoiam nos conceitos cotidianos 

e, portanto, não existem sem eles e que, sendo assim, b) existem sempre em um sistema de 

conceitos, o que justifica que sejam classificados como “generalizações das generalizações” 

(FRIENDRICH, 2012, p. 100).  

Sendo assim, devemos considerar, como bem lembra Friendrich (2012), que os 

conceitos científicos se apoiam nos conceitos cotidianos, transformando-os. Por conseguinte, 

os conceitos científicos não constituem um novo modo de generalização dos objetos do mundo, 

                                                           
133 Talvez seja possível considerarmos que, tanto no caso da criança, quanto sobretudo no do adulto, é preciso que, 
em contextos em que haja efetivamente mediação e ensino, o sujeito esteja disposto a se apropriar dos conceitos, 
como nos propôs a profa. Fatiha Dechicha.  
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mas sim apresentam um trabalho sobre as generalizações já existentes. Essa relação entre os 

conceitos científicos e cotidianos é um constante jogo de dependência e independência entre as 

generalizações de primeira e de segunda ordem. 

Conforme já discutimos, a conceitualização, que, para nós, origina o conhecimento e a 

representação, se realiza através da palavra, ou melhor, da significação da palavra. Nessa 

perspectiva, a linguagem é fundamental e central nos processos de aquisição, apropriação e 

elaboração de conhecimentos e de representações.  

As diferentes significações da palavra se referem, então, aos diferentes modos de 

conceitualizar o mundo. Para Vigotski, “o conceito é impossível sem as palavras, o pensamento 

conceitual é impossível sem o pensamento verbal; o elemento novo, o elemento central de todo 

o processo, que somos instituídos a considerar como causa produtiva da maturação dos 

conceitos é o emprego específico da palavra, a utilização funcional do signo como meio de 

formação de conceitos”. 

Em nossa proposta, achamos válido relacionar os conceitos cotidianos e científicos, 

propostos e descritos por Vigotksi, com os conhecimentos e as representações. Para o autor, 

conforme acabamos de discutir, os conceitos cotidianos se referem às representações dos 

objetos adquiridas nas interações corriqueiras do cotidiano, enquanto que os conceitos 

científicos estão relacionados às representações desenvolvidas no contexto escolar, através de 

generalizações complexas.  

Certamente, o autor propôs esses conceitos em sua abordagem do processo de 

desenvolvimento de conceitos na criança. Porém, se quisermos relacioná-los a adultos, teremos 

que reformulá-los parcialmente, sobretudo no que se refere aos conceitos científicos, que, no 

caso dos adultos, não são adquiridos apenas na escola, mas em toda e qualquer instituição 

formativa.  

Para nós, então, os conceitos científicos são adquiridos em todo e qualquer processo de 

formação, que implica aprendizagem. Em concordância com Friedrich (2012), construir e 

mobilizar um conceito não implica apenas generalizar objetos do mundo, mas também e 

sobretudo poder pensar o mundo e criar relações não diretas nem factuais entre os objetos do 

mundo. Nas palavras de Vigotksi (2004, p. 121), mobilizar um conceito “equivale à 

possibilidade de desenvolver o pensamento e, em última instância, uma concepção do mundo”. 



135 
 

 
 

Considerando essa proposta e a relacionando com a nossa abordagem, podemos propor, 

nesta tese, que os conhecimentos são descrições e explicações objetivas do mundo (conceitos 

científicos), enquanto que as representações são interpretações e avaliações sociossubjetivas do 

mundo (conceitos cotidianos). Assim, pelos conhecimentos, os sujeitos conhecem o mundo, 

com base nos critérios sobretudo objetivos e nos conceitos científicos elaborados e produzidos 

pela tradição científica; pelas representações, os sujeitos interpretam e avaliam, com base em 

critérios sociossubjetivos, o que conhece no mundo. 

Para nós, a produção, a circulação e a negociação de representações estão relacionadas, 

sobretudo, às interações espontâneas, imediatas do cotidiano. Os conhecimentos podem circular 

e ser apropriados em interações imediatas do dia-a-dia, porém são produzidos em contextos 

institucionais, obedecendo às regras da esfera científica de atividade humana. É evidente, para 

nós, que os conhecimentos podem, excepcionalmente, ser produzidos nas interações 

espontâneas do cotidiano, porém, para assumirem o status de conhecimentos, devem ser 

validados por observadores externos, como pesquisadores, e não são percebidos pelos sujeitos 

como tais.  

Certamente, todo e qualquer texto, independentemente do seu contexto de produção, 

mobiliza e partilha representações e conhecimentos. Porém, haveria, para nós, uma relação - de 

predominância - entre representações e gêneros primários134 (BAKHTIN, 2003) e entre 

conhecimentos e gêneros secundários (BAKHTIN, 2003). Os conhecimentos estariam 

relacionados, então, a práticas de letramento de domínios institucionais especializados, que 

produzem e mobilizam, em sua maioria, gêneros secundários orais e sobretudo escritos, 

enquanto as representações estariam relacionadas a práticas de letramento menos 

institucionalizadas, caracterizadas sobretudo pelo uso dos gêneros primários orais. 

Todos sabemos que a oralidade precede a escolaridade e, é por ela, que a criança tem 

acesso, antes mesmo de ir à escola e de aprender a ler e a escrever, aos conhecimentos 

elaborados por sua sociedade. Sendo assim, é nas suas interações imediatas, sobretudo na 

família, que a criança aprende os seus primeiros conhecimentos, relacionados à sua socialização 

no mundo.  

                                                           
134 Como sabemos, os gêneros primários, segundo Bakhtin (2003), estão relacionados a situações de interação 
espontâneas, cotidianas, que implicam uma comunicação imediata. Já os gêneros secundários são produzidos em 
situações de interação mais elaboradas e complexas e são, normalmente, mediados pela escrita.  
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Mais tarde, quando entra na escola, a criança se alfabetiza, tendo acesso aos textos e aos 

gêneros textuais pelos quais os conhecimentos são elaborados e veiculados socialmente. Além 

disso, é, sobretudo, na escola que ela tem acesso aos objetos de conhecimento formalmente 

elaborados e convencionalmente aceitos pela esfera acadêmica. Quanto mais a criança for capaz 

de participar efetivamente de atividades sociais que impliquem, direta ou indiretamente, o uso 

significativo da escrita e da leitura, mais chances ela terá de ter acesso a conhecimentos com os 

quais e pelos quais ela poderá desenvolver capacidades de ação significativamente relevantes 

para o seu pleno desenvolvimento profissional e humano.  

Em outras palavras, o que estamos argumentando é que há diferentes formas de acesso 

aos conhecimentos socialmente elaborados, dos quais nos apropriamos para agir e interagir no 

mundo. A forma mais evidente e socialmente mais legitimada é a educação escolar.  

A instrução formal na escola ou na academia colaboram para a aprendizagem de 

conhecimentos teóricos e práticos pelos alunos e pelos profissionais em formação e para o 

desenvolvimento das suas capacidades de ação (ou seja, o seu poder fazer). Sendo assim, a 

escola e a academia, como agências de formação, colaboram com a transformação do sujeito 

sobre o sujeito e, portanto, colaboram com o seu desenvolvimento profissional e humano.  

A universidade, como instituição formativa sócio e historicamente estabelecida e 

situada, constitui, para nós, mais do que nunca, um campo empírico, bastante fecundo, para a 

investigação e, sobretudo, para a intervenção nos processos de desenvolvimento profissional e 

humano dos sujeitos. Nossa concepção de universidade é, então, a de espaço de formação e 

desenvolvimento profissional e humano. 

Nessa perspectiva, defendemos que a formação e educação críticas implicam 

desenvolver a capacidade de o sujeito mobilizar seus conhecimentos e suas representações de 

modo consciente e ético para agir e interagir.  

Como estamos propondo, a nossa definição de conhecimento expõe o problema da 

legitimidade das disciplinas científicas (sabemos que algumas disciplinas são elaboradas e 

desenvolvidas a partir de corpus de conhecimento relativamente estável, enquanto outras 

apresentam apenas teorias parciais, muitas vezes concorrentes).  

Em síntese, podemos considerar que os conhecimentos são elaborados socialmente com 

base em parâmetros físicos, validados, atestados empiricamente. São, portanto, especializados 
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e dominados por grupos institucionalmente estabelecidos. Através da divulgação científica, 

sobretudo na mídia, e da necessária didatização/transposição didática, os conhecimentos, 

elaborados em contextos formais de produção científica, circulam socialmente e chegam aos 

grupos sociais, podendo ser eles alvo de representação por esses grupos.  

Para nós, eles, os conhecimentos, estão relacionados com os conceitos formulados com 

base em validações teórico-metodológicas e são transmitidos socialmente por instâncias 

validadas socialmente, que ocupam uma função socialmente legitimada. Eles podem ser 

classificados como verdadeiros ou falsos, diferentemente das representações, que não podem 

ser avaliadas em termos de “verdadeiro” ou “falso”.  

Em outras palavras, muitos dos conhecimentos podem ser avaliados de acordo com suas 

condições de verdade, ou seja, com base nos critérios de “verdadeiro” ou “falso”. As 

representações não podem ser consideradas nem como verdadeira nem como falsas para um 

mesmo grupo social de acordo com suas condições de verdade.  

Elas são verdadeiras se de fato existem para um grupo social, se efetivamente são 

partilhadas por um grupo.  Elas são verdadeiras, pelo menos momentaneamente, ou em um 

dado estado sincrônico, para um grupo social que as partilha e podem ser falsas para outro(s) 

grupo(s) social(is), geralmente que possuem estatuto conflituoso com o primeiro grupo. A 

validade das representações não é, portanto, baseada em suas condições de verdade, pois cada 

grupo social, a partir de seus critérios sociossubjetivos próprios, julga suas representações como 

verdadeiras, no sentido de legítimas. 

Os conhecimentos são, então, de propriedade universal, pública e impessoal. São 

consensuais entre (quase) todos os grupos sociais. Não estão relacionados a conflitos 

simbólicos, pois são, como afirmamos anteriormente, universais, o que certamente os distingue 

das representações, que estão sempre relacionadas a brigas e a disputas simbólicas.  

Produzidos, circulados e aprendidos geralmente em situações formais, em instituições 

socialmente legitimadas, por especialistas em áreas científicas específicas, embora possam, 

evidentemente, circular em situações espontâneas do cotidiano, nas quais, inevitavelmente, 

sofrem um processo de transposição e representação, os conhecimentos são informações 

científicas a que os sujeitos têm acesso a partir de um processo formal de aprendizagem ou 

através dos textos de divulgação científica que circulam em diferentes esferas da atividade 
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humana, nas quais o uso da escrita é mais característico. São, portanto, naturalizados e restritos 

a determinadas instituições e aos seus contextos de produção e circulação.  

Ambos, conhecimentos e representações, são produtos da socialização humana e são, 

portanto, dialógicos. Assim como as representações, os conhecimentos são performáticos, pois 

regulam e orientam ações no mundo.  

Como proposições do senso especializado, baseadas em parâmetros físicos e sociais, os 

conhecimentos têm caráter, sobretudo, predominantemente expositivo e descritivo. São 

sistemáticos e podem ser classificados como empíricos e científicos.  

Quanto à sua elaboração e produção, podemos considerar que a ciência em geral 

transforma dados empíricos em científicos a partir de uma fundamentação teórico-

epistemológica coerente. O trabalho do cientista, como produtor do conhecimento científico, é 

pesquisar no sentido de explorar o objeto, submetendo-o e correlacionando-o a paradigmas 

teórico-epistemológicos e metodológicos.  

O pesquisador, a partir de decisões teórico-metodológicas de base, a partir dos quais 

define pressupostos e procedimentos adequados, busca analisar, de forma coerente com os seus 

objetivos, os dados, transformando-os em informações significativas. Para haver conhecimento, 

deve haver critérios de validação que deem credibilidade à análise perante o paradigma 

epistemológico adotado.  

Com isso, não estamos adotando uma postura positivista, baseada no rigor da 

experimentação e da quantificação. Os conhecimentos são, pelo menos momentaneamente, 

legitimados, consensuais e indiscutíveis por uma comunidade científica, embora esse consenso 

varie de grau de acordo com a área do conhecimento (em princípio, há menos consenso nas 

Ciências Sociais do que nas Ciências Naturais, dada, sobretudo, a condição dos objetos de cada 

uma dessas disciplinas).  

Para nós, a construção dos conhecimentos socialmente legitimados não é linear; não se 

trata, portanto, da acumulação numa sucessão unidirecional. O processo de construção de 

conhecimentos implica, ao contrário, rupturas e retornos. Conforme acreditamos, são essas 

rupturas e esses retornos que proporcionam o desenvolvimento e o avanço do conhecimento 

científico. 
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Posto isso, após definir e caracterizar os conhecimentos, podemos distingui-los das 

representações, antes de passarmos para a próxima seção, na qual nos dedicaremos a definir e 

a caracterizar teoricamente as representações sociossubjetivas discursivas (ou 

sociodiscursivas). Conforme propusemos, os conhecimentos são, em princípio, produzidos por 

instituições científicas socialmente legitimadas e são apropriados pelos sujeitos geralmente 

através do processo formal de aprendizagem, enquanto as representações são produzidas por 

todos os sujeitos, independentemente de sua posição econômica, política e social, durante as 

suas interações cotidianas em diferentes esferas da atividade humana, como nos bancos, nos 

restaurantes, nos terminais de ônibus, nos centros comerciais e nas igrejas, por exemplo.  

Dadas as suas condições de produção, os conhecimentos, diferentemente das 

representações, antes de se tornarem de fato conhecimentos, precisam ser legitimados por uma 

comunidade científica, que os valida ou os contesta, com base em critérios objetivos, 

consensualmente estabelecidos e estipulados. Após a sua validação, os conhecimentos são 

divulgados por agências de letramento socialmente consideradas de prestígio, como a escola, a 

academia e a mídia.  

No que se refere especialmente às representações, que são produzidas com base em 

critérios sociossubjetivos, só há consenso quanto à sua validade a nível de um determinado 

grupo social, para o qual as interpretações avaliativas partilhadas são legítimas. É, portanto, a 

constante negociação das representações partilhadas pelos diferentes grupos sociais que motiva 

as disputas e os conflitos ideológicos entre eles, embora certamente, ao (inter)agirem, na e pela 

linguagem, eles selecionem e relacionem também conhecimentos, que também são ideológicos, 

pois, no processo de apropriação pelos sujeitos, são submetidos a interpretações 

sociossubjetivas.  

Assim, podemos afirmar que tanto os conhecimentos quanto as representações 

implicam, ao mesmo tempo em que constroem, nas ações de linguagem dos sujeitos, efeitos de 

sentido ideológicos, que estabelecem, mantém ou contestam as relações de poder socialmente 

instauradas. Os conhecimentos são aceitos como corretos e verdadeiros, pelo menos sob uma 

perspectiva epistemológica determinada, em um dado estado sincrônico. Já as representações 

não podem ser consideradas nem como verdadeiras nem como falsas, pois não são baseadas em 

critérios objetivos, validados empiricamente.  
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No caso das representações, trata-se de reconhecê-las, então, como válidas e coerentes 

para um determinado grupo social, independentemente da diversidade existente entre elas. Ou 

seja, duas ou mais representações divergentes sobre o mesmo conteúdo temático são válidas e 

relevantes, no sentido de que são pertinentes para as interações e ações de um grupo social 

situado sociohistoricamente, que, com base em seus critérios sociossubjetivos, interpreta, de 

forma particular, o que lhe é fundamental e importante em termos praxeológicos.  

A pluralidade e a variação são constitutivas das representações, pois estas são 

determinadas por condições sociohistóricas sempre únicas e particulares. Contudo, afirmar que 

as representações são sempre válidas e coerentes não significa considerar que algumas delas 

não possam ser problematizadas. Ao contrário, algumas devem ser questionadas, pois, mesmo 

sendo coerentes para um determinado grupo social, estão relacionadas a posicionamentos 

discursivos que sustentam relações desiguais de poder, responsáveis pela marginalização e pela 

exclusão de determinados grupos sociais. Cabe, então, aos estudos aplicados e críticos nas 

diferentes Ciências Humanos e Sociais identificar e problematizar, com fins interventivos, as 

representações associadas à manutenção de problemas sociais, produzindo conhecimentos 

sobre elas.  

Em outras palavras, os conhecimentos, em termos de estabilidade, são mais estáveis do 

que as representações. Refutar um conhecimento é bem mais difícil do que ressignificar uma 

representação. Os conhecimentos podem ser considerados incoerentes, já as representações não, 

pois elas são sempre coerentes para um determinado grupo social, em dadas condições 

sociohistóricas.  

Diferentemente dos conhecimentos, as representações são ingênuas, no sentido de serem 

essencialmente espontâneas e naturais, no que se refere à sua produção, circulação e 

ressignificação. São produzidas involuntariamente pelos sujeitos em suas ações de linguagem, 

em situações de interação tanto formais quanto informais, dentro ou fora de instituições 

legitimadas socialmente. São - geralmente - divergentes, conflituosas, não sendo, portanto, 

consensuais, pois estão relacionadas às posições sociais dos sujeitos e grupos que as partilham. 

Implicam, portanto, efeitos de sentido relacionados a avaliações estabelecidas com base em 

critérios sociossubjetivos, que estão sempre em negociação.  

Finalizando essa discussão sobre os conhecimentos e as representações, poderíamos 

propor que há, no mínimo, quatro processos que caracterizam e distinguem os dois, a saber: 
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elaboração/produção, validação, circulação/divulgação, apropriação/internalização. No quadro 

baixo, relacionamos esses processos aos conhecimentos e às representações. 

 
 Elaboração/ 

Produção 

Validação  

(critérios de 

verdade/adequação)  

e estabilidade  

 

Apropriação/ 

internalização 

Ressignificação Circulação/ 

divulgação 

Conhecimento É empírico, 

emerge do 

debate 

científico  

É legitimado 

cientificamente, pelo 

consenso entre 

pesquisadores 

Mediação 

formativa 

formal, 

geralmente 

Dicotômica: entre o certo 

e o errado 

A partir do 

contexto de 

atividade  

acadêmica  

Representação  É prática, 

emerge da 

interação 

social 

É legitimada por e para 

um grupo social 

Mediação 

informal, nas 

ações de 

linguagem do 

cotidiano  

Não dicotômica: a partir 

do que se avalia como 

sociossubjetivamente 

importante 

Em todos os 

contextos de 

atividade 

humana 

 
3.3. Representações sociossubjetivas discursivas (ou sociodiscursivas) 

O conceito de representação está presente em diferentes disciplinas científicas e em 

várias abordagens teórico-epistemológicas, com diferente sistematização conceitual. Assim, é 

consideravelmente extenso o volume de produções científicas sobre as representações, em 

diferentes campos do conhecimento.  

Contudo, o interesse científico por esse conceito e por essa categoria135 teórica é 

relativamente recente, pois, durante muitos anos, as representações foram renegadas como 

objeto científico, já que se presumia que apenas os conhecimentos eram socialmente legítimos. 

Havia certo receio de se conceber as representações como objeto legítimo de estudo científico 

por se tratar de “conhecimentos” comuns, não objetivos...136 

Entretanto, atualmente percebemos uma tendência quase que contrária, pois as 

pesquisas sobre os processos e os produtos de compreensão da realidade consideram mais as 

representações do que os conhecimentos, embora essas pesquisas considerem representações 

                                                           
135 Nesta tese, consideramos as representações como a) conceito, b) categoria teórica e c) categoria analítica, que, 
em pesquisas empíricas, só pode ser analisada a partir de outras categorias analíticas, tais como linguagem, 
subjetividade e ideologia. Para nós, sua análise só pode partir da análise de categorias linguísticas, enunciativas e 
discursivas que expressam, em textos e discursos, as interpretações e as avaliações que constituem representações.  
136 Embora sejam diferentes no que se refere aos seus processos de produção, de circulação e de ressignificação, 
os quais implicam graus distintos de objetividade e de legitimação, os conhecimentos e as representações são 
elementos válidos da vida social e, por isso, devem ser analisados por pesquisas que se interessam pelo mundo 
social.  
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como conhecimentos (no caso, conhecimentos do senso comum), como as fundamentadas pela 

Teoria das Representações Sociais, no paradigma da Psicologia Social.137  

As pesquisas sobre representações em disciplinas como a Psicologia138 (sobretudo, 

Psicologia Social) reconhecem a função da linguagem na elaboração e na circulação das 

representações, mas, dadas as suas limitações disciplinares, não conseguem avançar nessa 

questão. Nesta pesquisa, tentaremos abordar essa questão sob uma perspectiva linguística, 

enunciativa e discursiva, não desconsiderando, contudo, as dimensões139 sociais, cognitivas das 

representações. 

Sendo assim, nos interessamos, nesta tese, pela constituição - essencialmente 

heterogênea - e pela caracterização linguística, enunciativa e discursiva das representações, pois 

partimos da tese de que as representações se materializam sob múltiplas formas em textos e 

que, portanto, se manifestam nos níveis linguístico, enunciativo e discursivo, sempre com 

finalidades pragmáticas, pois são sempre elaboradas para determinados fins.140 

Muitas das pesquisas que se interessam pela dimensão linguística das representações 

considera exclusivamente o nível lexical, a partir da tese de que o sistema lexical de uma língua 

está relacionado com o modo pelo qual os usuários dessa língua organizam sua percepção do 

mundo. Para nós, mais do que considerar exclusivamente o componente lexical, devemos 

considerar a relação entre os outros níveis, na tentativa de compreender como as representações 

são partilhadas, produzidas, negociadas no e pelo discurso, nas interações concretas e situadas 

das ações de linguagem.  

Nessa perspectiva, observamos, comumente, que esses trabalhos da área da Linguística 

que se preocupam apenas com a análise lexical desenvolvem somente uma descrição temática 

das representações, sem, contudo, analisar e, eventualmente, problematizar os seus efeitos e as 

suas implicações para as interações e ações dos sujeitos, sóciohistoricamente situados e 

                                                           
137 Para nós, o conceito de representação mais difundido atualmente foi proposto pela vertente sociológica da 
Psicologia francesa, que, ao tratar empiricamente das representações como objeto de análise, muda, na década de 
60 do séc. XX, o eixo tradicional das pesquisas em Psicologia Social, que, até então, eram baseadas, sobretudo, na 
perspectiva behaviorista dos estudos dos comportamentos humanos observáveis.  
138 Dada a sua formação, os psicólogos “negligenciam” a dimensão linguística das representações. 
139 Contemplar a complexidade dessas relações é certamente uma das grandes dificuldades dos estudos empíricos 
a respeito das representações, os quais precisam recorrer, inevitavelmente, a abordagens interdisciplinares (para 
nós, sobretudo nas áreas de interesse da Sociologia, da Psicologia e da Linguística). 
140 Nesta pesquisa, assumimos a tese de que as representações só podem ser atestadas empiricamente a partir de 
uma abordagem linguística, enunciativa e discursiva dos textos em que circulam e pelos quais são construídos e 
reconfiguradas. Sendo assim, queremos contribuir para a análise empírica de representações em textos através da 
análise dos elementos linguísticos, enunciativos e discursivos que materializam e atestam essas representações. 
Portanto, representamos a contribuição dos linguistas para a análise das representações, que tanto interessa – ou 
deve interessar - às ciências e disciplinas que se preocupam com as práticas sociais e linguísticas dos seres 
humanos.  
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constituídos, que a partilham. Para nós, o que se deve considerar nos estudos das representações 

sociossubjetivas é, sobretudo, a sua funcionalidade, pois elas têm caráter praxeológico, 

orientando e regulando interações e ações.  

A pergunta central deve ser, portanto: o que essa representação implica sobre esse 

objeto? Quais as implicações dessa representação para as interações e ações dos sujeitos que a 

partilham? E não apenas: qual a representação sobre esse objeto partilhada por esse grupo?  

Considerar essas implicações é a alternativa válida para considerar os efeitos141 

ideológicos das representações, os quais podem estar relacionados à manutenção, por exemplo, 

de relações de poder e de desigualdades sociais ou à emergência de atividades subversivas que 

contestem essas desigualdades. É nesse ponto que reside, para nós, a maior contribuição dos 

estudos sobre representações.  

Nesta tese, trataremos das representações como sociossubjetivas e discursivas ou, 

sinteticamente, sociodiscursivas. Essa terminologia nos é importante porque, a partir dela, 

queremos destacar a função primeira e decisiva da linguagem142 para a formação, circulação e 

transformação de representações, e a função ativa do sujeito143, como agente e ator dentro de 

um grupo social, definido sob dadas condições sociohistóricas e culturais, na construção e 

ressignificação de representações. Assim, com esse termo, pretendemos tratar das 

representações tanto ao nível social quanto ao nível individual.  

Para nós, o termo social (na nossa terminologia, representações sociossubjetivas e 

discursivas) é polissêmico, pois se refere tanto à dimensão coletiva das representações, já que 

são partilhadas por um grupo144 social situado em um tempo e espaço singular, quanto à 

                                                           
141 Para nós, conforme estamos propondo nesta seção, são as representações que delimitam os efeitos de sentido 
(sempre ideológicos) que constituem os textos e os discursos, ao mesmo tempo em que são produzidas e 
ressignificadas por estes.   
142 Nesta pesquisa, assumimos a tese de que a a linguagem possibilita a objetivação e a interiorização das 
experiências e dos conhecimentos e representações a elas relacionados e nelas implicados. Nessa perspectiva, a 
função primária da linguagem é, para nós, possibilitar e mediar a interação entre os seres humanos, nas quais e 
durante as quais eles agem, produzindo, negociando e eventualmente ressignificando conhecimentos e 
representações, que constituem as ideologias dos grupos socias a que pertencem. É a dimensão social e histórica 
da linguagem que permite que os conhecimentos e as representações sejam transmitidos e ressignificados tanto 
sincrônica quanto diacronicamente.  
143 Acreditamos que as representações partilhadas pelos sujeitos sobre os objetos são também representações sobre 
esses próprios sujeitos.  Ou seja, a representação de um sujeito sobre dado objeto implica uma representação sobre 
o próprio sujeito. 
144 Uma representação não existe em si nem por si mesma, mas sempre em relação a um sujeito/grupo social e a 
um objeto/elemento. A função da representação é, portanto, mediar a relação entre o sujeito/grupo e o 
objeto/elemento, estabelecendo e definindo avaliações do sujeito acerca do objeto, as quais regulam as ações do 
sujeito com/sobre e para esse objeto. 
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dimensão linguageira das representações, já que elas são produzidas, partilhas e negociadas nas 

interações sociais, mediadas sempre pela linguagem. A heterogeneidade das representações está 

relacionada, então, à heterogeneidade discursiva, sobre a qual pouco poderemos discutir nesta 

tese, dados os nossos interesses epistemológicos.  

Em abordagens específicas das representações, percebemos, então, três grandes 

tendências no que se refere à relação entre representações e ideologias: a primeira negligencia 

a ideologia em detrimento das representações, sem, ao menos, definir as primeiras; a segunda 

considera representações como ideologia, não as distinguindo, e a terceira distingue 

representações e ideologias, com o interesse teórico e metodológico apenas nas primeiras, sem 

definir satisfatoriamente as segundas nem discutir as relações entre ambas.  Para nós, considerar 

apenas as representações como ideológicas é reduzir o processo ideológico à produção e à 

partilha de informações do cotidiano e destituir, portanto, de sua carga ideológica, as 

informações elaboradas pelas esferas acadêmicas, tão importantes para a compreensão social 

da realidade.  

Sendo assim, percebemos a falta de uma proposta que considere os três elementos145 

(ideologias, conhecimentos e representações) como fundamentalmente relacionados.146 Não 

podemos considerar que esses três conceitos estejam relacionados ao mesmo fenômeno, nem 

considerar apenas as representações como ideológicas. Na verdade, precisamos distingui-los e 

relacioná-los, para compreendermos a multiplicidade de significações que os sujeitos atribuem 

ao mundo.  

Nas seções anteriores, definimos e caracterizamos as ideologias e os conhecimentos. 

Conforme argumentamos, os conhecimentos e as representações são os principais elementos 

que constituem o sistema simbólico das ideologias.  Enquanto os primeiros são formais, 

científicos e, portanto, convencionais em uma sociedade, com maior grau de estabilidade, os 

segundos são comuns, convencionais apenas a nível de grupos sociais, com menor 

estabilidade147, pois são produzidos com base nos critérios sociossubjetivos dos sujeitos e dos 

                                                           
 
145 Há conhecimentos sobre ideologia, bem como conhecimentos sobre representações, assim como há 
representações sobre conhecimentos e representações sobre ideologia, mas não há ideologia de conhecimentos ou 
ideologia de representações. Nessa perspectiva, é comum representarmos, com base em parâmetros 
sociossubjetivos, conhecimentos que adquirimos em situações formais ou não de aprendizado, interpretando-os 
como necessários, bons, positivos ou até mesmo relevantes para as nossas ações no mundo físico e social.  
146 Não se trata de considerar a ideologia nos estudos das representações, mas sim de conceber as representações 
como elementos constitutivos da ideologia, categoria maior, que abrange, além das representações, os 
conhecimentos sociohistoricamente produzidos e partilhados.  
147 As representações podem ser tanto efêmeras quanto duradouras. No primeiro caso, são amplamente distribuídas 
e transmitidas por gerações; no segundo caso, dadas as condições socioculturais das sociedades modernas, são 



145 
 

 
 

grupos a que pertencem e são, a todo instante, ressignificados na e pela linguagem dada a 

dinâmica desses critérios.148  

É no nível das representações, portanto, que percebemos o maior embate ideológico 

(relacionados a conflitos149 ideológicos) entre sujeitos e grupos150 sociais, pois são elas que 

constituem fundamentalmente os interesses sociais, sendo negociadas constantemente nas e 

pelas ações e atividades de linguagem nas mais diferentes práticas humanas. As ideologias são, 

então, sistemas a partir dos quais os sujeitos e os grupos sociais se posicionam discursivamente 

em relação aos elementos e objetos da realidade circundante que lhe são física, subjetiva e 

socialmente relevantes.  

De início, podemos discutir, mesmo que brevemente, sobre o conceito de representações 

na Teoria das Representações Sociais (doravante, TRS) à qual nos referimos mais acima. Para 

essa teoria, da Psicologia Social, as representações são “uma modalidade de conhecimento 

particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre 

indivíduos” (MOSCOVICI, 1978, p. 26).  

Para nós, essa definição de representação pode ser problematizada, pois se trata de uma 

concepção restrita. Observando unicamente a definição em destaque, podemos questionar quais 

as concepções de linguagem e de conhecimento que a fundamentam. Nela, podemos perceber 

que as representações, como produtos de linguagem, parecem ser meros instrumentos de 

“comunicação entre indivíduos”. 

                                                           
momentâneas, pois, com o rápido e crescente avanço tecnológico e dos meios de interação social, são 
ressignificadas frequentemente.  
148 Com base nos critérios do mundo físico e objetivo, um sujeito pode dominar o conhecimento de que “Fortaleza 
é a capital do estado do Ceará”. Como ele interpreta, avalia o referente “Fortaleza”? Com base em seus critérios 
sociossubjetivos, ele pode interpretar Fortaleza como, por exemplo, agradável, se a ele lhe agradar o clima quente, 
ou como desagradável, se a ele lhe incomodar a tempo comum de Fortaleza.  
149 Como defendemos que as representações são, sobretudo, produções discursivas e ideológicas, não assumiremos, 
nesta tese, a proposta do ISD (BRONCKART, 2009), baseada na de Habermas, pois, ao que nos parece, ela não 
contempla as relações de poder e os valores ideológicos que marcam o agir na e pela linguagem, cujo significado 
representacional está no âmbito do discurso. Para nós, o discurso está sempre em relação dialética com as formas 
de ação e de interação, com os grupos sociais e com o mundo material, já que é usado para construir algum aspecto 
da realidade de uma perspectiva particular, a qual implica SEMPRE lutas de poder e, portanto, ideologias. 
Conforme já argumentamos, são as ideologias que definem os grupos sociais, o que, ao que nos parece, não é 
considerado pelo ISD dados os seus objetivos.  
150 Quando afirmamos que as representações são particulares, pois são sempre de um grupo, não queremos afirmar 
com isso que as representações se limitam a um coletivo finito de indivíduos, pois os grupos se definem 
dialogicamente. Sendo assim, a dinâmica de um grupo social específico não se restringe às ações de um agregado 
de indivíduos, pois não estão sozinhos no mundo.  
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Além disso, é problemático, para nós, considerar que as representações têm por função 

“a elaboração de comportamentos”. De acordo com o autor, as representações sociais são 

teorias implícitas que determinam as atitudes na interação social.  

Para nós, as representações não determinam ações; elas implicam, na verdade, 

interpretações que, por seu turno, implicam posicionamentos discursivos a partir dos quais os 

agentes regulam as suas ações de linguagem e avaliam as dos outros.151 São justamente nesses 

posicionamentos discursivos que consistem os efeitos ideológicos das representações. Sendo 

assim, na definição em destaque, não se considera a função ideológica das representações.  

Além disso, não são apenas as representações que regulam posicionamentos discursivos; 

os conhecimentos também apresentam essa função socialmente, ou seja, não são apenas as 

representações que são responsáveis pela elaboração de comportamentos e pela comunicação 

entre indivíduos. Os conhecimentos também constituem parâmetros importantes para a 

produção e regulação de ações e para a interação entre sujeitos. 

Os sujeitos agem com base tanto em conhecimentos quanto em representações. Nós 

agimos no mundo e regulamos nossas ações com base em elementos tanto de ordem mais 

objetiva quanto de ordem mais subjetiva, elelementos dos quais nos apropriamos em nossas 

interações cotidianas, mediadas pela linguagem. Para nós, então, não são apenas as 

representações nem apenas os conhecimentos, mas sim as ideologias que constituem os 

sistemas gnosiológicos que elaboram, regulam, orientam ou até mesmo regulamentam ações e 

interações sociais.  

Em sua teoria152, Moscovici (1978) distingue o conhecimento do senso comum e o 

conhecimento científico. Para o autor, as representações seriam o primeiro tipo de 

conhecimento, sendo constitutivas da realidade, “da única realidade que conhecíamos por 

experiência” (MOSCOVICI, 1978, p. 26). Na verdade, os conhecimentos científicos também 

são elaborados e produzidos com base na experiência, o que, portanto, não constitui, para nós, 

um critério distintivo entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico. 

                                                           
151 Para nós, as representações têm valor tanto simbólico quanto prático, mas não há - nem poderia haver - uma 
relação isomórfica entre ações e representações.  
152 Ao propor a Teoria das Representações Sociais, Moscovici recorreu, por exemplo, à teoria linguística de 
Saussure, à teoria das representações infantis de Piaget e à teoria do desenvolvimento cultural de Vigotski. 
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Porém, queremos acreditar que o autor se refira à experiência cotidiana, ordinária, vivida fora 

das instituições formais de produção do conhecimento científico153.  

Todo conhecimento, assim como toda representação, constitui uma compreensão do 

contexto social, apresentando função prática e orientando as interações humanas. Sendo assim, 

não são apenas as representações que têm função prática. Contudo, concordamos quando os 

psicólogos sociais afirmam que as representações são socialmente elaboradas e compartilhadas 

e que contribuem para a construção de uma realidade comum.  

É evidente que propomos essas considerações com base em nossos próprios 

fundamentos teórico-metodológicos, o que significa que não estamos afirmando que a proposta 

da TRS não é válida nem legítima. Ela é sim válida e legítima com base nos fundamentos 

epistemológicos que assume.  

Nessa perspectiva, com a proposta sobre as representações que tentaremos desenvolver 

nesta tese, não queremos propor que as abordagens anteriores não sejam válidas nem legítimas. 

Elas são sim válidas e legítimas se considerarmos a coerência com os fundamentos 

epistemológicos que assumem. O que tentaremos propor é uma abordagem própria das 

representações, com base em orientações teórico-metodológicas bem delimitadas, que 

considere nossos objetivos e interesses de pesquisa. E é com base nessas orientações que ela, a 

nossa proposta, pode – e deve – ser avaliada cientificamente.  

Inicialmente, podemos considerar que as representações são as interpretações e as 

avaliações que, produzidas espontaneamente, nas e pelas interações e ações de linguagem 

corriqueiras do cotidiano, circulam histórica e socialmente nos grupos sociais. Por serem 

produzidas em ações e interações comuns nas atividades dos grupos sociais, as representações 

não são, em sua maioria, legitimadas por toda a sociedade, mas apenas pelos grupos sociais que 

as partilham. São, portanto, sentidos construídos com base em avaliações e interpretações 

estabelecidas a partir de experiências sociossubjetivas. 

Para nós, não há motivo aparente para pensarmos que os sujeitos representam todo e 

qualquer objeto/conteúdo temático. Ao que nos parece, é mais provável que os sujeitos só 

                                                           
153 Nesta tese, discordamos da concepção proposta pela TRS, segundo a qual as representações são modalidades 
de conhecimento prático orientadas para a comunicação e para a compreensão do contexto social em que vivemos. 
Discordamos quando, sobretudo, se concebem as representações como uma modalidade de conhecimento, pois as 
representações não são conhecimentos tal como os definimos na nossa própria proposta.  
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representem aquilo que afeta, direta ou indiretamente, suas ações e interações no mundo e que, 

por isso mesmo, constitui um conteúdo temático recorrente em seus discursos. Assim, somente 

objetos valorizados, aqueles que interessam a um grupo social, são representados por ele. 

Para justificar a nossa tese de que apenas os objetos/conteúdos temáticos relevantes às 

ações dos grupos são representados por eles, podemos considerar o que propõe BAKHTIN 

(1986):  

A cada etapa do desenvolvimento da sociedade, encontram-se grupos de objetos 
particulares e limitados que se tornam objeto da atenção do corpo social e que, por 
causa disso, tomam um valor particular. Só este grupo de objetos dará origem a signos, 
tornar-se-á um elemento da comunicação por signos (...) Para que o objeto pertencente 
a qualquer esfera da realidade, entre no horizonte social do grupo e desencadeie uma 
reação semiótico-ideológica, é indispensável que ele esteja ligado às condições sócio-
econômicas essenciais do referido grupo, que concerne de alguma maneira às bases 
de sua existência material (BAKHTIN, 1986, p. 44-45).  

É essa reação semiótico-ideológica que consideramos como a ação de representar. Para 

nós, representar é ontogeneticamente característico do ser humano, sendo uma ação processual 

de linguagem e pensamento154, cujo produto empírico são as representações. 

Nesta tese, consideramos representar como o processo ativo e dinâmico a partir do qual o 

homem interpreta, de forma avaliativa, com base em critérios sociossubjetivos, o mundo. 

Assim, representar um dado conteúdo temático implica associar a ele interpretações avaliativas 

e posicionamentos discursivos, que regulam ações e atividades de linguagem. Portanto, a 

produção de interpretações e a atribuição de avaliações e sentidos aos objetos do mundo é a 

essência da atividade representativa.  

Na seção anterior, consideramos que, pelas ideologias, os homens conhecem e 

representam, na e pela linguagem, o que existe de fato, o que pode ou o que poderia existir. No 

que se refere especificamente às representações, propusemos que elas são sempre a 

interpretação e a avaliação de alguém ou de algum grupo sobre algum objeto que lhe é 

sociossubjetivamente importante.  

Essa consideração nos é importante para discutirmos a relação entre a representação e o 

objeto que ela representa. Em Jodelet155 (apud Jovchelovitch, 2000, p. 41), “(...) elas [as 

representações] ocupam o lugar de alguma coisa, elas re-apresentam alguma coisa”. Para nós, 

as representações sociossubjetivas não ocupam o lugar de alguma coisa, mas sim interpretam e 

                                                           
154 Para nós, as representações são uma modalidade de pensamento social, tais como os pensamentos, os mitos, as 
crenças, os preconceitos.  
155 Discípula de Moscovi, Jodelet propôs, no paradigma da Psicologia Social, um desenvolvimento da TRS.  
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avaliam essa coisa. Se elas ocupassem o lugar de alguma coisa, não haveria diferença entre 

representação; todos os sujeitos e grupos representariam da mesma maneira.  

Nessa perspectiva, as representações, que são necessarimanete interpretativas, 

avaliativas e que constituem interpretações, com base nos parâmetros sociossubjetivos dos 

sujeitos e grupos, sobre o objeto tematizado, estão relacionados a (efeitos de) sentidos, que, nas 

interações humanas, são negociados na e pela linguagem.  

Em outras palavras, a representação do sujeito sobre dado objeto não se confunde com 

o objeto nem se limita a ele, pois a representação é sempre sobre um objeto de discurso, 

tematizado linguística e enunciativamente em textos, que materializam discursos. Assim, os 

sentidos atribuídos pelos sujeitos aos objetos de discurso nada mais são do que representações 

sociodiscursivas, produzidas por eles a partir de seus critérios sociossubjetivos. Para nós, então, 

a especificidade das representações relaciona-se à subjetividade, baseada em critérios 

sociossubjetivos de interpretação e avaliação da realidade.  

A essa questão dos critérios sociossubjetivos está relacionada uma das características 

das representações sociodiscursivas, que é a comparação que elas implicam quanto a 

possibilidades de interpretação e avaliação dos objetos temáticos, já que, por exemplo, o nosso 

grupo, de acordo com os nossos próprios critérios sociossubjetivos, interpreta e avalia esse 

objeto de discurso assim, mas aquele outro grupo, segundo os seus próprios critérios 

sociossubjetivos, interpreta e avalia diferentemente de nós; isso é verdadeiro e importante para 

o nosso, mas não é para o grupo deles.  

Considerando essa questão, a dos critérios sociossubjetivos, podemos correlacionar a 

análise das representações à análise da subjetividade, a qual abrange tanto aspectos significados 

(conscientes) quanto não significados (inconscientes), conforme discutiremos na próxima 

seção, na qual nos dedicaremos a tratar especificamente da relação entre subjetividade, 

identidade e consciência. Por ora, podemos considerar que as representações, como produtos 

de um processo de linguagem e pensamento, definem intersubjetividades, pois o indivíduo 

constrói sua subjetividade a partir da interação social, sempre mediada pela linguagem e pelo 

pensamento. Sendo assim, analisar representações sociodiscursivas é analisar como a realidade 

é constituída e interpretada sociosubjetivamente. 

O conceito de representação que aqui propomos está diretamente relacionado a outros 

conceitos, que, para nós, constituem uma perspectiva interacionista sociodiscursiva crítica da 
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linguagem. Um desses conceitos é o de ressignificação de representações, o qual abrange a ação 

de ressignificar, que, assim como representar, é um processo simbólico próprio do psiquismo 

humano. Para nós, ressignificar representações implica descobrir, assumir, atribuir uma 

significação nova para um dado objeto temático já anteriormente representado. 

Nessa perspectiva, a ressignificação de representações sociodiscursivas implica a 

mobilização e a problematização de sentidos já constituídos, bem como a sua reconfiguração 

posterior com base em novos critérios sociossubjetivos, estabelecidos a partir de novos 

interesses e/ou de novas necessidades. A ressignicação de representações sociodiscursivas é, 

para nós, então, um processo intencional e consciente, pelo menos em tese, baseado em uma 

tomada de consciência preliminar.  

Para nós, conforme estamos propondo nesta tese, a tomada de consciência e a 

ressignificação de representações sociodiscursivas são processos a priori para a mudança de 

ação, mas não a determinam. Não há uma relação causal entre elas. Não há mudança de ação 

sem tomada de consciência.  

Assim, é a partir do momento em que o sujeito tem consciência de suas representações 

e em que passa a ressignificá-las, de acordo com suas intenções e necessidade, que ele pode se 

desenvolver consideravelmente como profissional. Para nós, os sujeitos podem ter consciência 

da representação que partilham, mas, na maioria dos casos, não estão conscientes do modo 

como a construíram nem do motivo pelo qual a partilham. 

Atualmente, dada a velocidade das transformações sociais, a produção e a 

ressignificação de representações são intensas e fluidas. Assim, as representações e, mais 

precisamente, o seu processo de ressignificação reflete o dinamismo da nossa sociedade atual. 

Como categoria teórica e analítica, as representações relacionam o individual ao social, 

evidenciando a função central da linguagem para a formação e ressignificação de interpretações 

sociossubjetivas. São, portanto, interpretações e avaliações que indicam como os grupos sociais 

compreendem e transformam a realidade. Assim, as representações podem nos (re)velar os 

modos de pensar, de sentir e de agir dos sujeitos e dos seus grupos sociais. Daí sua análise ser 

importante para problematizarmos a dominação simbólica relacionada à criação e sustentação 

de desigualdades e preconceitos sociais156. Para nós, toda e qualquer análise das representações 

                                                           
156 Mais uma vez, queremos destacar esse princípio. Embora ele não esteja, de fato, relacionado ao nosso objeto 
de análise, não podemos nos esquecer da importância dele nas abordagens sobre representações.  
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sociossubjetivas deve partir do seu contexto de produção e de circulação, observando as funções 

simbólicas e ideológicas que desempenham nas ações e atividades humanas no cotidiano.  

É bem provável que haja discursos que funcionam, mais qualitativa e eficientemente do 

que outros, na produção e na circulação de representações. Aliás, também é provável que haja 

propriedades e estruturas formais (linguística, enunciativa e discursiva) que materializam mais 

produtivamente representações em fragmentos de discurso.  

Sendo assim, podemos questionar: quais são esses discursos? Quais são essas 

propriedades e estruturas formais? Para nós, são sobretudo os mecanismos enunciativos (vozes 

e modalizações) que materializam representações sobre objetos temáticos em textos, que, por 

sua vez, materializam discursos. Ao que nos parece, um discurso não produzirá ou partilhará 

uma representação se não tematizar um objeto socialmente relevante para o grupo, ou seja, um 

objeto que constitua um objeto de representação para um grupo. 

Para nós, é função do linguista estudar as diferentes formas que manifestam e 

materializam, linguística, enunciativa e discursivamente, representações sociodiscursivas. 

Assim, como linguistas aplicados, nos interessamos, nesta tese, pela possível 

relação/correspondência entre representação e organização/caracterização linguística, 

enunciativa e discursiva.  Nessa perspectiva, acreditamos que a contribuição da Linguística em 

relação ao conceito e à categoria teórica e analítica das representações é sobre o produto, e não 

o processo. Nós linguistas temos pouco a contribuir com a problemática do processo de 

representar, pois este abrange problemas de ordem, por exemplo, psicológica e social.   

Nesta pesquisa, poderíamos defender que existem relações de correspondência 

entreconteúdos temáticos - candidatos ao estatuto de representação - e modos de organização e 

materialização linguística, enunciativa e discursiva recorrentes. Isso não significa, para nós, que 

a linguagem seja transparente nem que todos os mecanismos enunciativos materializem 

necessariamente representações. Ou seja, descartamos a hipótese de que uma certa organização 

enunciativa materialize, em todas as circunstâncias, uma representação que existe em si e por 

si.  

A relação não é transparente nem direta; na verdade, é uma relação de possibilidade, 

estabelecida no curso das ações de linguagem, para a qual convergem intenções, motivos e 

capacidades de ação.  Certamente, é uma via de mão dupla: trata-se de analisar, de um lado, 

como a organização linguística, enunciativa e discursiva da linguagem valida representações e, 
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de outro lado, o que as representações (re)velam sobre o funcionamento da linguagem 

(especialmente, do discurso).  

Essas considerações impõem algumas questões importantes, como as seguintes: como 

legitimar empiricamente o que é uma representação e o que não é? Como assegurar que tais 

objetos/conteúdos temáticos são representados socialmente? Que objetos são representados? 

As nossas respostas a essas questões são baseadas na tese de que não podemos responder 

previamente a elas, pois só saberemos se, de fato, há representação quanto a um dado 

objeto/conteúdo temático depois de analisarmos, empiricamente, as ações e os discursos de um 

grupo específico relacionados a esse objeto/conteúdo temático. É possível que, pela análise, 

concluamos que, de fato, o grupo social analisado não partilha nenhuma representação sobre o 

objeto/conteúdo temático analisado.157  

Conforme estamos propondo repetidamente, as representações estão elaboradas158 e 

negociadas em um sistema semiótico de sentidos múltiplos que os sujeitos elaboram e 

produzem, constantemente problematizando-os e eventualmente ressignificando-os. Elas são 

essencialmente valorativas, relacionadas, sobretudo, a interesses sociossubjetivos. É no 

processo de apropriação dos objetos e dos fenômenos do mundo que os sujeitos os representam. 

Nas interações de que participa socialmente, o sujeito vai contínua e progressivamente 

se apropriando dos modos de ação culturalmente elaborados, internalizando-os e tornando-os 

seus (VIGOTSKI). Nesse processo de internalização, o sujeito atribui avaliações a esses 

produtos socioculturalmente produzidos, que passam, portanto, a ser representados pelo sujeito 

de acordo com os critérios sociossubjetivos que partilha com o seu grupo social.  

Nesse ponto, podemos, mais uma vez, retomar a distinção entre conhecimentos e 

representações. Mais acima, propusemos que as representações estão relacionadas, sobretudo, 

                                                           
157 Essa conclusão certamente não invalida a pesquisa, que terá a função social de demonstrar, nesses casos, que 
não há, de fato, nenhuma representação sociodiscursiva, partilhada por um dado grupo social, sobre dado objeto 
temático. 
158 Uma discussão mais aprofundada do processo de elaboração e produção de representações transcende os nossos 
objetivos e exigiria um extenso trabalho. Contudo, quanto a esses processos, concordamos com teoria das 
Representações Sociais de Moscovici quando trata dos processos de ancoragem e de objetivação. Entretanto, dadas 
as limitações relativas à nossa formação acadêmica, não nos é possível discutir, aprofundadamente, sobre as 
condições de elaboração sociocognitiva das representações. Na verdade, estamos interessados na constituição 
linguística, enunciativa e discursiva das representações, bem como nos efeitos de sentido (sempre ideológicos) que 
elas implicam em textos e discursos. Portanto, nos interessamos pela dimensão discursiva das representações e 
pela sua funcionalidade nas ações e atividades de linguagem. 
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à cultura cotidiana (ordinária, popular) e, portanto, às interações mais imediatas e rotineiras dos 

sujeitos. Os conhecimentos estão relacionados, sobretudo, à cultura científica e às interações 

em agências mais formais de letramento, como a escola e a universidade.  

Por conseguinte, é legítimo considerar que, para haver conhecimento, é preciso haver 

uma comunidade científica socialmente constituída e legitimada; já para haver representação, 

basta haver sujeitos no mundo falando, escrevendo, gesticulando, ou seja, interagindo e agindo 

na e pela linguagem. Assim, as representações sempre existirão, independentemente da 

produção científica de uma sociedade.  

Além disso, propusemos que representações são convencionais para um mesmo grupo, 

enquanto que os conhecimentos são legitimamente convencionais e convencionados para todos 

os grupos, embora alguns deles não os partilhem. Os conhecimentos sobre um mesmo 

objeto/conteúdo temático não podem variar em uma mesma sociedade, sem pôr em perigo o 

seu próprio estatuto de referência, ou seja, o seu valor de conhecimento.  

Para nós, uma representação sobre um determinado objeto temático não precisa 

necessariamente ser problematizada nem substituída159 por um conhecimento sobre o mesmo 

objeto temático. É somente quando há problemas sociais causados por interpretações restritas 

e/ou inadequadas que as representações devem sim ser problematizadas e ressignificadas.  

Do dialogismo, emergem diferentes representações, que constituem a multiplicidade de 

ideologias, que se unem, se confrontam, se velam, num constante processo de produção, 

instauração e atualização de várias significações. Para nós, produtos da diversidade das 

funções160 e dos papeis sociais que os sujeitos ocupam na sociedade, as diferentes 

representações sobre o mesmo objeto social são paradigmáticas. Inclusive, podemos reconhecer 

que há representações socioculturalmente valorizadas, ou seja, há representações de prestígio, 

critério relacionado à posição sociopolítico-econômico do grupo que a partilha.  

Conforme estamos propondo, as representações são relativas às posições sociohistóricas 

e discursivas dos sujeitos, e não ao objeto em si, o que explica que os sujeitos podem partilhar 

representações distintas sobre o mesmo objeto, as quais são constantemente centro de 

                                                           
159 Uma representação pode, eventualmente, em dadas circunstâncias sociais, históricas, culturais e científicas, 
tornar-se um conhecimento socialmente elaborado e empiricamente validado. Que critérios, então, são necessários 
para que possamos considerar uma representação como conhecimento?  
160 Evidentemente, os sujeitos constroem representações sobre o estatuto de agente/ator dos outros sujeitos, bem 
como sobre o seu próprio estatuto. Sendo assim, eles representam o seu papel social e, a partir das representações 
que constroem e partilham, sabem quem é quem, quem pode ou não pode algo.  
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negociações e conflitos161 ideológicos. Contudo, devemos reconhecer que o que é representado 

em um determinado grupo pode não ser representado em outro, pois nem tudo que é 

sociossubjetivamente importante para um grupo será necessariamente para outro.   

Certamente, tudo o que há no mundo é material e se constitui na e pela relação. Assim, 

as ideologias são constituídas pela relação constitutiva entre conhecimentos e representações. 

Um desses elementos (as representações) são eminentemente sociossubjetivas em sua origem e 

função, enquanto o outro elemento (os conhecimentos) são eminentemente objetivos em sua 

origem e função.  

Nessa perspectiva, a produção dos conhecimentos e das representações é um processo 

sociohistórico e cultural, que implica mudanças e transformações nos modos de interpretar e 

agir dos sujeitos. Ambos, os conhecimentos e as representações, são da ordem da linguagem, 

sendo produzidos e circulados pela língua (oral e escrita), pelas imagens e pelos gestos, por 

exemplo. Ou seja, por tudo que é linguagem. Sendo assim, o contexto de observação, descrição 

e análise das representações é a língua em uso em contexto social. 

Nessa perspectiva, as representações estão relacionadas à construção, à negociação e à 

problematização de significados nas interações sociais a partir da mediação da linguagem. 

Portanto, não podemos analisar as representações prescindindo das situações reais e efetivas de 

interação nas quais elas são produzidas e nas quais elas circulam, sendo sempre negociadas e 

eventualmente ressignificadas. Analisar as representações desconsiderando as ações e 

atividades de linguagem nas quais elas são produzidas e circulam limita a sua utilidade para as 

atividades sociais. 

Sobre essa questão da linguagem, que, para nós, é tanto a força motriz da produção, da 

circulação e da ressignificação de representações, quanto a sua expressão material, podemos 

considerar que a origem das representações não está apenas nas condições sociohistóricas nem 

apenas nos discursos/textos, mas sim na relação dialética entre ambos. Portanto, toda e qualquer 

ação e atividade humana, sobretudo a de linguagem, é regulada pelas representações em uma 

relação dialética de regulamentação e definição. Assim, a análise das representações deve partir 

                                                           
161 Para nós, as representações (re)velam, em textos e discursos, as posições sociais dos sujeitos e grupos que as 
partilham, ao mesmo tempo em que são produzidas e definidas com base nessas posições, às quais estão 
relacionadas as condições políticas, econômicas, culturais que eles, os grupos, detêm. A luta social por mais e 
melhores condições constantemente causa, ao mesmo tempo em que é causada por conflitos ideológicos, dada a 
diversidade de representações partilhadas pelos grupos sociais.  
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das ações e atividades de linguagem, através das quais se produzem socialmente efeitos 

ideológicos.  

Com efeito, as representações emergem nas ações e interações a partir da avaliação, 

parcialmente consciente, pelo sujeito, dos objetos (como instrumentos e artefatos) que 

constituem o conteúdo temático das ações e interações. Conforme argumentamos, as 

representações são sempre arbitrárias, pois não há uma relação direta entre elas e os objetos 

representados. Elas são, portanto, sempre relativas ao contexto de produção e de circulação, 

sendo assim relativas, por exemplo, a quem fala e age, de onde fala e age.162  

Quando afirmamos que as representações são dependentes das suas condições163 de 

produção e circulação, estamos justificando a sua diversidade em relação aos objetos 

representados, pois fatores sociais, políticos, econômicos, linguísticos, culturais são 

determinantes para a produção, para a circulação e para a diversidade de representações. Não 

existe apenas uma representação sobre um dado objeto do mundo, o que, certamente, confirma 

a tese de que as representações são dependentes das condições sociohistoricas de sua produção 

e circulação, as quais abrangem fatores de ordem linguística, cultural, política e econômica e 

as quais justificam a diversidade das interpretações sociossubjetivas partilhadas pelos grupos 

sociais.  

O modo como, por exemplo, latifundiários, integrantes do MST e políticos interpretam 

o conteúdo temático “terra” é substancialmente diferente, dados os seus objetivos e interesses 

sociais, econômicos e políticos. Essa diferença de interpretação avaliativa implica 

posicionamentos discursivos divergentes, os quais regulam – e até mesmo justificam - as ações 

conflituosas que frequentemente observamos na sociedade, principalmente sob a perspectiva 

(ilusoriamente neutra) da mídia164.  

Como grupo social menos favorecido, os integrantes do MST constantemente lutam 

para legitimar a sua representação sobre o elemento “terra”, enquanto os latifundiários, como 

grupo social de mais prestígio, tentam manter legitimada socialmente a sua representação. Para 

                                                           
162 Evidentemente, não se trata apenas de falar, mas também de escrever, gesticular, ou seja, de mobilizar um 
sistema simbólico para participar ativamente das atividades sociais, interagindo com sujeitos do mesmo grupo de 
pertencimento ou com sujeitos de grupos diferentes. 
163 As ideologias (e tudo que a constitui) são dependentes das condições sociohistóricas, culturais, enocômicas, 
políticas que constituem o contexto de sua produção. 
164 À mídia, nossa sociedade confere e atribui um poder simbólico, que acaba legitimando as representações 
divulgadas pelos diversos veículos midiáticos.  
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(e ao) divulgar os conflitos existentes entre esses dois grupos, a mídia pode assumir as 

representações de um deles (geralmente a do grupo de mais prestígio social), contestando as do 

outro grupo. A sociedade em geral, que tem acesso ao discurso midiático, tende, então, a aceitar 

como válidas as representações defendidas pela mídia, o que colabora para a manutenção de 

desigualdades sociais.  

No que se refere especialmente aos conhecimentos, que, em conjunto com as 

representações, constituem a ideologia de um grupo social, é possível argumentar que, dado o 

acesso privilegiado à agência de letramento escolar, os latifundiários dominam e partilham mais 

conhecimentos acerca do conteúdo temático “terra” e que, portanto, sua ideologia é diferente 

da partilhada pelos integrantes do MST, que geralmente não participam das práticas de 

letramento a partir das quais têm acesso aos conhecimentos socialmente legitimados.  

Assim, as representações não são neutras, pois são ideológicas e estão, portanto, 

relacionadas a relações de dominação e exploração socioeconômicas, culturais (inclusive 

linguísticas) e políticas, conforme estamos constantemente argumentando. 

Ainda sobre a questão da linguagem, podemos retomar a relação entre representações e 

gêneros, que destacamos mais acima. Para nós, as representações circulam em todo e qualquer 

texto, não importando o gênero ou a esfera de atividade humana. Contudo, há gêneros em que 

a presença de representações é mais característica e evidente, dada as condições de produção 

que permitem maior grau de subjetivação. É, portanto, nos gêneros primários que podemos 

encontrar mais interpretações e avaliações sociossubejtivas que constituem representações, 

conforme discutimos mais acima. 

Dada a objetividade e a função comunicativa de alguns gêneros secundários, como o 

artigo científico, é menos comum circular representações. Sendo assim, em relação aos gêneros 

conversa entre amigos em bar e artigo científico, é de se esperar que haja a materialização de 

mais representações sociossubjetivas no primeiro gênero do que no segundo.  

Nesse ponto, podemos questionar a separação165 entre o individual e o coletivo e 

contestar a dualidade entre o psíquico e o social, que compreendemos como interdependentes. 

Para nós, não são as representações que asseguram que a coexistência entre o individual e o 

                                                           
165 A dicotomia individual/social constitui, para nós, a problemática mais importante no estudo das representações 
desde a origem científica do termo, devendo ser, cada vez mais, superada. 
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social seja possível. Essa coexistência só é possível porque há linguagem que medeia essa 

relação e que, a partir da sua apropriação ao longo do seu desenvolvimento humano, os sujeitos 

constroem o seu pensamento consciente, a partir do qual constroem suas ideologias, que 

abrangem os conhecimentos e as representações, que permitem que grupos sociais sejam 

constituídos e que regulam as interações entre esses grupos.  

Sobre essa questão do psiquismo, podemos considerar que ele medeia a relação do 

sujeito com o mundo. De acordo com a perspectiva histórico-cultural, “o psiquismo não 

representa o mundo, mas trabalha o mundo” (FRIEDRICH, 2012, p. 8).  

Como síntese, queremos lembrar que, nesta tese, não estamos tratando das 

representações que as palavras, como constituintes de um léxico de um sistema linguístico, 

indicam e abrangem em sua relação com o mundo extralinguístico. Sendo assim, não nos 

interessamos pelos objetos do mundo que as palavras nomeiam e definem nem pelos objetos do 

mundo a que elas se referem.  

Nesta tese, nos referimos às representações, de base discursiva, que produzimos acerca 

dos objetos que são sociosubjetivamente relevantes para as nossas ações e para as nossas 

interações, sempre únicas, particulares e dialógicas. Essas representações são sempre 

produzidas por sujeitos sócio-historicamente constituídos e situados, em suas ações de 

linguagem sobre conteúdos temáticos que lhe são sociossubjetivamente importantes. Sendo 

assim, representamos objetos, animais, pessoas (inclusive nós mesmos166), lugares, eventos, 

acontecimentos, conhecimentos, mas não representamos tudo nem todos; representamos apenas 

o que é do interesse epistêmico e praxeológico do grupo ou dos grupos a que pertencemos 

socialmente.  

Considerar que há apenas representações sobre o “novo” é reduzir – e até mesmo falsear 

– o processo pelo qual os sujeitos e os grupos sociais negociam constantemente interpretações 

sobre tudo que lhes é importante sociossubjetivamente. Certamente, tudo o que é novo (evento, 

objeto...) é logo representado com base em critérios sociossubjetivos, a partir dos quais os 

sujeitos se apropriam do que lhe é “novo”, que passa a constituir a realidade desses sujeitos e 

grupos. Por conseguinte, estamos sempre ressignificando nossas representações, o que indica 

                                                           
166 Nesta tese, conforme discutiremos na próxima seção, consideramos a identidade como as representações pelas 
quais o sujeito percebe a si de modo singular. Essas representações de si são influenciadas pelas representações 
dos outros, ou melhor, pelas representações que o sujeito constrói sobre as representações dos outros sobre si. 
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que não estamos a todo momento criando novas representações, mas antes as transformando, 

atribuindo novas interpretações, novos valores aos objetos representados. 

Não há motivo evidente para propormos que um grupo social específico represente, por 

exemplo, instrumentos próprios à atividade de um outro grupo social. Em outras palavras, não 

é evidente, para nós, que todos os grupos sociais partilhem representações, mesmo que 

discordantes ou conflitantes, sobre o mesmo conteúdo temático.  

Um grupo pode, certamente, construir e partilhar conhecimentos, e não necessariamente 

representações, sobre os instrumentos da atividade de trabalho de um outro grupo. Por exemplo, 

o grupo social de médicos, institucionalmente bem constituído, certamente partilha 

conhecimentos e representações sobre o instrumento de trabalho “bisturi”.  

Já o grupo de professores pode partilhar conhecimentos sobre o instrumento “bisturi”, 

mas pode não partilhar representações sobre esse instrumento. É bem provável que eles saibam 

o que é e para que serve um bisturi, mas é difícil considerar que eles constroem uma 

representação, partilhada pelo grupo, de um bisturi, pois, para esse grupo, tal instrumento não 

é relevante em termos estritamente praxeológicos. Porém, é possível imaginar que alguns dos 

professores desse grupo que já tenham passado por um procedimento cirúrgico, no qual tenham 

tido acesso ao bisturi, tenham construído, com base em seus parâmetros sociosubjetivos, uma 

representação, parcialmente estabelecida, sobre o bisturi.  

É verdade que essas considerações são, por enquanto, apenas hipóteses baseadas nos 

fundamentos teórico-epistemológicos que assumimos. Trabalhos empíricos futuros poderão 

validar ou até mesmo contestar essas hipóteses, contribuindo para a consolidação da abordagem 

teórica que propomos.  

Por fim, queremos, mais uma vez, retomar a distinção que propomos entre 

conhecimentos e representações, pois ela é fundamental para a nossa proposta de abordagem 

logocêntrica de representações, que, nesta tese, denominamos de sociossubjetivas e discursivas 

(ou, então, sociodiscursivas). Conforme estamos discutindo já em muitas seções, as 

representações são elaboradas e produzidas, com base em parâmetros sociossubjetivos, e, por 

isso, não são especializadas, pois circulam, sobretudo, em situações não formais, na interação 

espontânea do cotidiano. Assim, elas são mais aleatórias, fortuitas, eventuais, circunstanciais e 

acidentais do que os conhecimentos, dotados de mais estabilidade. 
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Para nós, as representações não são necessariamente consensuais entre grupos sociais, 

mas são consensuais em um mesmo grupo, pois são elas que definem a identidade do grupo. 

Ela não são, portanto, convencionais, pois são potencialmente diferentes para cada grupo social 

e envolvem relações de conflito entre grupos.  

Sobre essa questão dos conflitos ideológicos, considerados que, na nossa sociedade, 

como em qualquer outra, há representações conflituosas, pois divergentes, que coexistem 

sincronicamente, podendo haver domínio de um sobre a outra, com base no acesso discursivo 

e na função social dos agentes e atores que a partilham. O domínio de uma representação sobre 

outra, ou melhor, o domínio de um grupo social sobre o outro, pode acarretar, numa perspectiva 

diacrônica, o apagamento e a substituição de uma representação por outra.  

De fato, observamos constantemente os grupos sociais mais fortes - em termos políticos 

e econômicos - tentando impor suas representações sobre os grupos mais fracos, que não detêm 

o acesso discursivo e o poder político-econômico socialmente legitimado e cujas representações 

são frequentemente contestadas pelos grupos dominantes. Como efeito da manipulação 

discursiva, é possível, então, que um grupo falseie a sua representação e aceite, como legítima, 

a representação de outro grupo. Assim, as representações podem ser conflitantes e conflituosas, 

dadas, por exemplo, as diferenças de posição social dos sujeitos, à qual estão relacionados 

objetivos e intenções divergentes. 

Essas representações, legitimadas ou não socialmente, são avaliações práticas e não 

teóricas, não podendo ser analisadas como “verdadeiras” ou “falsas”, pois, na verdade, são, para 

o grupo que as partilha, coerentes, relevantes e legítimas.  A distinção entre representações 

socialmente legitimadas e as contestadas está relacionada necessariamente a critérios sociais e, 

portanto, envolve as relações de poder entre os sujeitos e os grupos sociais. Sendo assim, a 

legitimação de representações é estabelecida pela hierarquização social. Os grupos dominantes 

partilham representações que são consideradas socialmente legitimadas (muitas vezes 

impostas) e contestam, sempre na e pela linguagem, as representações partilhadas pelos grupos 

dominados.  

Essas avaliações e interpretações em comum e comuns a grupos sociais são elaboradas 

e acessadas pelos sujeitos principalmente em práticas ordinárias de interação, nas quais a 

oralidade é mais comum do que a escrita. Elas, as representações, têm caráter 
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predominantemente injuntivo e argumentativo e podem se naturalizar, tornando-se sistemáticas 

para o seu grupo social. Elas são o que são na sua sincronia. 

Nesta seção, tentamos, muito timidamente, propor uma abordagem logocêntrica de 

representações sociodiscursivas, a partir de uma abordagem que considere as atividades167 e 

ações, os sujeitos/grupos168, as relações sociais entre sujeitos e grupos (papéis sociais, relações 

de poder, simetria, assimetria)169, o contexto de produção (instrumentos; tempo-lugar), a 

produção e recepção de textos e gêneros170 (Linguística) e a construção, circulação e 

ressignificação de representações. Para nós, esses elementos estão relacionados uns aos outros, 

constituindo-se e constituindo os outros.  

Faltam-nos, todavia, trabalhos empíricos que validem ou até mesmo falseiem os 

fundamentos teóricos que assumimos para a nossa proposta de abordagem logocêntrica das 

representações. Além disso, dadas as nossas limitações teórico-epistemológicas, relacionadas à 

nossa formação específica de linguista, não conseguimos abordar satisfatoriamente muitas das 

questões que, para nós, devem ser respondidas em toda e qualquer abordagem das 

representações. Algumas dessas questões são: o que garante que há, de fato, representação sobre 

dado elemento temático? Que critérios podem ser adotados para validar a existência de uma 

representação? Como o sujeito trata e processa as diversas informações sobre o meio a que tem 

acesso socialmente e como ele atribui a elas um significado sociossubjetivo? Como se legitima 

uma representação? A partir de que processos linguísticos, enunciativos e discursivos se 

legitimam representações? Quais são as representações legitimadas socialmente?  

Na seção a seguir, continuaremos tentando propor uma abordagem logocêntrica de 

representações; agora, no que se refere à relação entre subjetividade, identidade e consciência. 

A discussão que desenvolveremos considerará a nossa tese de que da figuração do agir, como 

um processo de linguagem e pensamento, emergem a constituição e o desenvolvimento da 

subjetividade, da identidade e da consciência.  

 

 

                                                           
167 Categorias de interesse da Sociologia. 
168 Categorias de interesse da Psicologia. 
169 Categorias de interesse da Sociologia. 
170 Categorias de interesse das Ciências da Linguagem.  



161 
 

 
 

4. SUBJETIVIDADE, IDENTIDADE E CONSCIÊNCIA: A FUNÇÃO DA 

LINGUAGEM NA CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS 

 

É na e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem 
fundamenta na realidade, na sua realidade que é a do ser, o conceito de 'ego'. (BENVENISTE, 

2005, p. 286) 

 
 
Nesta seção, apresentaremos e discutiremos a proposta de Vigostki e de Benveniste 

quanto à constituição do sujeito e, por conseguinte, quanto à subjetividade171. É principalmente 

nessa abordagem que está baseada a nossa proposta a partir da qual consideraremos os 

estagiários participantes desta pesquisa como sujeitos sociais, que se constituem a partir das 

relações sociais (ou seja, a partir do outro) e que não podem ser considerados senão como 

sujeitos ativos, dentro de um contexto histórico, social e cultural definido. A abordagem que 

aqui assumimos defende, sobretudo, a função da mediação semiótica como central para o 

desenvolvimento humano. A nossa discussão pretende destacar três elementos importantes na 

abordagem sociohistórico-cultural de Vigotski: o funcionamento intra-individual 

(sociogênese), o funcionamento interindividual (intersubjetividade) e a relação dialética entre 

as dimensões intra e interindividuais do ser humano.  

Sabemos que a constituição do sujeito é um dos temas mais recorrentes em todas as 

teorias da Psicologia. A partir de orientações epistemológicas diferentes, essas teorias propõem 

abordagens próprias para esse tema, assumindo, portanto, diferentes conceitos, questões e 

procedimentos. Nesta pesquisa, no que se refere à nossa filiação a uma abordagem própria à 

disciplina da Psicologia, concordamos com a base epistemológica do materialismo dialético, 

assumida pela escola soviética, cuja principal referência é certamente Vigotski, que 

desenvolveu sua abordagem fundamentando-se na epistemologia marxista. 

O objetivo inicial do autor era resolver a crise da Psicologia no que se refere aos dualismos da 

época, herdados da cultura iluminista: mente x corpo, espírito x matéria, individual x social, 

por exemplo. Nessa tentativa, Vigotski acaba propondo uma abordagem própria quanto à 

                                                           
171 Nesta tese, mesmo sem uma discussão aprofundada, defendemos a complementariedade das obras de Vigostki, 
Benveniste, Leontiev e Bakhtin [Volochínov], para tentarmos compreender as questões relacionadas à 
subjetividade, à consciência e à atividade. Para nós, por exemplo, embora haja divergências entre uma e outra 
proposta de conceber o sujeito, é possível estabelecer um argumento consensual entre essas propostas, na medida 
em que todas elas defendem a constituição sócio-histórico e cultural do sujeito.  
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constituição e formação dos sujeitos, processos para os qual contribuem, de maneira 

determinante, o social e a cultura, permeados pela história.  

A partir da ascensão da Psicologia172 como ciência, questionou-se o conceito de 

subjetividade privatizada assumida no século XIX, o qual partia de ideais românticos e liberais 

da época. Esse conceito de subjetividade privatizada considerava as experiências íntimas e 

pessoais, sempre únicas, vividas pelos sujeitos, considerados como sujeitos autônomos, com 

sentimentos privados. Sendo assim, esse conceito defendia a singularidade e a liberdade dos 

indivíduos, que estariam à parte de sua cultura e história. Com o advento de novos paradigmas 

psicológicos, essa concepção de sujeito foi invalidada, sendo a subjetividade compreendida 

então como interioridade não acessível e o sujeito como exterioridade observável, ou seja, como 

comportamento (MOLON, 2003). É nesse contexto que Vigotski contesta, no século XX, 

alguns conceitos propostos e assumidos durante a ascensão da Psicologia como ciência. Esses 

conceitos, que passariam a ser contestados pelo autor, desprezavam a subjetividade em 

detrimento da objetividade, pois aquela seria indizível, enquanto esta seria observável.  

De acordo com Molon (2003), Vigostki criticou tanto as abordagens subjetivistas 

idealistas quanto as objetivistas mecanicistas, defendendo que o eixo teórico-metodológico da 

Psicologia deveria ser o reconhecimento e a valoração do sujeito. Vigostki defendia a unidade 

(mas não identidade) entre psique e comportamento, havendo, então, correlação entre 

fenômenos subjetivos e fenômenos objetivos (MOLON, 2003).  

Abordando, dentre outras questões, o processo de individuação do homem, cujo 

resultado seria a subjetividade, Vigotski propôs uma abordagem peculiar quanto à constituição 

do sujeito, numa perspectiva que considera, sobretudo, a processualidade. Para o autor 

soviético, o processo de construção e de formação do sujeito social - em sua plenitude - não 

desassocia o homem da sua inscrição social e histórica numa dada cultura, o que implica que o 

sujeito e a sua subjetividade são constituídos nas e pelas relações sociais. 

Para nós, a consideração mais significativa de Vigostki quanto à constituição do sujeito 

é a de que se trata de um processo dinâmico e dialético, baseado na cultura, no social e na 

                                                           
172 Dada as nossas limitações teórico-metodológicas, sobretudo causadas por nossa filiação e formação acadêmica, 
não ousaríamos aqui refutar o objeto de análise da Psicologia, mas nos sentimos capazes de concordar com a 
proposta de Vigostki e de Bronckart, pela qual julgamos que o objeto válido da Psicologia é a ação. Ousaríamos 
afirmar, contudo, que é a subjetividade e a consciência que ela implica a base para a constituição do psiquismo 
humano. Para nós, as categorias centrais para a compreensão do psiquismo humano são linguagem, ação, 
subjetividade, consciência e ideologia.  
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história. Para o autor, não há dicotomia nem dualismo entre o individual e o social, os quais não 

podem ser considerados como instâncias estanques 

Há atualmente certo consenso em relação à função das relações sociais na constituição 

e na formação do sujeito individual. Porém, esse consenso não descarta algumas controvérsias 

sobre, por exemplo, o privilégio de uma das dimensões (ou componentes) constituintes do 

sujeito. Sendo assim, parece haver três orientações (ROSSETTO; BRABO, 2009) baseadas em 

interpretações de autores quanto à proposta de Vigotski: a primeira privilegia o funcionamento 

intra-individual (a sociogênese), a segunda privilegia o funcionamento interindividual (a 

intersubjetividade) e a terceira defende a relação dialética entre ambos os funcionamentos.  

Essas três orientações assumem como ponto de partida a proposta de Vigotksi e 

concordam que a constituição do sujeito está relacionada à função que o outro desempenha 

nesse processo. Porém, elas se diferenciam quanto ao modo de funcionamento do outro na 

constituição do sujeito.  

Nesta pesquisa, assumimos a terceira orientação, que privilegia a relação dialética entre 

as dimensões intra e inter-individuais do sujeito. Sendo assim, não assumimos apenas um dos 

componentes constituintes do sujeito, pois, para nós, um não pode ser concebido sem o outro, 

já que há entre eles uma relação dialética. Para nós, então, o que interessa é a relação dialética 

entre as dimensões intra e inter. A partir dessa consideração, defendemos que a constituição e 

a formação do sujeito processa-se dialeticamente: “a constituição do sujeito não se esgota no 

privilégio de aspectos intrapsicológicos ou interpsicológicos, mas no processo dialético de 

ambos, e ainda, o que é mais expressivo, a constituição do sujeito acontece pelo outro e pela 

palavra em uma dimensão semiótica.” (MOLON, 2003, p. 57). 

Nesse processo de constituição, não podemos esquecer da singularidade do sujeito. Para 

nós, a singularidade ou individualidade do sujeito deve ser compreendida como um processo 

socialmente desenvolvido. A singularidade implica, para nós, em concordância com Góes 

(1993), convergência e divergência, semelhanças e diferenças, aproximações e distanciamentos 

com relação ao outro. Nessa perspectiva, a constituição da singularidade não deixa de implicar 

conflitos nem tensões, sendo o sujeito o resultado (em constante formação) não uniforme, não 

harmônico dessas relações (muitas vezes, conflituosas e tensas) entre ele e o outro.  

Recorrendo às contribuições de Wallon (apud PINO, 1993), que, sob certa perspectiva, 

ampliam e desenvolvem a proposta de Vigotski, podemos compreender o processo de 

constituição da subjetividade do sujeito com base em três momentos: no primeiro, haveria um 

processo em que ocorreria a fusão do eu no outro; no segundo, o eu se constituiria em sujeito 
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no processo dialético de negação e reconhecimento de si e do outro; no terceiro, o eu se tornaria 

consciente da própria subjetividade, dada a oposição e dado o reconhecimento do outro como 

um “não eu”. Para Pino (1993), é na intersubjetividade que se desenvolve a consciência da 

subjetividade, sendo aquela o lugar do encontro, do confronto e da negociação das significações 

privadas e públicas.  

Para nós, então, a intersubjetividade, compreendida como a relação do eu com o outro, 

é a condição (de constituição) da subjetividade e, mais ainda, da consciência e da(s) 

ideologia(s), que, no que lhe concerne, é a condição das relações sociais nas mais diferentes 

esferas de atividade humana. A influência da subjetividade na e para a constituição da 

subjetividade, da consciência e da ideologia processa-se sempre na construção de significados 

em condições sociais, histórias e culturais definidas, as quais implicam, pelo menos 

sincronicamente, convergências e divergências (até mesmo conflitos, tensões). 

Na sua abordagem sociohistórica e cultural, Vigostki contribuiu para a compreensão do 

desenvolvimento psicológico da criança, que, para o autor, é um processo cultural, pois a 

criança desenvolve suas funções psicológicas superiores quando se apropria, em contato com a 

cultura em que vive, das significações que os outros (no caso, os adultos) atribuem, por 

exemplo, às ações dela. Para exemplificar essa tese, Vigotski recorre ao ato de apontar da 

criança:  

Inicialmente, esse gesto não é nada mais que do que uma tentativa sem sucesso de 
pegar alguma coisa, um movimento dirigido para um certo objeto, que desencadeia a 
atividade de aproximação. A criança tenta pegar um objeto colocado além de seu 
alcance; suas mãos, esticadas em direção àquele objeto, permanecem paradas no ar. 
Seus dedos fazem movimentos que lembram o pegar. (...) Quando a mãe vem em 
ajuda da criança, e nota que o seu movimento indica alguma coisa, a situação muda 
fundamentalmente. O apontar torna-se um gesto para os outros. A tentativa mal-
sucedida da criança engendra uma reação, não do objeto que ela procura, mas de uma 
outra pessoa. Consequentemente, o significado primário daquele movimento mal-
sucedido de pegar é estabelecido por outros. (VYGOTSKY, 1991, p.63-64). 

 

Em concordância com Vigotski, defendemos que os significados que os outros atribuem 

e que nós mesmos atribuímos, por exemplo, às nossas ações são produtos de um processo 

histórico e cultural. Esses significados contribuem certamente para a nossa constituição como 

sujeito. Para nós, então, com base em Vigostki, a subjetividade do indivíduo é desenvolvida 

sempre na sua relação com o outro, ou seja, na relação entre o eu e o outro. No que se refere 

especialmente à criança, concordamos com Pino (2005) quando o autor propõe que a criança 

deixa de ser meramente um ser biológico para tornar-se um ser cultural, através da mediação 

do outro. É essa transformação que o autor considera como o nascimento cultural do homem. 

Vigostki considera que a cultura é um elemento integrante da natureza humana e, a partir dessa 
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consideração, propõe uma nova – e, para nós, produtiva – concepção do desenvolvimento 

psicológico do homem.  

Como síntese da abordagem de Vigotski que assumimos nesta pesquisa, podemos 

destacar a tese de que a constituição do sujeito é um processo histórico-cultural, sendo a cultura 

um elemento integrante (e por que não o elemento essencial?) da natureza humana. A partir 

dessa tese, podemos, então, defender que o sujeito é interativo, que se constitui e se desenvolve 

na e pela interação (relação dialética) com os outros. Essa dimensão intersubjetiva não pode ser 

compreendida, segundo Vigostki, como a dimensão do outro, mas sim como a dimensão da 

relação com o outro.  Para o autor, a dimensão intersubjetiva e intrasubjetiva se determinam 

dialeticamente pela mediação social. É em relação com o outro e em relação ao outro que o 

sujeito conquista singularidade. Sendo assim, nessa relação dialética, o sujeito reconhece o 

outro como diferente, ao mesmo tempo em que o outro reconhece o sujeito como diferente. 

Nessa perspectiva, nos constituímos em sujeito pelo outro quando somos reconhecidos pelo 

outro.  

Nessa perspectiva, a constituição do sujeito é um processo sociohistórico-cultural 

permanente, para o qual é central as relações dialéticas do sujeito com os outros, as quais são 

mediadas socialmente. Nessa perspectiva, concordamos com Molon, quando afirma que a 

subjetividade é “manifesta-se, revela-se, converte-se, materializa-se e objetiva-se no sujeito. 

Ela é processo que não se cristaliza, não se torna condição nem estado estático e nem existe 

como algo em si, abstrato e imutável. É permanentemente constituinte e constituída. Está na 

interface do psicológico e das relações sociais. (MOLON, 2003, p 68) (grifos nossos). 

Para nós, toda e qualquer interpretação da obra de Vigoskti quanto ao desenvolvimento 

humano não pode desconsiderar, sob pena de implicar equívocos de compreensão, a dimensão 

dialética assumida pelo autor. É sempre na consideração da dimensão dialética que devemos 

discutir a abordagem sociohistórico-cultural do autor soviético. 

Também entendemos subjetividade a partir das contribuições originais de Benveniste, 

através das quais consideramos subjetividade como a capacidade de o indivíduo, que fala e/ou 

escreve, se propor como sujeito, ao atualizar, em situações únicas e situadas, a língua: "É um 

homem falando que encontramos no mundo, um homem falando com outro homem e a 

linguagem ensina a própria definição do homem" (BENVENISTE, 2005, p. 285).  

A subjetividade está, portanto, relacionada a uma propriedade fundamental da 

linguagem, que é a de ser ego quem fala ou escreve ego. Sendo assim, é sujeito quem fala e/ou 
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escreve "eu" e que, portanto, assume a posição de "eu", conforme destacamos na epígrafe desta 

seção.  

Assim, a categoria linguística de pessoa é fundamental e determinante para a expressão 

da subjetividade, embora não seja a única categoria de que dispõem os sujeito173. Se 

considerarmos, com base em Benveniste, que a subjetividade tem fundamento linguístico, 

teremos que considerar, portanto, que só pode ser e se tornar sujeito quem usa esse fundamento 

linguístico.  

Em consonância com Benveniste, propomos que o indivíduo se enuncia como sujeito a 

partir do "eu". O eu designa o indivíduo que se enuncia como sujeito. A subjetividade seria 

então a passagem do indivíduo a sujeito na e pela linguagem. Portanto, assegurados em 

Benveniste, associamos homem à linguagem, ou seja, o concebemos o homem em estreita 

relação com a linguagem.  

Portanto, com base em Benveniste, propomos que o fundamento da subjetividade é a 

categoria linguística da pessoa, que certamente não se resume aos pronomes pessoais. Além 

disso, o "eu" é uma dentre tantas outras marcas linguísticas possíveis que poderiam assumir a 

função de marcar a passagem de indivíduo a sujeito. 

Como consequência dessa proposta, acreditamos que o sujeito não é propriamente o 

indivíduo nem o homem. É uma instância decorrente da apropriação da linguagem pelo 

indivíduo, ou seja, é um efeito dessa apropriação e é marcado linguística e enunciativamente 

pela categoria de pessoa (especificamente a de 1ª pessoa), conforme discutimos logo acima.   

Posto isso, podemos apresentar uma breve síntese do que estamos discutindo até aqui.  

Condizente com a nossa proposta de abordagem logocêntrica de representações, o nosso 

conceito de sujeito e de subjetividade174 está relacionado, sobretudo, à perspectiva de 

constituição do humano como sujeito mediante as relações sociais concretas e situadas 

sociohistoricamente, pelas quais podemos considerá-lo em termos de diferenças e 

singularidades que lhe são constitutivas. Assim, nossa concepção de subjetividade, 

fundamentada em Benveniste e Vigotski, considera o processo constante pelo qual o sujeito se 

                                                           
173 Percebemos a emergência e a expressão da subjetividade em tantos outros elementos linguísticos, enunciativos 
e discursivos; já há alguns anos, temos nos interessado especialmente pelas modalizações (GURGEL, 2013). 
174 Não pretendemos, nem poderíamos, esgotar o tema da subjetividade. Tentamos apenas propor nossa própria 
abordagem da subjetividade, pois consideramos esse conceito central para analisarmos e compreendermos a 
figuração do agir como processo de linguagem e pensamento. 
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constitui sujeito em função das múltiplas relações sociais simbolicamente mediadas. Essa 

constituição é, para nós, constante, porque o sujeito se constitui sujeito ao longo do seu processo 

de desenvolvimento humano. 

Em Vigostki, a categoria de sujeito parece não ter sido privilegiada como objeto de 

estudo nem como unidade de análise. Contudo, ao discutir sobre a gênese histórica e social da 

consciência, o autor tratou, mesmo que indiretamente, do conceito de sujeito e contribuiu, 

assim, para uma perspectiva sociohistórica do sujeito, termo que aparece, em suas obras, como 

“pessoa” e “personalidade” (DELARI JUNIOR, 2013).  

Consideramos importante lembrar que, na maioria das obras da abordagem 

sociohistórica e cultural, o conceito privilegiado é, ao que nos parece, o de consciência, e não 

o de subjetividade, que, para nós, é bastante recente, se considerado como um conceito próprio 

dos tempos modernos, a partir da abordagem cartesiana de Descartes, embora este autor não 

tenha adotado o termo “subjetividade”. Como explica Delari Junior (2013), o termo 

subjetividade em língua portuguesa aparece pela primeira vez em 1874, como uma tradução do 

francês “subjectivité”.  

Ao descrever a origem do termo, o autor lembra que a palavra em francês começou a 

circular no discurso filosófico em 1801, quando Charles de Villers abordou a distinção entre 

subjetividade e objetividade na filosofia de Kant. Conforme Delari Junior (2013), é a partir dos 

estudos sobre Kant que o conceito de subjetividade, como relativo a subjetivo, aparece no 

discurso filosófico da modernidade, que trata(va) da existência universal da liberdade humana. 

Segundo Habermas, foi Hegel quem propôs a modernidade como tema de interesse filosófico 

e a liberdade da subjetividade como o princípio dos tempos modernos (DELARI JUNIOR, 

2013). 

Não estamos considerando aqui o sujeito na perspectiva relacionada nem ao conceito de 

modernidade nem ao de pós-modernidade. O sujeito não é, para nós, o homem moderno ou pós-

moderno, ou seja, o homem constituído na modernidade e na pós-modernidade, 

respectivamente. Se o considerássemos assim, teríamos que considerar, por conseguinte, que a 

subjetividade é uma “invenção” da modernidade e/ou da pós-modernidade, a partir da ascensão 

da burguesia.  

A nossa concepção de sujeito é, na verdade, referente ao processo constante pelo qual 

um indivíduo se desenvolve sujeito na e pela linguagem. Assim, não estamos nos referimos ao 

processo pelo qual o indivíduo se tornou sujeito devido a condições específicas dos novos 

modos de organização da modernidade e/ou da pós-modernidade; nos referimos, na verdade, 
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ao processo pelo qual o sujeito se constitui sujeito nas e pelas ações de linguagem e, portanto, 

nas relações sociais que se desenvolvem sempre em contextos únicos. Sendo assim, esse 

processo, que é histórico, cultural, social, está relacionado à própria condição e ao próprio 

desenvolvimento da humanidade, a partir do surgimento da linguagem, das atividades de 

trabalho e da cultura. Podemos considerar, então, que a subjetividade não é um processo restrito 

a um único tempo e espaço, o que não invalida as especificidades e as particularidades dos 

sujeitos em um tempo e espaço. 

Quanto à questão do homem moderno e pós-modernos que mencionamos acima, é 

evidente que a modernidade e a pós-modernidade, bem como os seus novos modos de 

organização cultural, econômico, cultural e social, impuseram e ainda impõem consequências 

importantes ao modo como interagimos e interpretamos o mundo e, portanto, como nos 

constituímos sujeitos ao longo do nosso desenvolvimento humano. Sendo assim, refutamos os 

conceitos moderno e pós-moderno de sujeito, sobretudo o segundo, que parece reduzir o sujeito 

“a quase nada, pulverizado por (in)determinações de toda ordem” (DELARI JUNIOR, 2013, p. 

18).175 

Para tratarmos da subjetividade, tentaremos nos contrapor à concepção moderna de 

sujeito e de subjetividade, ao defendermos uma concepção sociohistórica e cultural de sujeito, 

a partir de uma perspectiva em que seja destacada a função central da linguagem para a 

constituição e para o desenvolvimento do humano. Ao refutarmos as concepções de 

subjetividade como característica imanente a sujeitos abstratos, racionais, imateriais, 

transcendentes e universais, que, certamente, fundamentaram a abordagem moderna da 

subjetividade, estamos propondo a questão do sujeito em perspectiva diferente da que foi 

proposta e desenvolvida na Filosofia e até mesmo na Psicologia, já que propomos uma 

concepção logocêntrica, e não cartesiana, de sujeito e de subjetividade, para a qual nos são 

importantes as teses de Vigotski e Benveniste. Fundamentados nesses autores, sobretudo em 

Vigostki, refutaremos o dualismo de Descartes e assumiremos o monismo de Espinosa, bem 

como a dialética de Marx. 

                                                           
175 Para não sermos incoerentes com os nossos próprios princípios, não estamos, certamente, desconsiderando que 
há um processo histórico mais amplo implicado no desenvolvimento científico e social do conceito de 
subjetividade, “indissociavelmente vinculado às condições materiais específicas dos chamados tempos modernos” 
(DELARI JUNIOR, 2013, p. 37). Porém, dados os nossos interesses, não poderemos nos deter a discutir as 
diferentes abordagens do conceito. O que nos interessa aqui é propor uma abordagem própria a partir do diálogo 
entre Vigotski e Benveniste, a partir do qual fundamentaremos nossa proposta de abordagem logocêntrica da 
subjetividade e de tudo que ela implica. 
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Nesta tese, assumiremos, sobretudo, a proposta da gênese histórica da consciência tal 

como apresentada por Vigotski. É a partir dela que desenvolveremos nossa abordagem da 

subjetividade. Consideramos que essa nossa escolha é legítima na medida em que consideramos 

que o conceito vigotskiano de consciência não se restringe ao conceito de consciente (DELARI 

JÚNIOR, 2013) e pode nos ajudar a compreender a especificidade da condição humana, à qual 

está relacionada, para nós, o processo de subjetividade. 

Nem tudo que constitui nossa subjetividade é consciente, ou melhor, não temos 

consciência de tudo que constitui nossa subjetividade. Assim, o conceito de consciência não 

abrange tudo que é constitutivo do modo como nos tornamos e nos desenvolvemos como 

sujeitos. Quanto mais conscientes formos de nossa subjetividade e do que ela implica, mais 

capacidades teremos para ressignificar e transformar nossas ações e para nos desenvolvermos 

como sujeitos históricos, sociais e culturais. Nesta tese, então, não temos condições de abordar 

questões relativas ao inconsciente, mas o consideramos como constituinte da nossa 

subjetividade, assim como o são, por exemplo, a ideologia, a consciência e a identidade. 

Só poderemos considerar os conceitos de subjetividade, ideologia, consciência e 

identidade em relação direta com o de linguagem e ação. E é nessa relação que eles devem ser 

compreendidos, pelo menos na abordagem que propomos. Além disso, é nessa e por essa 

relação que esses termos são considerados por nós como processos constantes de produção de 

(res)significação.  

Ao considerarmos as interações e as ações de linguagem como fundamentais para a 

constituição do sujeito, poderemos considerar, por conseguinte, que esse processo de 

constituição é aberto a diversas possibilidades, relacionadas, por exemplo, às funções sociais 

que cada indivíduo assume em diferentes esferas de atividade humana. Tudo que se constitui 

como cultura é linguagem e tudo que se constitui como linguagem é cultura. 

A subjetividade é um processo da dialética entre interioridade e exterioridade ou entre 

subjetivo e objetivo. Ao (inter)agir no mundo, o sujeito se apropria e internaliza a objetividade, 

produzindo sentidos que constituem sua subjetividade. Assim, objetividade e subjetividade 

estão em relação dialética de constituição e, portanto, não se confundem. 

Não consideramos a relação entre objetividade e subjetividade como dialética, mas sim 

como dialógica, pois, para nós, a perspectiva dialética parece pressupor uma relação entre 

dualidades a partir da qual se conseguiria um acordo entre elas, enquanto que a perspectiva 

dialógica parece não pressupor essa síntese homogênea entre as partes, que podem, sem perder 
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a relação constitutiva, manter as suas particularidades. Segundo Bakhtin [Volochínov] (2009, 

p. 50):  

o psiquismo subjetivo localiza-se no limite do organismo e do mundo exterior, vamos 
dizer, na fronteira dessas duas esferas da realidade. É nessa região limítrofe que se dá 
o encontro entre o organismo e o mundo exterior, mas este encontro não é físico: o 
organismo e o mundo encontram-se no signo. A atividade psíquica constitui a 
expressão semiótica do contato entre o organismo e o mundo exterior. Eis porque o 
psiquismo interior não deve ser analisado como uma coisa; ele não pode ser 
compreendido e analisado senão como um signo (grifos do autor). 

 
Como singularidade, a subjetividade não pode ser compreendia em uma perspectiva 

imanente, afinal ela, a subjetividade, não é o pressuposto para a participação do sujeito na 

sociedade, mas, antes, o processo pelo qual o sujeito se constitui sujeito a partir de suas 

interações e ações de linguagem com e/ou sobre outros sujeitos. Como bem propõe Delari 

Junior (2013, p. 43), “o singular não é o oposto do plural, mas aquilo que só pode existir em 

relação constitutiva com o plural”. Sendo assim, a singularidade é constituída pela alteridade, 

ou melhor, pelas relações de alteridade, que são múltiplas e, certamente, contraditórias.  

É nessas relações que se produzem sentidos, num processo constante mediado pela 

linguagem. Portanto, a subjetividade, como singularidade e individualidade, não é um a priori 

para as relações sociais, mas sim um processo que se constitui sociohistoricamente nessas 

relações, como propõe Delari Junior (2013), baseado na perspectiva histórico-cultural de 

Vigotski. Para aquele autor, “a subjetividade poderia ser tomada como espaço e/ou movimento 

de produção e de reprodução, de formação e de transformação, como lugar/movimento de 

atividade, ou de trabalho” (DELARI JUNIOR, 2013, p. 43). 

Em nossa abordagem da subjetividade, é indispensável considerar as múltiplas 

possibilidades de o sujeito se constituir e de se desenvolver sujeito em suas interações e ações 

mediadas pela linguagem, em condições sociohistóricas e culturais definidas. Esse processo de 

formação e de desenvolvimento da subjetividade, como discutiremos, constitui o fundamento 

para outros processos próprios à condição humana: os de constituição e desenvolvimento da 

ideologia, da consciência e da identidade. São esses processos que abordaremos nesta tese como 

processos fundamentais para a figuração do agir.  

Se compreendermos a subjetividade como um processo constante de constituição do 

sujeito, poderemos considerá-la em relação às condições e às possibilidades materiais de o 

sujeito se desenvolver como sujeito sociohistoricamente situado, produzindo e se apropriando 

de conhecimentos e representações, a partir dos quais ele se posiciona, na e pela linguagem, nas 

diferentes esferas de atividade humana de que participa ativamente e em cujas interações ele 

desenvolve sua identidade, a partir de sua relação com a alteridade.  
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Novamente, queremos destacar que, nesta tese, não estamos propondo uma discussão 

sobre a subjetividade de acordo com a perspectiva do sujeito moderno176, pois, para nós, seria 

mais produtivo tratar da subjetividade em uma perspectiva mais ampla, não restringindo essa 

problemática às condições materiais da modernidade. Sendo assim, nos distanciaremos das 

abordagens modernas de subjetividade, tais como as de Descartes, Kant e Hegel, por exemplo.  

Queremos, então, discutir a questão da subjetividade a partir da abordagem 

sociohistórico-cultural, pela qual poderemos tratar da constituição do sujeito e também da 

própria condição humana, considerando central a função da linguagem nesse processo, objetivo 

que é condizente com a orientação teórico-metodológico que assumimos nesta pesquisa e com 

a proposta de abordagem logocêntrica de representações que queremos desenvolver nesta tese. 

A abordagem sociohistórico-cultural é, para nós, a mais produtiva para o debate da 

subjetividade quando se quer considerar também o debate da linguagem, o da consciência e o 

da ação.  

De acordo com essa abordagem, podemos considerar a subjetividade como experiência 

material humana no mundo, necessariamente relacionada à cultura e à história. Essa experiência 

é ativa e social em sua própria constituição e influencia o modo como o sujeito se reconhece 

como sujeito em espaço e tempo singulares. Podemos considerar, então, que o sujeito se 

constitui sujeito a partir de sua relação com outros sujeitos e com o mundo, em uma dada 

cultura, na qual são produzidos e circulam múltiplos e contraditórios significados 

sociodiscursivos. 

Para nós, então, a subjetividade é o processo de emergência da singularidade do sujeito 

como homem cultural, em sua relação com a alteridade. É um processo de possibilidades pelas 

quais o próprio indivíduo interfere em sua constituição. Em outras palavras, a subjetividade, 

assim como a identidade, não são definitivas, pois, como processos dialéticos, estão 

relacionadas a possibilidades. 

Nessa perspectiva, podemos considerar que a subjetividade é o que há de propriamente 

humano no homem, sendo, portanto a especificidade do humano, pois está relacionada a 

elementos que constituem a condição humana, como a linguagem, a consciência e a atividade. 

                                                           
176 Ao desconsiderarmos as concepções modernas e pós-modernas mais convencionais quanto o sujeito e a 
subjetividade, não estamos refutando determinantes modernos que, certamente, nos constituem como sujeitos 
singulares em um tempo também singular.  
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Ela, a subjetividade, é, para nós, então, a especificidade e a explicação da condição humana no 

mundo.177  

O ser humano só se define como sujeito quando vai se tornando sociohistoricamente 

sujeito. É nesse processo de constituição e de desenvolvimento constante que devemos nos 

compreender como sujeitos no mundo. Assim, ser sujeito ou tornar-se sujeito não é o fim do 

processo, ou metaforicamente, o ponto de chegada, mas sim o próprio processo em si. Nos 

constituímos e nos tornamos sujeitos diariamente, constantemente, em nossas interações e ações 

mediadas pela linguagem.  

Para evitarmos uma possível redução da subjetividade a questões relacionadas somente 

ao indivíduo e para explicitarmos a necessária relação entre a singularidade e a alteridade no 

processo de constituição da condição humana, preferimos o termo sociossubjetividade.  

Na perspectiva histórico-cultural de Vigotski, o conceito fundamental parece ser o de 

consciência, enquanto, na nossa abordagem, o de sociossubjetividade ganha destaque. Para nós, 

a sociossubjetividade é o conceito primeiro pelo qual podemos compreender outros conceitos 

relacionados à constituição do sujeito e da própria condição humana.  

Sendo assim, não seria produtivo, para nós, partir primeiro da consciência para a 

sociossubjetividade. Acreditamos que o caminho deve ser inverso, partindo da 

sociossubjetividade para a consciência, pois o que define o homem como ser cultural é sua 

sociossubjetividade, que define a emergência e o desenvolvimento da sua ideologia, da sua 

consciência e da sua identidade. Preferimos o termo sociossubjetividade em relação ao de 

subjetividade porque o primeiro explicita a interação entre o indivíduo e o coletivo, relação que 

é constitutiva do sujeito, e a influência, e não a determinação, das condições sociohistóricas e 

culturais no processo de desenvolvimento do sujeito. 

Na perspectiva dialética de compreensão do homem e de suas relações sociais, o 

processo de desenvolvimento do sujeito não implica, para nós, uma sequência previsível nem 

linear, mas, na verdade, uma sequência circular, que pode ser progressiva e regressiva, dadas 

as possibilidades não previstas, ou seja, as possibilidades múltiplas do vir a ser, do tornar-se, 

como propõe a perspectiva sociohistórica e cultural.   

                                                           
177 Essa nossa tese parece não condizer com a proposta de Vigotski, para a qual é central a questão da consciência, 
e não da subjetividade. Para o autor, é a consciência que deve ser o objeto válido e legítimo para a abordagem 
histórico-cultural da psicologia.  
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Para nós, o psiquismo178 está relacionado aos fenômenos psicológicos, compreendidos 

como os processos de produção e de reconstrução, no nível do indivíduo, do mundo simbólico, 

que é do nível do coletivo. Esse mundo simbólico fundamenta, organiza, em uma perspectiva 

sociohistórica, as atividades humanas pelas quais se determina a cultura. Se considerarmos a 

subjetividade como a emergência e o desenvolvimento de um sujeito sociohistórico e cultural, 

que (inter)age no mundo na e pela linguagem, poderemos considerar, por conseguinte, que ela, 

a subjetividade, é o processo fundamental de constituição do psiquismo humano.  

Tratar do psiquismo é, portanto, tratar da relação dialética entre a objetividade e a 

subjetividade, a partir da qual emergem a ideologia, a consciência e a identidade dos sujeitos. 

Assim, o psiquismo, para nós, está relacionado aos processos pelos quais os sujeitos se 

apropriam e produzem, a partir da objetividade, a sua subjetividade, ou seja, aos processos pelos 

quais os sujeitos desenvolvem sua singularidade perante a alteridade179, que lhe é 

dialeticamente constitutiva. 

Nessa perspectiva, tratar da subjetividade é, para nós, tratar do humano em sua 

completude; é tratar do homem interagindo e agindo no mundo. Assim sendo, não poderemos 

analisar a subjetividade a não ser pelas ações dos sujeitos no mundo; não numa perspectiva 

empirista de observação direta das ações, mas numa perspectiva interpretativista de análise da 

linguagem que os sujeitos produzem na ação, como ação e sobre a ação. Em outras palavras, a 

subjetividade é, conforme defendemos, oculta à observação direta.  

De acordo com a perspectiva histórico-cultural, podemos considerar que os seres 

humanos não se unem em grupos por meros instintos, como parece ocorrer em outras espécies 

animais que vivem coletivamente. A adesão a um grupo é fundamentada por escolhas mais ou 

menos conscientes, mais ou menos ativas, a partir, por exemplo, de intenções relacionadas às 

finalidades coletivas. Os grupos humanos se definem e se constituem sociohistórica e 

culturalmente, com tensões e contradições entre si, relacionadas, sobretudo, às ideologias que 

assumem, fato que nos revela a função central da linguagem na e para a constituição desses 

grupos. 

Para nós, não há uma subjetividade coletiva nem uma subjetividade individual180; o que 

há, na verdade, é uma sociossubjetividade, que é própria do sujeito como ser singular, mas que 

é fundamentada e desenvolvida em sua relação dialógica com os outros. Quando estou num 

                                                           
178 Nesta tese, Rejeitamos concepções a-históricas do psiquismo e, por isso, assumimos a proposta sociohistórica 
e cultural de Vigotski e Leontiev. 
179 Bakhtin [Volochínov] (2009), Vigotski (2008) e Benveniste (2005) consideram, embora sob perspectivas 
epistemológicas diferentes, a alteridade como constitutiva do sujeito. 
180 González Rey (2008) propõe a distinção entre subjetividade social e individual. Não a consideraremos. 
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grupo, quando ajo nesse grupo, compartilho conhecimentos e representações que são próprios 

a esse grupo, ao mesmo tempo em que posso ressignificá-los. Definir, portanto, uma 

subjetividade coletiva e uma individual é, para nós, fragmentar, desnecessariamente, o processo 

real de constituição da subjetividade como singularidade perante a alteridade, o que implica que 

um e outro não se confundem, mas se definem mutuamente.  

Em nossa abordagem da subjetividade, não queremos priorizar o individual em 

detrimento do coletivo, o que, certamente, contradiria a nossa orientação epistemológica. Na 

verdade, estamos considerando a subjetividade como o processo de constituição do sujeito nas 

suas relações sociais, sem as quais o sujeito não se tornaria sujeito. Para nós, assumindo a 

abordagem vigotskiana, a subjetividade é o movimento inconcluso do homem no mundo, pelo 

qual ele, o homem, se distingue e se assemelha dos outros e da natureza e se desenvolve como 

profissional e humano. 

A subjetividade é a própria condição humana, ou seja, é o que torna humano o homem 

como ser histórico, cultural e social. Sem a subjetividade, o ser humano deixaria de ser o que 

é. Portanto, tudo que a subjetividade implica é produto e processo de relações sociais, pois é 

ela mesma produto e processo de relações sociais mediadas pela linguagem. 

Quanto à linguagem, podemos destacar que, a partir de nossa abordagem logocêntrica, 

consideraremos, privilegiadamente, o caráter semiótico da subjetividade, da ideologia, da 

consciência e da identidade; privilegiadamente, porque é esse caráter que define a constituição 

social desses processos. Para Bakhtin [Volochínov] (2009), a compreensão de qualquer 

enunciado implica atribuição de juízo de valor com relação a ele. Quanto a isso, Nietzsche 

argumenta: “Valores foi somente o homem que pôs nas coisas, para se conservar – foi ele 

somente que criou sentido para as coisas, um sentido de homem! Por isso ele se chama 

‘homem’, isto é: o estimador”.  

Sendo assim, quando se posiciona em relação com e em relação a, o sujeito cria 

ideologia e identidade, sendo capaz de, ora como agente, ora como ator, transformar a realidade, 

pois o sujeito181 é o ser no mundo e perante o mundo. 

                                                           
181 Neste ponto, queremos desenvolver uma breve problematização. Sobre o agente, Bronckart o classifica como 
um organismo consciente de seu fazer e de suas capacidades de fazer. O autor afirma que a ação implica um 
motivo, uma intenção, uma responsabilidade que o agente assume ao agir. Ora, esse agente não seria o sujeito 
empírico da Pragmática? Onde se nota uma diferença entre o agente do ISD e o sujeito da pragmática, se ambos 
são conscientes de seu agir na e pela linguagem?  Para nós, está claro que a noção basilar de agente do ISD é 
baseada na proposta de Vigotski, o que implica, para essa noção, as propriedades psíquicas do sujeito. Para nós, 
então, seria essa a diferença entre o agente do ISD e o sujeito da Pragmática. 
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A subjetividade como processo contínuo e permanente de constituição do sujeito refere-

se à sua história social e individual, a qual está relacionada o desenvolvimento do sujeito, 

conforme destacamos anteriormente. Na perspectiva sócio-histórica, parece consensual que, 

embora seja a base do desenvolvimento psicológico, a dimensão biológica do homem não 

determina esse desenvolvimento. 

E quanto ao desenvolvimento da subjetividade do sujeito? Sobre essa questão, devemos 

considerar que, na abordagem da Psicologia sócio-histórica, é consensual que é a apropriação 

das obras culturais que propicia a humanização do indivíduo. Para nós, esse processo de 

apropriação constitui o desenvolvimento da subjetividade dos sujeitos.  

A constituição da subjetividade é um processo universal, na medida em que todos os 

homens podem se constituir como sujeitos, mas as condições em que ela ocorre são sempre 

particulares. As condições materiais não são as mesmas para todos os homens, o que implica 

que as condições em que se constitui a subjetividade não são as mesmas para todos os homens. 

Em concordância com a perspectiva do materialismo histórico e dialético (MARX, ...), 

podemos considerar que o desenvolvimento profissional e humano dos sujeitos está 

condicionado às condições materiais a que eles têm acesso. Para Leontiev (1978, p. 283): 

O verdadeiro problema não está, portanto, na aptidão ou inaptidão das pessoas para 
se tornarem senhores das aquisições da cultura humana, fazer delas aquisições da sua 
personalidade e dar-lhe a sua contribuição. O fundo do problema é que cada homem, 
cada povo tenha a possibilidade prática de tomar o caminho de um desenvolvimento 
que nada entrave. 

 

Para Leontiev (1978), a subjetividade é o processo pelo qual algo se torna constitutivo 

e pertencente ao indivíduo, cuja singularidade é dada por sua herança genética e por suas 

características biológicas (genotípicas e fenotípicas). Para o autor, é também a subjetividade 

que permite a singularidade, a particularidade do indivíduo, tanto nas funções psíquicas (como 

a consciência) quanto na atividade. Sendo assim, a subjetividade é o que torna único e singular 

o sujeito. A origem da subjetividade, para o autor, é social, e não individual, pois é nas relações 

sociais que o sujeito se apropria (ou seja, subjetiva), de forma única, do que passa a constituir 

sua subjetividade. É, portanto, na relação entre interno e externo que se desenvolve a 

subjetividade, tese defendida também por Vigostki (1995, p. 151):  

Todas as funções psíquicas superiores estão relacionadas com a interiorização da 
ordem social, que são o fundamento da estrutura social da personalidade. Sua 
composição, estrutura genética e modo de ação, em uma palavra, toda a sua natureza 
é social; inclusive ao converter-se em processos psíquicos continuam sendo quase 
sociais. 
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A partir da proposta de Vigostki e de Leontiev, podemos, por fim, definir a subjetividade 

como o processo que torna único, singular e particular, no indivíduo, o mundo material e social 

em que ele vive. É, portanto, a subjetividade que distingue os indivíduos e que os torna 

particulares na ontogênese humana. Esse processo é certamente historicamente situado, pois 

depende das condições materiais e sociais em que vive o homem. A subjetividade é, então, a 

individualização do indivíduo perante a interação com outros indivíduos na e pela linguagem. 

Nessa perspectiva, a subjetividade implica o modo particular como o indivíduo interpreta e 

representa o mundo material e social e tudo que ele implica. Sendo assim, a ideologia é um 

produto da subjetividade. A subjetividade é, pelo menos parcialmente, um processo consciente.  

Nesta tese, consideraremos a questão da consciência e da ideologia em relação direta 

com a questão da subjetividade, que, para nós, parece ser primeira, por se tratar do 

desenvolvimento do homem como ser cultural, o qual se constitui na e pela linguagem. Em 

outras palavras, propomos a subjetividade como categoria integradora do psiquismo humano e 

é a ela que relacionaremos outras, como ideologia, consciência e identidade.Ou seja, para nós, 

a ideologia e a consciência são processos subjetivos de constituição e desenvolvimento do 

homem como ser sociohistórico e cultural. 

O tema central da abordagem histórico-cultural de Vigotski não é certamente o da 

subjetividade. Porém, a sua defesa da consciência como objeto de estudo fundamental da 

psicologia humana nos ajuda a propor, nesta tese, a subjetividade como o conceito central da 

nossa abordagem logocêntrica de representações, que desenvolvemos com o objetivo de 

analisar a figuração do agir como processo de pensamento e de linguagem. 

Subjetividade, consciência e identidade são termos e conceitos próprios à Psicologia; 

ora se referem ao objeto dessa ciência, ora denotam os processos e/ou produtos que constituem 

o objeto de análise. Para a abordagem sociohistórica e cultural, fundamentada, sobretudo, nas 

obras da tríade soviética (Vigotski, Leontiev e Luria), o objeto de estudo da Psicologia é a 

consciência, sendo necessário, para analisá-la e compreendê-la, considerar os processos que a 

constituem e pelos quais ela é constituída (dentre eles, destacamos a subjetividade e a 

identidade).  

Comumente, percebemos, em muitas pesquisas brasileiras baseadas na psicologia 

sociohistórica e cultural, uma confusão quanto aos conceitos de subjetividade e identidade, pois, 
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às vezes, são adotados como sinônimos (quando um deles não é desconsiderado em detrimento 

do outro). Porém, cabe a nós questionar se realmente se trata de processos iguais.  

Sendo assim, gostaríamos de questionar: identidade e subjetividade são conceitos 

distintos, semelhantes, intercambiáveis? Há uma relação entre eles? Se sim, qual? É uma 

relação dialética? Se forem distintos, o que caracteriza a identidade e a subjetividade? 

Não há consenso quanto a essa questão, tampouco há consenso quanto à própria 

definição e caracterização de cada um dos conceitos. Sendo assim, devemos nos posicionar 

perante a essa questão e os conceitos que ela implica. Porém, dados os nossos interesses 

analíticos nesta pesquisa, responderemos apenas parcialmente a essas questões. 

Para nós, o conceito-chave para a compreensão do psiquismo é o de consciência, o qual 

deve sempre ser considerado em sua relação com os conceitos de linguagem e subjetividade. 

Para nós, a consciência é um macroconceito, que abrange e implica, numa relação constitutiva 

e constituinte, os de linguagem, subjetividade e ideologia. Nossa abordagem desses conceitos 

e dessas categorias teóricas e analíticas os define em uma perspectiva sociohistórica e cultural, 

a partir da qual podemos considerar a consciência, a subjetividade, a linguagem e a ideologia 

como processos históricos permanentes de atribuição de significação ao mundo material e social 

que constitui os sujeitos, ao mesmo tempo em que é constituído por eles.  

Ademais, não podemos compreender a consciência, a subjetividade e a ideologia em si 

e por si mesmas, mas apenas na relação que mantêm entre si. A subjetividade, a consciência, a 

ideologia e a identidade só poderão ser compreendidas como processos e produtos sociais 

mediados pela linguagem. É na e pela ação de linguagem, em contextos históricos e sociais 

situados de interação, que o sujeito pode se tornar e se desenvolver sujeito. Portanto, a gênese 

desses processos e produtos, apensar da sua dimensão biológica, é social. 

Nessa perspectiva, a construção da subjetividade e o desenvolvimento da consciência 

não são processos naturais, são processos históricos e sociais.  Além disso, a subjetividade, a 

consciência, a ideologia e a identidade são materiais, pois estão relacionadas às condições 

materiais da vida dos sujeitos. Assim sendo, a nossa concepção de subjetividade, de 

consciência, de ideologia e de identidade não é estática nem pouco dinâmica. 
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Nesta tese, em nossa abordagem da subjetividade, não temos condições de tratar da 

questão da emoção nem da personalidade182 como elementos fundamentais da constituição da 

subjetividade. Também não conseguiremos, nesta tese, tratar da afetividade, o que certamente 

limita a nossa compreensão dos fenômenos subjetivos. Sendo assim, deixaremos, nesta tese, 

intocável a questão da afetividade, da emoção e da personalidade.  

Podemos, entretanto, considerar relevante para esse debate a proposta de Wallon (2007) 

quanto aos sentimentos e às emoções como manifestações da afetividade. Além disso, 

gostaríamos de remeter o leitor interessado nessa questão às abordagens de González Rey 

(2003) e de Lane (1994) e Lane & Camargo (1994), que tratam das emoções e das motivações 

de acordo com a psicologia sócio-histórica. Sobre as emoções, Lane & Camargo (1994) 

destacam o que propõe Vygotski: 

o pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, isto é, por nossos desejos e 
necessidades, nossos interesses e emoções. Por trás de cada pensamento há uma 
tendência afetivo-volitiva, que traz em si a resposta ao último "por que" de nossa 
análise do pensamento. Uma compreensão plena e verdadeira do pensamento de 
outrem só é possível quando entendemos sua base afetivo-volitiva. (VYGOTSKI, 
apud LANE & CAMARGO, 1994, p.118). 

 

Considerando o que apresentamos até aqui, podemos questionar agora qual a relação 

entre o desenvolvimento das atividades humanas e a constituição da subjetividade dos sujeitos, 

que agem no mundo na e pela linguagem. Como bem explica Bronckart (2008, 2009), a 

sociedade é caracterizada pelas suas atividades, sociohistórica e culturalmente produzidas e 

elaboras, que oferecem, aos sujeitos agentes e atores, as condições materiais (econômicas, 

políticas, culturais) a partir das quais possam se desenvolver.  

As relações entre os homens e a natureza e entre os próprios homens se diversificam e 

se dinamizam cada vez mais, tornando-se progressivamente mais complexas. No processo 

histórico, essas relações, eminentemente imediatas, tornaram-se mediatas, devido à produção e 

à apropriação, pelo homem, da linguagem, que passou a constituir o homem ao mesmo tempo 

em que é constituída por ele. A diversidade e a dinamicidade das relações próprias na nossa 

                                                           
182 Nesta tese, não consideramos personalidade como sinônimo de identidade. Porém, por ora, nesta pesquisa, não 
conseguiremos distinguir precisamente os dois termos, mas tentaremos conceituar o segundo, que nos é 
especialmente importante nesta pesquisa.  
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sociedade estão relacionadas à emergência de conflitos e tensões ideológicas, que, certamente, 

são inerentes a toda e qualquer socieedade como um todo heterogêneo.  

Como propuseram, dentre outros, Leontiev e Marx, a atividade laboral é peculiar ao 

homem. Leontiev atribui grande importância à função da atividade no desenvolvimento da 

consciência. Aliás, para o autor, é a atividade o principal objeto de análise. Contudo, sabemos 

que muitas ações corriqueiras parecem se tornar automatizadas e se desenvolverem, portanto, 

sem a necessária mediação da consciência.  

Ao interagirem e agirem no mundo, os sujeitos podem se assumir como agentes ou como 

atores. A atorialidade do sujeito não invalida que ele se sinta hesitante quanto, por exemplo, à 

sua representação de si. Nesta tese, estamos considerando a representação sociossubjetiva de si 

e para si como identidade. Para nós, a identidade, além de ser a representação de si e sobre si, 

é a representação do sujeito quanto às suas capacidades epistêmicas e praxeológicas, de suas 

possibilidades183, de seus limites, de sua intencionalidade... é como uma autoconsciência. 

Porém, essa representação pode ser inconsciente. No inconsciente, estão os significados dos 

quais os sujeitos se apropriaram, mas aos quais não atribuíram sentido. Ao atribuírem sentido 

a esses significados, os sujeitos os tornam conscientes. 

 No contexto das atividades humanas, especialmente na de formação inicial de 

professores, que nos interessa nesta tese, torna-se fundamental considerar a tomada de 

consciência profissional como uma ação fundamental para a qualificação e para o 

desenvolvimento profissional. A tomada de consciência seria, então, uma nova categoria teórica 

e analítica? Caso seja validada como uma legítima categoria científica, como aferi-la 

metodologicamente?  

Nessa perspectiva, algumas questões se sobressaem: refletir é tomar consciência? Tomar 

consciência é se desenvolver? Que tipo de relação há entre reflexão – tomada de consciência – 

desenvolvimento (profissional – capacidades de ação)?  

Acreditamos que essas são questões teóricas relevantes para as pesquisas sobre 

formação e desenvolvimento profissional, a partir da análise do discurso dos próprios 

                                                           
183 Apesar de restritas, as possibilidades de ação existem e é nelas e por elas que o sujeito deve planejar suas ações. 
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profissionais.  São esses profissionais em relação com outros profissionais e com o mundo que 

produzem significados múltiplos (e, evidentemente, contraditórios).  

Como discutimos nas seções anteriores, podemos relacionar esses significados aos 

conhecimentos e às representações que, como sujeitos, produzimos, partilhamos e negociamos 

em nossas interações. Ao que nos parece, somos menos conscientes de nossas representações 

(e dos seus efeitos no e para o agir) do que dos nossos conhecimentos. É uma questão de escala. 

Contudo, como são materializados na e pela linguagem, ou seja, como são materializados sob 

a forma de signos linguísticos, os conhecimentos e as representações são parcial e 

consideravelmente conscientes.  

No contexto de formação profissional e de atuação profissional, podemos considerar 

duas identidades: uma social, que é prescrita pelo coletivo e relativa ao que se espera idealmente 

do profissional, e uma sociossubjetiva, que é apropriada pelo sujeito a partir da sua interpretação 

e avaliação da identidade social profissional, com base na ideologia do grupo. 

Para nós, haveria uma relação entre, de um lado, a identidade social profissional e o 

gênero da atividade e, de outro, entre a identidade sociossubjetiva profissional e os estilos de 

agir, embora, por coerência com os nossos objetivos analíticos, não possamos aprofundar essa 

discussão.  

Sabemos que, no nosso dia a dia, assumimos e desempenhamos diferentes papéis e 

funções sociais, que certamente influenciam a constituição da nossa identidade. De acordo com 

as condições históricas e sociais em que vivemos, elaboramos contínua e interruptamente 

representações e conhecimentos sobre essas funções sociais, os quais estão relacionados a 

significados que atribuímos à nossa identidade e pelos quais a interpretamos.  

Por fim, gostaríamos de destacar, mais uma vez, que, nesta tese, nos interessamos 

especialmente, dentre todas as atividades mediadas por instrumentos, por aquelas mediadas pela 

linguagem, pois compreendemos a linguagem como mediação semiótica tanto no nível da 

intersubjetividade quanto no nível da intrasubjetividade (ou apenas subjetividade). 

Assim, antes de passarmos para a próxima seção, queremos reafirmar o nosso conceito 

de subjetividade, pois ele é fundamental para a nossa análise da figuração do agir. Como 

estamos discutindo desde o segundo capítulo, a subjetividade é, para nós, o processo pelo qual 

nós, como indivíduos, nos constituímos e nos tornamos sujeitos particulares na e pela 



181 
 

 
 

linguagem e pelo qual nos apropriamos dos pré-construídos da nossa sociedade. A subjetividade 

é, para nós, o processo básico para a constituição da consciência do sujeito agente/ator. Embora 

possam partilhar a mesma ideologia, os sujeitos são singulares, pois se apropriam dos pré-

construídos de maneira particular, dadas as condições materiais particulares em que se 

desenvolvem.  

Portanto, não se nasce sujeito, torna-se sujeito, a partir da aquisição da linguagem e do 

desenvolvimento da subjetividade, com base nas ações e nas atividades sociais de que participa 

o indivíduo, ou seja, com base na socialização do indivíduo. Assim, é por suas ações no mundo, 

mediadas pela linguagem, que o indivíduo desenvolve sua subjetividade, sua consciência, sua 

ideologia e sua identidade. Como discutimos anteriormente, a subjetividade é a experienciação 

e a experimentação do mundo, e a ideologia é a interpretação dessa experienciação. Portanto, 

as subjetividades estão relacionadas a ideologias, que singularizam e, portanto, distinguem, 

diferenciam sujeitos e grupos.  

4.1. Identidade e linguagem: uma abordagem a partir de Benveniste, Bakhtin 

[Voloshinov] e Vigotski 

 

“A consciência de si mesmo só é possível se experimentada por contraste. Eu não emprego eu a não ser 
dirigindo-me a alguém, que será na minha alocução um tu. Essa condição de diálogo é que é constitutiva da 

pessoa, pois implica em reciprocidade”. (BENVENISTE, 2005, p. 286) 

 

Ao que nos parece, podemos perceber, na afirmação acima, de Benveniste (2005), o 

princípio dialógico da linguagem, semelhante ao que é defendido por Bakhtin [Voloshinov] 

(2009). Esse princípio é fundamental para a abordagem especialmente enunciativa sobre 

identidade que pretendemos desenvolver nesta tese. Nesta seção, tentaremos discutir sobre a 

constituição identitária do sujeito a partir da consideração dialética entre o eu e o outro.  

Essa relação é defendida por Benveniste (2005, p. 287), quando argumenta que: 

caem assim as velhas antinomias do ‘eu’ e do ‘outro’, do indivíduo e da sociedade. 
Dualidade que é ilegítimo e errôneo reduzir a um só termo original, quer esse termo 
único seja o eu [...] (quer seja) a sociedade, que preexistiria como totalidade ao 
indivíduo e da qual este só teria destacado à medida que adquirisse a consciência de 
si mesmo. É numa relação dialética que englobe os dois termos e os defina pela relação 
mútua que se descobre o fundamento linguístico da subjetividade” (grifo do autor). 

Essa proposta é bastante próxima a de Bakhtin [Voloshinov] (2009), que, assim como 

Benveniste (1989, 2005), desenvolveu uma abordagem da enunciação como um processo 

intersubjetivo e dialógico. Ambos autores defendem, por exemplo, a análise da linguagem a 
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partir da perspectiva do sentido e dos sujeitos e consideram, portanto, o elemento subjetivo nos 

estudos da linguagem. 

Sabemos que a concepção de enunciação em Benveniste não é única, pois a proposta do 

autor foi produzida ao longo de 40 anos, entre os anos de 1930 e 1970. O termo “enunciação” 

aparece em muitos dos capítulos dos Problemas de Linguística Geral I e II, às vezes até com 

significação distinta.  

Além disso, sabemos que muitos dos capítulos que constituem as duas obras foram 

escritos em um intervalo consideravelmente longo: quase 20 anos separam os capítulos “Da 

subjetividade na Linguagem” (BENVENISTE, 2005) e “O aparelho formal da enunciação” 

(BENVENISTE, 1989), que representam dois dos mais significativos textos do autor. É talvez 

por isso que, em duas décadas, alguns conceitos apresentados nesses capítulos tenham sido 

definidos distintamente. Especialmente no Brasil, a concepção de enunciação mais célebre 

talvez seja a de “colocar a língua em funcionamento por um ato individual de utilização” 

(BENVENISTE, 1989, p. 82).    

Ao discutir as dicotomias saussureanas (sem, contudo, recusar totalmente a proposta do 

mestre), Benveniste resgata o sujeito, até então abandonado da Linguística que se conhecia na 

época (por exemplo, pelo Saussure do Curso de Linguística Geral). Ao resgatar o sujeito, o 

autor considera fundamental e necessária a relação entre língua e sociedade: “língua e sociedade 

não se concebem uma sem a outra” (BENVENISTE, 1989, p. 31).  

Sendo assim, a partir da consideração dessa relação, Benveniste (1989, p. 222) propõe 

que “bem antes de servir para comunicar, a linguagem serve para viver [...]” e que “à falta de 

linguagem não haveria nem possibilidade de sociedade, nem possibilidade de humanidade, o 

próprio da linguagem é, antes de tudo, significar”184.  

O fundamento da proposta benvenistiana é o da marcação do homem na linguagem, a 

partir do qual o autor defende que o homem está na língua. Com Benveniste, então, podemos 

propor uma concepção logocêntrica de subjetividade, conforme discutimos na seção anterior: 

“a ‘subjetividade’ de que tratamos aqui é a capacidade do locutor para se propor como ‘sujeito’” 

(BEVENISTE, 2005, p. 286). 

Para Benveniste (1989, 2005), a intersubjetividade é a inter-relação entre o eu e o outro, 

sendo essa relação constitutiva da enunciação. É, para o autor, uma condição inerente à 

linguagem.  

                                                           
184 É a esse sistema de significados elaborados pelo homem que estamos classificando, nesta tese, de ideologia, 
conforme discutimos nas seções anteriores. 
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A partir dessa condição, podemos considerar que, se aceitarmos que o desenvolvimento 

da identidade implica a produção e a negociação de significados nas e pelas interações sociais, 

só poderemos considerar a identidade na perspectiva da relação entre sujeito, linguagem e 

atividade. E é nessa perspectiva que Vigotski, Bakhtin e Bronckart podem contribuir, pois o 

desenvolvimento da identidade implica partilhamento e negociação de significados, que estão, 

a todo momento, sendo ressignificados. Daí as identidades serem momentaneamente estáveis e 

estarem historicamente em construção. 

Nessa perspectiva, as identidades sempre dinâmicas, múltiplas, heterogêneas, 

fragmentadas nossa perspectiva e mutáveis, são desenvolvidas como construções históricas, 

sociais e discursivas. A diversidade de atividades das quais os sujeitos participam ativamente 

implica, para nós, as múltiplas identidades que os sujeitos assumem e que negociam e 

ressignificam constantemente. Para nós, a multiplicidade e a heterogeneidade das identidades 

são características marcantes do período histórico em que vivemos.  

Quanto a este, precisamos considerar a constituição pós-moderna ou contemporânea do 

sujeito. Para isso, precisamos relacionar, se possível, a proposta de Vigotski com a de autores 

que se interessam especificamente por essa questão da influência da pós-modernidade (HALL, 

2004) ou da modernidade tardia (GIDDENS, 2002) na formação da identidade do sujeito. Nesta 

tese, dados os nossos objetivos centrais, não poderemos desenvolver essa relação, embora seja 

muito cara para nós.  

Para nós, entretanto, parece legítimo considerar que a identidade do sujeito atualmente 

é fragmentada e é sob essa perspectiva que nos interessa, por exemplo, a abordagem de Hall 

(2004), embora assuma orientação epistemológica distinta da de Vigotski.185 Contudo, 

acreditamos que essas abordagens dialogam quando defendem a relação indissociável entre 

linguagem, sociedade, atividades e identidade.  

Em outras palavras, para tratarmos da identidade, portanto, teremos que recorrer a uma 

concepção de identidade contemporânea ou pós-moderna, que seja coerente com o tempo 

sociohistórico em que vivemos. Talvez possamos recorrer a Hall (2004), quando afirma que “as 

velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, 

fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um 

                                                           
185 Dadas as diferenças sociais, históricas, culturais, políticas e econômicas entre os contextos de produção teórica 
do início do século passado e do início deste século, precisamos considerar as diferenças epistemológicas. É dada 
essa necessidade que devemos considerar a questão da pós-modernidade na constituição da subjetividade e da 
identidade. Dado o contexto histórico em que viveu, Vigotski não considerou tal questão, embora sua proposta 
seja, sem dúvida, válida para os nossos dias (DELARI JÚNIOR, 2013) 
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sujeito unificado” (HALL, 2004, p. 7). Como podemos perceber, o autor considera que a 

identidade do indivíduo pós-moderno é múltipla e dinâmica.  

Estamos certos de que a identidade do sujeito nos dias atuais186 não é definitiva nem 

unificada, pois:  

As instituições modernas diferem de todas as formas anteriores de ordem social 
quanto a seu dinamismo, ao grau em que interferem com hábitos e costumes 
tradicionais, e a seu impacto global. No entanto, essas não são apenas transformações 
em extensão: a modernidade altera radicalmente a natureza da vida social cotidiana e 
afeta os aspectos mais pessoais de nossa existência. A modernidade deve ser entendida 
num nível institucional; mas as transformações introduzidas pelas instituições 
modernas se entrelaçam de maneira direta com a vida individual, e, portanto, com o 
eu. (GIDDENS, 2002, p. 9). 

A essas instituições modernas, estão relacionadas atividades humanas. Em cada 

atividade de que participa, o sujeito assume uma função ou papel social determinado e é de 

acordo com essa função que ele desenvolve e assume uma identidade. Essa consideração nos 

lembra, pelo menos parcialmente, a proposta de Giddens (1991) destacada acima. Contudo, 

devemos ter certo receio em nos referenciarmos a essa abordagem, dadas as epistemologias 

distintas que fundamentam a nossa proposta e a do autor referenciado. Acreditamos que elas 

podem dialogar sobretudo no que se referem à função do outro na constituição da nossa 

identidade.  

O fato é que, nas atividades humanas, em instituições sociais, há sujeitos agindo na e 

pela linguagem. Com base na proposta de Bronckart (2008, 2009), consideramos que agentes e 

atores são sujeitos que agem e que, na e pela linguagem, se representam como tais (dimensão 

do agir representado). Sendo assim, agente e ator são representações sociodiscursivas dos 

sujeitos acerca da sua agentividade, enquanto o actante é o sujeito que age no mundo (dimensão 

do agir referente). 

Sendo assim, não existe, de fato, no mundo material, agentes e atores, pois o estatuto de 

agente  e de ator nada mais é do que um produto interpretativo e representativo. Todo e qualquer 

sujeito que age, age com objetivos, intenções, interesses, mas, em algumas situações, pode se 

enunciar e, portanto, se representar como neutro, sem capacidades, nem motivos, nem intenções 

(BRONCKART, 2009).  

Contudo, sabemos que, de fato, ninguém age sem intenções, sem interesses, sem 

objetivos. Às vezes, por diferentes motivos pragmáticos, o objetivo do sujeito pode ser o de se 

                                                           
186 Numa sociedade como a nossa, cujo modo de produção e de organização é o capitalimo, o desenvolvimento 
das identidades (especialmente, as profissionais) está diretamente relacionado às condições materiais implicadas 
no desenvolvimento das profissões e na satisfação das necessidades humanas. 
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representar como sujeito sem objetivos, o que não significa que ele não tenha, de fato, objetivos. 

Sendo assim, ser agente significa se representar, na e pela linguagem, como agente e não como 

ator.  

No mundo material, portanto, somos todos – e sempre – atores. Assim, gostaríamos de 

questionar: essa questão do estatuto de ator e de agente estaria relacionada com a questão da 

identidade? Representar-se enunciativamente como ator ou como agente é uma questão de 

identidade? 

A essas questões, está relacionado o nosso argumento de que a identidade é, para nós, 

um processo de produção de (res)significação e, sob essa perspectiva, deve ser compreendida 

em relação com os conhecimentos e com as representações que o sujeito produz e ressignifica 

quanto a si mesmo (aí inclusas, por exemplo, as significações que atribui à sua aparência física). 

Sendo assim, não nos referimos à identidade em termos empíricos, relacionados, por exemplo, 

à aparência física, sempre singular de cada sujeito, mas sim à identidade em termos 

gnosiológicos, relacionados a conhecimentos e representações do sujeito sobre si. A identidade 

é concebida por nós, então, como a individualidade e a singularidade do sujeito de acordo com 

a sua própria representação, que certamente, dada a importância da alteridade, é baseada na 

representação dos outros sobre ele. 

Essa representação187 do sujeito sobre si é produzida e ressignificada constantemente na 

e pela linguagem, pois é a partir desta que ele negocia, com os outros, os sentidos sobre si 

mesmo: 

Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, defino-
me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra 
é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim 
numa extremidade, na outra se apóia sobre o meu interlocutor. A palavra é o território 
comum do locutor e do interlocutor. (BAKHTIN [VOLOSHINOV], 2009, p. 117). 

 
Sendo assim, a construção da identidade, como processo, é desenvolvida primeiro no 

plano social e, em seguida, no plano individual. É a partir da interação mediada pela linguagem 

que o sujeito desenvolve a consciência de si como sujeito único no mundo. Nesse ponto, 

lembramos que, para Vigotksi (1998, p. 21), o sujeito “não é passivo nem apenas ativo; é 

interativo”. 

                                                           
187 Estamos receosos em restringir a identidade à representação de si, pois considerar exclusivamente o elemento 
representacional implica considerar a identidade apenas como produto, desconsiderando, portanto, os elementos 
constitutivos do seu processo de constituição. Contudo, devemos lembrar que consideramos a ação de representar 
como um processo constante de produção e de ressignificação de sentidos sociossubjetivos. Para nós, no processo 
de constituição da identidade, o objeto principal de representação é o próprio sujeito. 
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Sobre a questão da alteridade como fundamental na constituição da identidade do 

sujeito, podemos considerar que a nossa identidade é desenvolvida com base na relação 

dialética entre a representação que os outros atribuem a nós e a representação que elaboramos 

acerca de nós mesmos.188 É o que defendem, por exemplo, Berger & Luckmann (1985, p. 177), 

quando propõem que a relação constitutiva da identidade é ““entre a identidade objetivamente 

atribuída e a identidade subjetivamente apropriada”. Sendo assim, nos parece que o outro, como 

mediador, é elemento fundamental no processo de constituição da nossa identidade.  

Conforme Ciampa189 (1990), no processo de constituição da identidade é fundamental 

outro processo: o da interiorização. Quanto a esse último processo, o autor afirma, enfático: 

“interiorizamos aquilo que os outros nos atribuem de tal forma que se torna algo nosso. A 

tendência é nós nos predicarmos de coisas que os outros nos atribuem” (CIAMPA, 2007, p. 

131).  

Analisando os modos de produção da identidade, Ciampa (2007) identifica três 

momentos constitutivos desse processo: a) pressuposição, b) posição e c) reposição. A 

pressuposição refere-se à existência de uma identidade atribuída pelo outro. Para o autor, 

“sempre uma identidade é pressuposta” (CIAMPA, 2007, p. 153), a partir de avaliações sociais. 

Ou seja, inicialmente, no processo de constituição da identidade, ela é suposta antecipadamente. 

A identidade pressuposta é, então, a atribuição, pelo outro, de uma predicação ao sujeito. Sendo 

assim, a identidade pressuposta refere-se às expectativas dos outros quanto ao modo como um 

sujeito deve ser e agir.  

Em seguida, no processo de constituição da identidade, a pressuposição é apropriada 

pelo sujeito, ou seja, o sujeito assume a pressuposição atribuída pelos outros a si e se posiciona 

em relação a ela, podendo se identificar ou não com ela. Após o momento da posição, durante 

o qual o sujeito se posiciona em relação à identidade pressuposta (ou seja, quando a identidade 

já foi posta), a identidade é re-posta constantemente pelo sujeito, em suas interações sociais.  

                                                           
188 Nesta tese, trataremos das identidades no plural quando nos referirmos às representações plurais – nem sempre 
harmônicas - do sujeito sobre si e da identidade no singular, quando nos referirmos a categoria teórica e analítica 
que ela representa na comunidade científica 
189 Discordamos de Ciampa (1977) quando o autor afirma que o conceito fundamental para a compreensão da 
dialética entre sujeito e sociedade é o de identidade. Para nós, o conceito fundamental deve ser o de ideologia, que 
deve ser compreendido em sua relação com a linguagem e a subjetividade. Nas palavras do autor: “O conceito de 
identidade social, designando um fenômeno constituído na dialética entre indivíduo e sociedade, deve ser 
considerado como um conceito central em Psicologia Social, pois melhor que qualquer outro, permite uma 
adequada compreensão daquela relação entre indivíduo e sociedade” (CIAMPA, 1977, p.137). Contudo, apesar 
dessa discordância, assumimos, mesmo que parcialmente, a abordagem de Ciampa quanto ao conceito de 
identidade, pois ela é epistemologicamente coerente com a nossa proposta, já que ambas são fundamentadas numa 
perspectiva sócio-histórica de homem. 
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Para nós, a concepção do processo de constituição da identidade baseado em momentos 

parece ser problemática, pelo menos parcialmente, pois parece conceber uma sucessão temporal 

única, relacionada a uma progressão de etapas. É legítimo considerar que, pelo menos em um 

dado estado sincrônico, a identidade seja estável, ou melhor, que ela seja representada como 

estável tanto pelo próprio sujeito quanto pelos outros. Porém, temos que considerar a 

constituição da identidade como um processo sempre em desenvolvimento, já que é 

essencialmente histórico e social. E sabemos que é esta a concepção defendida por Ciampa 

(2007), para quem a identidade não é estável, mas sim dinâmica190.  

Retomando as etapas propostas pelo autor, podemos propor que a identidade está sendo 

sempre pressuposta, posta e reposta. A representação que os outros atribuem a nós e pela qual 

eles indicam como gostariam que fôssemos parece ser bem mais estável do que a representação 

que elaboramos sobre nós mesmos com base na representação que os outros partilham de nós. 

É nesse embate constante e permanente entre a representação que elaboramos sobre nós 

mesmos e a que os outros elaboram sobre nós que ressignificamos continuamente a nossa 

identidade.  

Ao que nos parece, ainda persiste socialmente a concepção aparente de que a identidade, 

uma vez posta e reposta, se torna permanente, desconsiderando, assim, a sua característica 

dinâmica. A identidade parece ser compreendida leigamente apenas como dada, pressuposta. 

Na verdade, é a reposição permanente que é responsável pelo processo de transformação e 

ressignificação da identidade (CIAMPA, 2007). Sendo assim, conforme o autor, a identidade, 

uma vez pressuposta e posta, ou seja, assumida, vai sendo permanentemente re-posta 

(ressignificada, para nós).  

Julgamos legítimo o argumento do autor de que a identidade é reposta a cada momento, 

não sendo, portanto, algo pronto, acabado, atemporal, já que está em um processo contínuo: 

“identidade é movimento, é desenvolvimento concreto. Identidade é metamorfose” (CIAMPA, 

1994, p.74). Para o autor, identidade é igualdade e diferença, já que há aspectos que igualam e 

diferenciam, de outro sujeito, um sujeito. Como exemplo, o autor cita o nome próprio: o 

prenome diferencia, de sua família, o sujeito, e o sobrenome o iguala.191  

                                                           
190190 Em sua tese de doutorado, Ciampa, baseado em muitas das teses de Habermas e de Mead, propõe a concepção 
de identidade como metamorfose. 
6191 Isso não significa evidentemente que a identidade do sujeito seja o seu nome ou que se confunda com ela. 
Ciampa (1994) recorre à metáfora de que a identidade não é substantivo, mas sim verbo, pois está relacionada não 
ao nome que nomeia um ser, mas sim à atividade de nomear. Assim, para o autor, identidade é atividade.  
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Em concordância com Ciampa (1994), assumimos que não basta considerar apenas o 

aspecto representacional da identidade, mas também o seu aspecto operativo. A identidade 

pressuposta, ou seja, a representação prévia da identidade, para ser mantida, precisa ser re-posta 

a todo momento (CIAMPA, 1994), o que, certamente, caracteriza o seu estatuto dinâmico. 

Porém, conforme já discutimos, embora seja dinâmica, a identidade é compreendida pelo 

sujeito como estática, dado o trabalho de re-posição, pelo qual o sujeito compreende a sua 

identidade como dada. Contudo, em cada re-posição, a identidade já não é mais a mesma, 

embora as pequenas transformações sejam, frequentemente, imperceptíveis ao sujeito 

(CIAMPA, 2994). 

Ainda de acordo com o autor, desenvolvemos diferentes identidades (como a de pai e 

ao mesmo tempo a de filho), que são assumidas separadamente, em situações distintas. 

Contudo, o autor argumenta que a identidade é uma totalidade: “uma totalidade contraditória, 

múltipla e mutável, no entanto una” (CIAMPA, 1994, p.61). O autor define identidade, 

portanto, como o processo permanente de formação e transformação do sujeito, que ocorre a 

partir de condições materiais e históricas determinadas. 

Não podemos desconsiderar a influência do contexto histórico-social em que vivemos 

para a constituição e para a ressignificação da nossa identidade. Embora não considerem o 

contexto pós-moderno, devido a uma questão temporal, as abordagens de Vigotski e de 

Leontiev, ao defenderem a constituição histórica, social e cultural da identidade, podem ser 

relacionadas com abordagens mais recentes, que analisam a influência da pós-modernidade no 

desenvolvimento de identidades.  

Nos estudos sobre identidade, Ciampa (2007), como psicólogo, destaca a história 

pessoal dos sujeitos em relação ao contexto histórico e social em que vivem. Como sociólogos, 

Hall (2011) e Bauman (2001, 2005) se interessam mais pela sociedade, argumentando que as 

identidades atualmente estão fragmentadas, descentradas (HALL, 2011) e líquidas (BAUMAN, 

2001, 2005), ao contrário de outros períodos históricos, em que elas eram únicas e coesas. Para 

os três autores, a constituição das identidades está relacionada a um processo constante de 

mudança, dadas as condições sociais e históricas.  

Acreditamos que, para fins teóricos, não precisamos assumir apenas uma dessas 

abordagens; podemos relacioná-las produtivamente, na medida em que todas elas discutem a 

importância do social, do histórico na constituição da identidade, compreendida como um 

processo em constante formação e transformação. 
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Hall (2011), por exemplo, identifica e discute três identidades, relacionadas, cada uma, 

a um período histórico: a) identidade do sujeito iluminista, que permaneceria única e idêntica 

durante toda a vida do homem, ou seja, desde o seu nascimento até a sua morta; b) identidade 

do sujeito sociológico da idade moderna, que estaria relacionada à essência do sujeito, sendo 

constituída e modificada na interação do sujeito com a sociedade, e c) identidade do sujeito 

pós-moderno da atualidade, que seria fragmentada, já que o sujeito pode assumir diferentes 

identidades, sendo algumas até mesmo contraditórias.   

Ao se referir às identidades culturais, o autor as define como “aqueles aspectos de nossas 

identidades que surgem de nosso ‘pertencimento’ a culturas étnicas, raciais, linguísticas, 

religiosas e, acima de tudo, nacionais” (HALL, 2011, p.8). Também as identidades culturais, 

para o autor, estão atualmente deslocadas e fragmentadas pelo processo de globalização, não 

sendo mais centradas nem unificadas. O processo de globalização é responsável, segundo o 

autor, pela constituição das identidades fragmentadas, pois a vida social, mediada pelo mercado 

global, torna as identidades desvinculadas, por exemplo, de lugares e tempos. 

De acordo com a proposta de Bauman (2001, 2005), vivemos em um contexto histórico-

social em que nada se mantém igual por muito tempo. É nessa perspectiva que o autor classifica 

o nosso contexto histórico-social como modernidade líquida, em referência ao sentido de 

líquido/fluido. Para o autor, “uma identidade coesa, firmemente fixada e solidamente construída 

seria um fardo, uma repressão, uma limitação da liberdade” (BAUMAN, 2005, p.60).  

Nessa perspectiva, a identidade, como líquida, diluída, não é mais pré-determinada nem 

inegociável, sendo atualmente como “um manto leve pronto a ser despido a qualquer momento” 

(BAUMAN, 2005, p.37). No contexto em que vivemos atualmente, segundo Bauman (2005), é 

comum transformarmos nossa identidade, sendo a principal preocupação decidir qual das 

identidades assumir e por quanto tempo assumi-la, o que justifica que ‘a construção da 

identidade tenha assumido “a forma de uma experimentação infindável” (BAUMAN, 2005, 

p.91).  

Para nós, é mais legítimo considerar que o que há, de fato, não é uma identidade 

fragmentada, descentrada nem uma unidade permanentemente dada, mas sim várias identidades 

plurais como constitutivas de uma mesma subjetividade, ou seja, o que há, para nós, é 

coexistência – nem sempre harmônica – de várias identidades, relacionadas à multiplicidade de 

funções e papéis sociais que o sujeito, dadas as condições materiais, históricas, sociais e 

culturais, assume na nossa sociedade. 
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O termo fragmentado, para nós, é problemático à medida que implica uma ideia de 

separação. Para nós, as diferentes identidades assumidas pelo sujeito estão relacionadas, e não 

separadas. É nessa relação que há uma certa unidade entre as identidades, embora sejam 

polissêmicas. 

Um dos grandes problemas nos estudos sobre identidade é referente à dicotomia da 

identidade pessoal (relativa a atributos e características próprias do indivíduo) e da identidade 

social (referente a atributos e características relativas à pertença do indivíduo a grupos). 

Preferimos o termo identidade social, pois, para nós, ele abrange tanto o aspecto individual 

quanto o social e é mais coerente com a nossa concepção de homem como ser social, histórico 

e cultural.   

O termo “identidade social” não descarta, para nós, a singularidade do indivíduo perante 

os outros indivíduos. Identidade é individualidade com base na coletividade, ou seja, é uma 

individualidade desenvolvida na relação dialética com outras individualidades. Além disso, 

considerar a identidade como sociohistórica implica descartar que ela seja inata, pois, na 

verdade, a identidade, como processo, não é constituída a priori, já que ela vai sendo 

constantemente constituída. 

Para nós, ontologicamente a identidade social antecede a identidade pessoal, pois 

primeiro o sujeito começa a desempenhar papéis previamente definidos pela sociedade, para, 

em seguida, desenvolver sua consciência de si, o que não implica que a identidade pessoal 

interfira na constituição da identidade social ao longo do desenvolvimento do sujeito. A 

identidade pessoal é determinada pela identidade social, na medida em que o outro e os outros 

(no sentido geral, a sociedade) assumem função central na constituição da identidade do sujeito. 

Ao constituir sua identidade profissional, o sujeito já tem desenvolvido sincronicamente sua 

identidade pessoal e social, as quais, certamente, influenciam, numa relação dialética, a 

representação profissional que o sujeito constrói acerca de si. O que há, de fato, entre essas três 

identidades (pessoal, social, profissional) é uma relação dialética.  

Preferimos distinguir as identidades social, pessoal e profissional apenas para fins 

teórico-metodológicos, pois todas elas constituem sincronicamente uma unidade, ou seja, uma 

identidade aparentemente bem constituída. Para nós, na verdade, as identidades pessoal e 

profissional são constitutivas da identidade social, sendo, portanto, constituídas por ela. 

Como estamos discutindo, as identidades são aparentemente contraditórias, já que são 

simultaneamente a igualdade e a diferença. Um sujeito é tanto igualdade quanto diferença em 

relação a outros. É igualdade porque compõe um todo, no qual partilha de características 
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comuns a outros sujeitos, e é diferença porque é singular e único dentro do todo de que faz 

parte, como bem argumenta Ciampa (1994).  

A dimensão da igualdade da identidade do sujeito é constituída pelas características e 

condições históricas, econômicas, culturais, políticas, sociais do seu grupo social, 

compartilhadas por ele e pelos outros membros do grupo. O modo como cada sujeito se apropria 

e significa subjetivamente essas características e condições estabelece a dimensão da diferença 

da identidade do sujeito em relação ao seu grupo social. A dimensão da diferença é necessária 

para a constituição da igualdade, pois é pelo outro como referência que o sujeito estabelece a 

sua representação de si. Sendo assim, é na diferença que o sujeito constrói a sua consciência de 

si, o que nos lembra a afirmação de Benveniste (2005) que destacamos como epígrafe desta 

seção.  

A consciência de si está implicada na ideologia que o sujeito partilha sobre si, ou seja, 

a consciência de si implica os conhecimentos e as representações do sujeito sobre si mesmo, 

como estamos defendendo em várias seções desta tese. Podemos, então, considerar que a 

identidade é a representação de si para si, a partir do outro. Em relação à subjetividade e à 

identidade, podemos considerar que aquela é o sujeito em si e que esta é o sujeito para si. 

A partir disso, podemos questionar: qual é a relação entre identidade e subjetividade? 

Trata-se de uma relação dialética? Para nós, respostas a essas questões devem considerar que a 

identidade é como me represento e me torno único, singular no mundo e, portanto, como 

represento minha individualidade perante a totalidade, enquanto que a subjetividade é como me 

torno sujeito que inter(age) no mundo na  e pela linguagem.  

Tanto a identidade quanto a subjetividade são processos em termos diacrônicos e 

produtos em termos sincrônicos. Porém, é legítimo questionar: qual antecede qual? São 

concomitantes? Para nós, elas são interdependentes, formam uma unicidade, mas não são 

iguais. A definição de sua identidade implica as representações e os conhecimentos que o 

sujeito constrói e assume quanto a si e aos outros.  

Se a identidade é uma representação, então só começa a ser constituída a partir do 

momento em que o sujeito adquire linguagem. Sendo assim, no processo do desenvolvimento 

humano, parece que a identidade e a subjetividade são processos e produtos continuamente 

concomitantes. Para nós, quando se torna sujeito, o indivíduo começa a desenvolver sua 

consciência e, a partir dela, sua identidade.  

Nesse ponto, podemos avançar a nossa discussão, considerando que, em certo estado 

sincrônico, há equilíbrio entre as diferentes identidades que constituem a Identidade. 
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Retomando as contribuições dos autores destacados nesta seção, podemos considerar que a 

Identidade sociosubjetiva (com letra maiúscula) está relacionada ao sujeito como ser humano 

concreto no mundo e refere-se, portanto, aos conhecimentos e às representações de si que o 

sujeito empírico desenvolve. É aparentemente uma.  

As identidades (com letra minúscula) referem-se à identidade que o sujeito desenvolve 

e assume em diferentes esferas da atividade humana de que participa. Estão relacionadas às 

funções e aos papéis sociais que o sujeito assume em suas ações cotidianas em diferentes 

contextos (na família, na empresa, no condomínio, na igreja...).  

As relações entre essas diferentes identidades constituem a Identidade. Contudo, as 

identidades não se confundem com as funções nem com os papéis sociais, pois elas, as 

identidades, são produtos interpretativos do próprio sujeito, enquanto as funções sociais são 

genéricas, coletivas, impostas objetivamente pela sociedade. 

A relação entre as identidades que constituem a Identidade do sujeito é dialética, ou seja, 

as múltiplas identidades, como partes de um todo, se relacionam constituindo o todo, que não 

pode ser compreendido como a soma das partes. As partes estão em interação entre si e com o 

todo. É na interação das partes que o todo se constitui. A Identidade é, então, totalidade, o que 

não invalida que ela seja constituída por uma multiplicidade.  

O sujeito, ao assumir uma identidade relacionada a uma função social, não precisa 

necessariamente refutar outra identidade relacionada a outra função social. Assim, um sujeito 

pode assumir diferentes funções e identidades a elas relacionadas, como a de pai, professor, 

cliente...  

Ao assumir a identidade de pai, o sujeito não precisa invalidar sua identidade de 

professor, por exemplo. A Identidade do sujeito é então a de pai, professor, síndico do 

condomínio, cliente da empresa X, todas elas relacionadas, seja de modo harmônico ou não. Na 

interação com o filho, o sujeito age como pai; na interação com o aluno, o sujeito age como 

professor... A identidade, por exemplo, de pai, por ser uma parte do todo, não revela, por inteiro, 

a Identidade do sujeito. As identidades constituem e asseguram a Identidade como totalidade.  

Ao longo do seu desenvolvimento, o sujeito pode assumir, deixar de assumir ou parar 

de assumir determinadas identidades. Ao cursar um curso de graduação, ele assume a identidade 

de estudante de graduação, mas, ao terminar o curso, ele pode parar de assumir tal identidade, 

pois é certo que o sujeito não age no mundo apenas em uma única esfera de atividade humana. 

Ele assume múltiplas funções e múltiplos papéis sociais em múltiplas esferas de atividade 

humana. Contudo, é evidente que, no processo de constituição de identidades, não são 
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determinantes apenas elementos sociais ou culturais; são importantes também elementos 

biológicos, como a altura, a cor do cabelo, o porte físico, que caractetizam e individualizam o 

sujeito. 

Em outras palavras, a identidade é como o sujeito representa a sua singularidade, ou 

seja, sua individualidade na totalidade. Assim, para nós, a identidade é uma representação do 

sujeito acerca de si mesmo. Em princípio, essa representação é sincronicamente estável, embora 

múltipla, e diacronicamente pode ser contraditória.  

Como sujeito situado num tempo e espaço singular, a representação que constrói de si é 

evidentemente influenciada pela representação que constrói sobre as representações que os 

outros constroem sobre ele. Ela é múltipla porque considera os papéis sociais assumidos pelos 

sujeitos nas diferentes esferas da atividade humana. É, portanto, sobretudo na diferença que 

formamos nossa identidade.  

Em termos empíricos, a verdadeira identidade do sujeito não pode ser identificada 

cientificamente, porque ele pode escolher mostrar aos outros uma versão falsa da sua 

identidade, como nos mostram as pesquisas pragmáticas sobre preservação de faces e polidez, 

por exemplo. Ao inter(agirmos), (re)velamos nossa identidade. Contudo, em nossas ações e 

interações, podemos, com base em nossos objetivos, revelar ou dissimular nossa identidade, na 

tentativa, por exemplo, de preservar nossa face perante eventuais conflitos ideológicos. 

Para nós, é pela identidade, como um produto ideológico, que nos representamos como 

membros e participantes de um grupo social, cultural, econômico, profissional e político, por 

exemplo. É nossa identidade, como constitutiva da nossa ideologia, que nos assemelha aos 

outros membros do grupo e que, ao mesmo tempo, nos diferencia. 

Nesse ponto, em que destacamos a questão dos grupos sociais, podemos nos referir à 

identidade profissional. Nesta tese, nos interessamos especialmente pela identidade profissional 

(no caso, identidade de estagiários como professores em formação inicial). 

Retomando o que discutimos anteriormente, podemos considerar que a igualdade da 

identidade profissional refere-se a tudo que é partilhado e compartilhado por todos os membros 

do grupo social de profissionais. Já a diferença está relacionada com as características 

constitutivamente próprias de um sujeito profissional e, portanto, está implicada no modo como 

o sujeito transforma a significação do grupo em significação pessoal.  

No caso específico dos professores como profissionais, parece haver certa tensão entre 

a identidade profissional desenvolvida e assumida por eles e a identidade profissional 

“prescrita” pela sociedade contemporânea, que tende a universalizar e a igualar as 
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características particulares dos sujeitos, reduzindo as possibilidades da constituição da sua 

singularidade. A superação dessa tensão é, certamente, uma característica fundamental para o 

desenvolvimento profissional do sujeito. Essa tensão também parece ser constitutiva da relação 

entre identidade pessoal e identidade social. 

Posto isso, podemos destacar a relação que há entre ideologia e identidade. Para isso, 

precisamos considerar a seguinte questão: são as identidades que definem ideologias ou são as 

ideologias que definem identidades? Para nós, conforme já antecipamos em alguns momentos, 

a nossa identidade é um produto, sincronicamente estável, da nossa ideologia, ou seja, dos 

conhecimentos e das representações que assumimos quanto a nós mesmos e quanto aos outros.  

No processo de formação da identidade, o sujeito se torna individual e singular, 

assumindo diferentes papéis sociais, dada a necessidade de participar e de interagir em 

diferentes atividades humanas. O sujeito só é capaz de assumir esses diferentes papeis quando 

se apropria das representações e dos conhecimentos, das normas e das avaliações sociais 

relacionados a eles. 

Antes de passarmos para a próxima seção, gostaríamos de destacar novamente que, 

nesta tese, estamos considerando que a identidade, como fenômeno social, pressupõe tanto o 

individual quanto o social, sendo constituída pelo contexto histórico e social em que vivem os 

homens. Para nós, esse contexto é constituído sincronicamente pelas condições materiais da 

sociedade, das quais emergem as (im)possibilidades da constituição e do desenvolvimento da 

ideologia, da consciência e da identidade humana. 

 
4.2. Consciência e linguagem: a tomada de consciência segundo a proposta sócio-

histórica e cultural 

Nesta tese, queremos destacar a questão da consciência (sobretudo, da tomada de 

consciência) para a análise do desenvolvimento profissional de professores em formação 

inicial. Assim, pretendemos, mesmo que muito parcialmente, responder à seguinte questão: 

Quais são as possibilidades e as restrições da função da consciência de cada sujeito no seu 

processo de desenvolvimento profissional e humano? 

O tema da consciência (talvez o tema mais privilegiado pelos autores da abordagem 

sociohistórica e cultural) foi abordado a partir de categorias como atividade (LEONTIEV, 

1978) e mediação semiótica (VIGOSTKI, 1991, 2008). Como explica Delari Junior (2013), a 

consciência, para Leontiev, emerge da atividade dos sujeitos em suas relações sociais e, para 

Vigotski, ela é constituída pelas relações de alteridade semioticamente mediadas.  
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Na obra de Vigotski, percebemos seu interesse fundamental em definir e analisar o que 

há de propriamente humano no homem, o que justifica o seu interesse pelo tema da consciência, 

que, segundo o autor, constitui o legítimo objeto de estudo de uma psicologia192 humana. Assim, 

Vigotski considera a consciência como o psiquismo propriamente humano.193 

O autor não propôs a consciência como uma instância metafísica a priori em relação à 

constituição do humano nem como uma coisa independente da materialidade do ser. A 

consciência é sempre a consciência de um sujeito, ou ainda, o sujeito consciente194. Como bem 

destaca Delari Junior (2013, p. 61): “a consciência não é um a priori com relação à vida, mas é 

movimento a posteriori que se desdobra da vida em seu devir social” (DELARI JUNIOR, 2013, 

p. 61). 

Ontologicamente, a consciência é constitutiva da vida humana: “enquanto houver vida 

propriamente humana, também haverá seres humanos conscientes, pois se trata de algo própria 

à condição humana, à história humana” (DELARI JUNIOR, 2013, p. 81). É nessa perspectiva 

que podemos considerar, nas palavras do autor, a consciência como “emergente da vida”. 

Nesta tese, então, optamos em tratar da consciência como psiquismo propriamente 

humano, opção que nos impede de discutir uma possível diferença entre consciência humana e 

consciência animal, pois, para nós, de acordo com a nossa opção, seria mais coerente tratar do 

psiquismo animal, e não da consciência animal. Essa opção é também defendida por Delari 

Junior (2013). 

Não temos condições de, nesta tese, contrariar a proposta de Vigotski, mas queremos, 

muito receosos e sobretudo muito modestos, de propor que não é a nossa consciência que nos 

                                                           
192 Vigotski propõe o conceito de consciência na tentativa de superar os dualismos da Psicologia da época. Para o 
autor, esse conceito relaciona dialeticamente os aspectos objetivos e os subjetivos do psiquismo humano, bem 
como os aspectos sociais e os individuais. Conforme Delari Junior (2013), o problema da consciência aparece na 
obra do autor desde o início da sua produção em Psicologia, constituindo, portanto, uma questão permanente no 
percurso teórico do autor que vai de 1924 a 1934.  
193 Para Vigotski (2008), cada função psicológica aparece duas vezes no desenvolvimento cultural da criança: 
primeiro, no plano social; depois, no plano individual. Para o autor, as funções psicológicas primárias ou 
elementares estariam relacionadas à maturação e à evolução natural das características biogenéticas do homem, ou 
seja, ao seu desenvolvimento natural, enquanto que as funções psicológicas superiores estariam relacionadas ao 
desenvolvimento cultural do homem. É nessa perspectiva que o autor considera que as funções psicológicas 
superiores são produtos sócio-históricos. Assim, Vigotski trata da origem social, por exemplo, da consciência. 
Contudo, o autor não desconsidera que as funções psicológicas superiores sejam produtos da atividade cerebral. 
Para ele, a psique não se refere a processos especiais que ocorrem à parte dos processos cerebrais, pois ela é, na 
verdade, a expressão subjetiva desses processos ou ainda a característica especial das funções superiores do 
cérebro.  
194 A consciência implica funções e processos que compõem o funcionamento psíquico, tais como a percepção e a 
memória, o que torna seu estudo bastante complexo. Nas palavras de Vigotski, a consciência indica “a percepção 
da atividade da mente – a consciência de estar consciente” e, sendo assim, ela é objetiva, pois é capaz de observar 
a si mesma. 
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constitui sujeitos, mas sim somos nós como sujeitos que desenvolvemos nossa consciência em 

uma relação dialética entre a subjetividade e os processos que a constituem, como a consciência, 

a ideologia e a identidade. Ao que nos parece, a subjetividade não é um processo da consciência; 

ao contrário, é a consciência um processo de subjetividade. 

Etimologicamente, o termo consciência é bem mais antigo do que o de subjetividade, o 

que não implica certamente que o primeiro, em dadas acepções, não abranja o segundo. 

Segundo Delari Junior (2013), o termo consciência, originado do latim conscientia, derivado 

de conscire, aparecem em textos, por exemplo, do orador e filósofo Cícero (106-43 a. C.), do 

poeta Lucrécio (94-55 a. C.) e do retórico Quintiliano (35-100 d.C.). 

Delari Junior (2013) resume as principais acepções do termo consciência, de acordo 

com a sua etimologia latina e grega. O autor apresenta seis significados básicos para 

consciência:  

(1) o estado de vigília (estar consciente é estar acordado); (2) o de posse de uma 
informação ou notícia (estar consciente é estar ciente de uma determinada informação, 
é ter recebido uma notícia); (3) o de conhecimento (estar consciente de uma dada 
realidade é conhece-la); (4) o de conhecimento compartilhado (estar consciente é 
compartilhar o conhecimento de algo com mais alguém); (5) o de juízo moral (estar 
consciente é fazer uma avaliação quanto ao que é certo ou errado, no sentido de bem 
e mal); e (6) o de atributo altamente desenvolvido no humano, pelo qual ele toma um 
distanciamento com relação ao mundo e aos seus próprios estados interiores (estar 
consciente é realizar uma ação pela qual o humano se distancia e se diferencia com 
relação ao mundo, e com relação aos próprios sentimentos que se tem do mundo e de 
si próprio (DELARI JUNIOR, 2013, p. 67).  

 

Como percebemos, são muitos os significados etimológicos de consciência. Dada essa 

multiplicidade, precisaremos nos posicionar teoricamente a partir da abordagem histórico-

cultural e optar por aquele(s) que seja(m) mais produtivo(s) para os objetivos desta tese.  

Preferimos desconsiderar, logo de início, os significados (1) e (5), relacionados, 

respectivamente, aos conceitos de estado de vigília e de juízo moral, já que, embora estejam 

relacionados à própria constituição do ser humano (DELARI JUNIOR, 2013), não são coerentes 

com os nossos objetivos de pesquisa e, portanto, não são produtivos, pelo menos neste 

momento, para a nossa discussão. Quanto aos outros significados, nos basearemos na discussão 

apresentada por Delari Junior (2013). Sendo assim, assumiremos a consciência como 

conhecimento estabelecido e partilhado nas e pelas relações sociais, pois é essa definição que 

parece ser a mais coerente com a proposta da abordagem histórico-cultural, a partir da qual 

poderemos considerar o conhecimento/a representação que cada ser humano assume sobre si 

mesmo e sobre o mundo.  
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Essa concepção de consciência como conhecimento partilhado parece abranger a 

capacidade de distanciamento do sujeito com relação aos seus próprios conhecimentos e ao 

mundo e de reflexão e decisão, pelo menos parcial e minimamente, quanto ao seu agir 

voluntário (DELARI JUNIOR, 2013). A concepção que aqui assumimos é, então, baseada no 

estatuto social da origem e da constituição da consciência, como processos mediados pela 

linguagem.  

Certamente, como propõe Pino (1990), a concepção de consciência proposta pela 

abordagem histórico-cultural não é a mesma concepção que podemos encontrar nos conceitos 

de “consciência de si”, “consciência histórica” e “consciência de classe” da sociologia marxista, 

o que não descarta a influência que da obra de Marx na de Vigotski.  

De acordo com a abordagem histórico-cultural, podemos considerar que a consciência 

não é anterior à vida e que não há consciência abstraída da vida nem extrínseca a ela, como bem 

argumenta Delari Junior (2013). Para nós, essa consideração é mais uma das influências da obra 

de Marx na de Vigotski: “A vida não é determinada pela consciência, mas esta pela vida” 

(MARX & ENGELS, 1983, p. 172).  

Para nós, assim como para Delari Junior (2013), a tese apresentada na citação anterior 

não está relacionada, de modo algum, à tese de que as leis vitais, na acepção estritamente 

biológica, fundamentem a constituição da consciência. Essa última tese deve ser descartada, 

pois os instintos biológicos não justificam nem determinam as diferentes relações sociais entre 

os homens nas diferentes instituições sociais estabelecidas coletivamente, como bem argumenta 

Delari Junior (2013, p. 72):  

 

(...) estar vivo é uma condição sine qua non, é requisito necessário, indispensável, 
para que se possa estar consciente, de modo que não há consciência fora da vida, nem 
antes nem após a vida. (...) não há como existir uma consciência que não seja a 
consciência de um ser humano vivo, real, de carne e osso” (grifos nossos)  

 

Além da concepção histórico-cultural de consciência como “emergente da vida”, 

podemos discutir, fundamentados em Delari Junior (2013), a concepção histórico-cultural de 

consciência como percepção/processo autorreflexivo. Vigotski (2008) propõe que a atividade 

da consciência implica um processo autorreflexivo.  

Para o autor, primeiro praticamos espontânea e inconscientemente uma função 

cognitiva, para, só depois, nos tornamos conscientes dela. Sendo assim, segundo Delari Junior 

(2013, p. 85), a consciência de qualquer função cognitiva só pode surgir em um estágio tardio 
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de seu desenvolvimento, ou seja, não podemos nos tornar “conscientes de funções das quais 

ainda não nos apropriamos”.  

Vigotski assume o termo “não consciente”, distanciando-se, epistemologicamente, do 

termo “inconsciente” de Freud. Para o primeiro autor, as funções não conscientes podem se 

tornar conscientes. Vigostki considera que a atividade da consciência pode explicar apenas 

alguns aspectos de um pensamento ou ato:  

 

Acabei de dar um nó – fiz isso conscientemente, mas não sei explicar como o fiz, 
porque minha consciência estava concentrada mais no nó do que nos meus próprios 
movimentos, o como de minha ação. Quando este último tornar-se objeto de minha 
consciência, já terei me tornado plenamente consciência. Utilizamos a palavra 
consciência para indicar a percepção da atividade da mente – a consciência de estar 
consciente. Uma criança em idade pré-escolar que, em resposta à pergunta ‘Você sabe 
o seu nome?’, diz como se chama, não possui percepção autorreflexiva; ela sabe o seu 
nome, mas não está consciente de que sabe (VIGOTKSI, 2008, 114) (grifos do autor).  

 

A partir do que propõe Vigotsk (2008) na citação acima, podemos considerar que é pela 

consciência, como função das atividades humanas, que tomamos conhecimento dos nossos 

próprios conhecimentos. É pela consciência também que conseguimos distinguir “o conteúdo 

daquilo que sabemos do próprio ato de sabermos algo sobre este mesmo conteúdo”, conforme 

Delari Junior (2013, p. 86).  

Esse autor analisa o exemplo dado por Vigotski (2008) e reitera que “quando fazermos 

o nó, temos consciência de que o estamos fazendo, (...) no entanto, não necessariamente temos 

o domínio ou a compreensão de como o fazemos. Na compreensão desse ‘como’, emerge outro 

plano, e/ou outro modo, de consciência” (DELARI JUNIOR, 2013, p. 86). Sendo assim, a 

compreensão do “como fazemos” nos torna plenamente conscientes do ato.  

Nessa perspectiva, podemos considerar que o processo autorreflexivo está relacionado 

ao processo de tornarmos conhecidos, ou seja, conscientes, alguns aspectos do mundo que eram 

não conscientes para nós. Ao tornarmos conscientes esses aspectos, eles se tornam passíveis de 

planejamento, explicação e controle, como propõe Delari Junior (2013).  

Como defende Vigotski (2008, p. 114) na citação destacada acima, esse processo de 

tornar consciente algo é limitado e, portanto, só “pode explicar apenas alguns aspectos de um 

pensamento ou de um ato”. Para nós, em concordância com Delari Junior (2013), esse conceito 

de consciência como percepção autorreflexiva refere-se à capacidade de o homem se distanciar 

da própria situação e, ao mesmo tempo, se aproximar dela, compreendendo-a de modo mais 

completo e, portanto, consciente. Destacamos, então, (o desenvolvimento da) capacidade de o 

sujeito observar a si mesmo agindo no mundo.  
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No que se refere à discussão do(s) conceito(s) histórico-culturais de consciência, 

podemos recorrer também a Leontiev195, resguardadas algumas diferenças196 epistemológicas 

entre ele e Vigotski. Para Leontiev (1978, p. 69): 

 

(...) quando tenho consciência de um livro, por exemplo, ou muito simplesmente 
consciência de meu próprio pensamento a ele respeitante, o livro não se confunde na 
minha consciência com o sentimento que tenho dele. A consciência humana distingue 
a realidade objetiva do seu reflexo, o que leva a distinguir o mundo das impressões 
interiores e torna possível com isso o desenvolvimento da observação de si mesmo. 

  

Assim, a consciência autorreflexiva não confunde o mundo objetivo com a sua 

percepção e, portanto, por ela o sujeito consegue distinguir o que percebe e o que constitui de 

fato a realidade objetiva. De acordo com Delari Junior (2013, p. 89): 

 

na perspectiva ontogenética, o humano, primeiramente, vive, experimenta, emociona-
se, age e, assim, pertence intimamente ao mundo social do qual depende, 
necessariamente, a sua própria sobrevivência – mas tudo vai se dando antes mesmo 
de sabermos que realizamos todas essas coisas, ou de podermos ter qualquer domínio 
sobre elas.  

 

Nessa perspectiva, podemos considerar que Leontiev contribui decisivamente para a 

discussão da consciência na perspectiva sócio-histórico-cultural ao propor que a consciência se 

desenvolve no decorrer da transformação prática da realidade pelo sujeito. Para esse autor, a 

realidade objetiva é independente de cada homem em particular e é nessa condição que passa a 

ser realidade subjetiva. Sendo assim, para Leontiev, objetividade e subjetividade não se 

confundem nem se excluem, pois há entre elas uma relação de mediação, e não de dicotomia.  

Para nós, é a subjetividade que constitui a condição do homem como ser sócio-histórico, 

pois é a ela que estão relacionados os modos de pensar, sentir e agir próprio do homem. A 

subjetividade é o processo pelo qual o homem se apropria da realidade nas e pelas ações de 

linguagem, transformando o mundo externo em mundo interno e, assim, se desenvolvimento 

como um sujeito singular social, histórica e culturalmente constituído. O homem só se apropria 

do mundo nas e pelas ações de linguagem.  

Podemos considerar, então, que a linguagem e a ação são fundamentais para a 

constituição e para o desenvolvimento da subjetividade humana. O homem acessa o mundo e 

                                                           
195 A concepção de consciência proposta por Leontiev está bastante relacionada à concepção marxista clássica de 
consciência como reflexo material parcial do mundo (DELARI JUNIOR, 2013). 
196 Ao se preocupar em estabelecer uma relação entre a atividade e a consciência humana, Leontiev amplia a 
proposta de Vigotski, considerando fundamental compreender os elementos constitutivos da consciência.  
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se apropria dele a partir da linguagem, que media suas interações com outros homens e consigo 

mesmo. Essa relação do homem consigo mesmo é, para nós, produto da consciência.  

A partir do apresentado acima, podemos avançar a nossa discussão sobre a consciência, 

destacando que ela, na perspectiva sócio-histórica é estruturada semioticamente, ou seja, ela é 

organizada por signos (culturais e sociais), que, ao serem apropriados e internalizados pelos 

sujeitos, se tornam mediadores da relação do sujeito consigo mesmo. 

Vigotski (1991) defende que a análise semiótica é o único método adequado para estudar 

o conteúdo da consciência. Para o autor, o significado da palavra é a unidade de análise da 

consciência, pois é ele, o significa, que relaciona pensamento e linguagem. Acreditamos que a 

tese de Vigotski não descarta a consideração da ação/atividade na análise da consciência e, 

assim, não está em confronto total com a tese de Leontiev, segundo a qual a atividade é a 

unidade de análise válida para a análise da consciência. Trata-se certamente de duas escolhas 

teórico-metodológicas distintas, mas compatíveis, pois, para nós, a única ação/atividade 

adequada para a compreensão da consciência é a ação/atividade de linguagem.  

Não queremos discutir aqui se a abordagem da atividade de Leontiev é ou não restrita 

no que se refere à função do sujeito e da mediação semiótica no desenvolvimento da atividade. 

Para alguns autores, Leontiev, ao negligenciar o sujeito e supervalorizar o objeto para o qual é 

orientada a atividade, parece desconsiderar, diferentemente de Vigotski, a mediação semiótica 

na constituição e no desenvolvimento das atividades humanas. Não temos condições de, nesta 

tese, avaliar a crítica a Leontiev que, apenas por exemplificação, apresentamos anteriormente. 

Nas palavras de Vigotski (2008, p. 150-151): 

 

O significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e 
da linguagem, que fica difícil dizer que se trata de um fenômeno da fala ou um 
fenômeno do pensamento. (...) do ponto de vista da psicologia, o significado de cada 
palavra é uma generalização ou um conceito. E como as generalizações e os conceitos 
são inegavelmente atos de pensamento, podemos considerar o significado como um 
fenômeno do pensamento. Daí não decorre, entretanto, que o significado pertença 
formalmente a duas esferas diferentes da vida psíquica. O significado das palavras é 
um fenômeno do pensamento apenas na medida em que o pensamento ganha corpo 
por meio da fala, e só é um fenômeno da fala na medida em que esta é ligada ao 
pensamento, sendo iluminada por ele. É um fenômeno do pensamento verbal, ou da 
fala significativa – uma união da palavra e do pensamento. 

 

  

Para a discussão que estamos desenvolvendo sobre à característica semiótica da 

consciência, podemos recorrer também a Bakhtin (2009), com o qual concordamos quanto à 
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impossibilidade de privarmos a consciência de seu conteúdo semiótico e ideológico197. Sendo 

assim, se considerarmos que os signos são elaborados pelas relações sociais, poderemos 

considerar, por conseguinte, que a consciência individual é também social. Nessa perspectiva, 

a concepção de consciência de Bakhtin se aproxima da de Vigotski, pois, para ambos os autores 

soviéticos, a consciência é social.  

Para Bakhtin [Voloshinov] (2009, p. 35): “a consciência individual não só nada pode 

explicar, mas, ao contrário, deve ela própria ser explicada a partir do meio ideológico e social. 

A consciência individual é um fato socioideológico” (grifos do autor). Dessa citação, podemos 

inferir que, para o autor, é na relação com a ideologia e com a sociedade que a consciência deve 

ser compreendida. Se a consciência é constituída e desenvolvida no curso das interações sociais, 

podemos então afirmar que ela é um produto da ideologia. 

Pela consciência como produto da ideologia198, conseguimos interpretar e avaliar, para 

nós mesmos, os objetos do mundo que nos interessam. Nesse ponto, gostaríamos de retomar a 

discussão sobre a relação entre subjetividade, ideologia e consciência. Para isso, lembramos 

que a constituição do sujeito pelo outro (ou seja, a intersubjetividade) não é livre de conflitos.  

Se a relação do sujeito com o outro é mediada pela linguagem e se a linguagem é 

essencialmente ideológica, a constituição do sujeito pelo outro não é necessariamente 

harmônica. Para nós, então, a intersubjetividade é um fenômeno que implica o 

compartilhamento e a negociação de ideologias. Nas interações do sujeito com o outro, que 

caracterizam a intersubjetividade, o sujeito se apropria de e internaliza significações culturais 

que passam a constituir sua ideologia, pela qual ele estabelece o sentimento de pertença a dados 

grupos sociais.  

O sujeito tem consciência de seus conhecimentos e de suas representações, pois ele é 

capaz de refletir sobre eles constantemente, antes, durante e após a ação. Porém, o sujeito 

eventualmente pode não ter consciência das multideterminações da ideologia do seu grupo 

sobre a sua própria ideologia ou das influências de sua ideologia para as suas ações no mundo.  

Em outras palavras, a consciência de que é dotado o sujeito não impede que ele seja 

alienado, no sentido de não ser capaz de refletir criticamente sobre, por exemplo, a sua 

ideologia. Essa questão da criticidade está relacionada, para nós, à questão da pouca (em termos 

                                                           
197 Como produto ideológico, a consciência não é isenta de valoração; ela é essencialmente valorativa. 

198 Nesta tese, conforme já discutimos nas seções anteriores, estamos definindo ideologias como os sistemas de 
conhecimentos e representações que regulam e orientam como os sujeitos, agentes e atores singulares, agem e 
interagem no e sobre o mundo.  
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qualitativos) participação do sujeito em atividades letradas, nas quais e pelas quais ele pode ter 

acesso aos diferentes discursos199 partilhados socialmente e materializados em textos. 

Diferentemente do que propõem outras abordagens da psicologia, como a psicanalítica, 

consciente e inconsciente, na perspectiva da psicologia sócio-histórica, mantêm entre si uma 

relação dialética, argumento baseado certamente na epistemologia do materialismo histórico-

dialético que essa perspectiva assume. Para essa perspectiva, tanto o consciente quanto o 

inconsciente são produções sociais e, portanto, são determinados pelas condições sócio-

históricas em que são desenvolvidos. Sendo assim, a partir da perspectiva dialética, os dois só 

podem ser compreendidos se considerados em relação (constante e dinâmica): “pode-se 

afirmar, portanto, que o inconsciente é parte constitutiva da consciência e vice-versa. Nessa 

medida, convém ressaltar que também o inconsciente é histórico e social, a despeito de, ao 

mesmo tempo, ser individual, singular” (AGUIAR, 2000, p. 137).  

Assim, consciência e inconsciência garantem a existência um do outro, interagindo 

ambos com todas as funções psicológicas superiores. O inconsciente não é a esfera inatingível 

do psiquismo, pois ele pode se tornar consciente a partir, por exemplo, da mediação e 

intervenção cultural.  A consciência "é semioticamente estruturada, resultado dos próprios 

signos, ou seja, de instrumentos construídos pela cultura e pelos outros, que, quando 

internalizados, se tornam instrumentos subjetivos da relação do indivíduo consigo mesmo" 

(AGUIAR, 2000, p. 130). 

De acordo com Vigotski (1991, p. 105), o inconsciente200 refere-se aos aspectos não 

significados: “a vida psíquica supõe uma série de fenômenos excessivamente fragmentários, 

que continuam a existir mesmo sem termos consciência deles”. A tese de Vigotski quanto ao 

inconsciente refere-se, então, à possibilidade de experiências não serem simbolizadas pelos 

sujeitos. São essas experiências vividas, mas não significadas, que constituem o inconsciente, 

ou seja, são essas experiências que se tornam inconscientes para os sujeitos.  

Podemos considerar, a partir de Vigotski, que a relação da consciência com o 

inconsciente é de constituição: um é constitutivo do outro. Contudo, é pelo consciente que o 

                                                           
199 Pela consciência, conseguimos refletir sobre a condição e a importância dos objetos de discurso para nós. Assim, 
é pela consciência que conseguimos refletir sobre o sentido que os objetos de discurso assumem para nós. 
200 Se quisermos, nesta tese, compreender a subjetividade em sua totalidade, devemos considerar ainda o 
inconsciente. Porém, dados os nossos limites teóricos, não conseguiremos aqui tratar, mais do que em poucas 
linhas, a questão do inconsciente em sua relação com a consciência. Trata-se de uma limitação que nos 
esforçaremos para superar em trabalhos posteriores. Contudo, parece certo, para nós, que o inconsciente, assim 
como o consciente, influencia o agir do sujeito; entretanto, por ele, o sujeito não pode compreender como age e 
por que age. 
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sujeito pode controlar, explicar e compreender o seu próprio agir. Para Vigotski, é esse controle 

que distingue o agir consciente do agir inconsciente.  

Ao agir inconsciente, o sujeito não percebe, não controla nem o que faz, nem o como 

faz, nem o por que faz, como no exemplo dado por Vigotski, que já destacamos anteriormente: 

“acabei de dar um nó – fiz isso conscientemente mas não sei explicar como o fiz, porque minha 

consciência estava concentrada mais no nó do que nos meus próprios movimentos, o como de 

minha ação. Quando este último torna-se objeto de minha consciência, já terei me tornado 

plenamente consciente. Utilizamos a palavra consciência para indicar a percepção da atividade 

da mente – a consciência de estar consciente”. 

Para o autor:  

nosso sistema nervoso lembra ... as portas de um grande edifício, em direção aos quais 
se lança a multidão num momento de pânico; pelas portas passam apenas algumas 
poucas pessoas; as que conseguiram atravessá-las com sucesso são um número 
reduzido em comparação com as que morreram esmagadas. Isso reflete melhor o 
caráter catastrófico da luta do processo dinâmico e dialético entre o mundo e o homem 
(VIGOTSKY, 2004, p. 68-69). 

 

Essa citação nos é importante porque, a partir dela, podemos considerar que nem todos 

os elementos sócio-histórico-culturais são simbolizados pelos sujeitos no processo de 

apropriação e internalização da cultura em que vive. Embora sejam interiorizados pelos sujeitos, 

muitos desses elementos não se tornam conscientes. Sendo assim, a consciência é 

inevitavelmente parcial, obedecendo a limites impostos pelas próprias condições em que se 

desenvolve.  

Em nosso debate, queremos propor uma questão que julgamos relevante para a nossa 

abordagem: como as mediações sociais interferem na definição do que vai ser consciente e do 

que vai ser inconsciente? Para nós, uma resposta preliminar a essa questão está relacionada à 

relevância que a cultura estabelece quanto aos objetos temáticos. Alguns são avaliados 

socialmente como mais relevantes, necessários para as interações e ações dos grupos sociais e, 

portanto, são mais passíveis de se tornarem conscientes, pois os grupos sociais lhe atribuirão 

sentido, dada a sua relevância para a sua atividade pela qual eles buscam superar e atender suas 

necessidades e interesses.  

Como constitutivas da consciência, as interações e relações sociais determinam o que é 

importante, relevante, necessário para os grupos e, portanto, o que pode ou deve se tornar 

consciente para eles. Como pesquisadores, assumimos essa função de mediadores, ao 

defendermos que é preciso que os estagiários, como profissionais em formação, se tornem 

conscientes do seu agir.  
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Nesta tese, estamos defendendo que a consciência (ou melhor, a não consciência) pode 

limitar o agir e o desenvolvimento dos sujeitos. Tornar (mais) conscientes os sujeitos é ajudá-

los a superar impedimentos e torná-los atores da sua própria vida. Sendo assim, acreditamos 

que ter consciência do agir pode resultar na transformação do agir futuro. 

O processo de conscientização só será produtivo quando estiver dialeticamente 

relacionado ao processo de ressignificação e transformação da realidade. A reflexão só nos 

possibilita tomada de consciência efetiva quando confrontamos adequadamente nossas 

representações com as nossas ações e com as representações e ações de outros (geralmente do 

mesmo grupo social).  

É nesse confronto que podemos nos tornar conscientes dos efeitos ideológicos das 

nossas representações e ações, bem como das representações e ações dos outros. Ou seja, é 

nesse confronto que podemos refletir e problematizar os significados que os outros e que nós 

também atribuímos ao mundo, questionando-os quando necessário.  

É nesse confronto também que desenvolvemos nossa consciência de nós mesmos e dos 

outros. É nesse confronto, por fim, que podemos, a partir da nossa tomada de consciência, e de 

acordo com os nossos objetivos, com os nossos interesses e com as nossas capacidades, 

desenvolver ações significativamente mais produtivas. Sendo assim, é apenas quando 

percebermos que somos seres sociais, históricos e culturais, que vivem em um contexto 

específico, sob condições específicas, que conseguiremos perceber os efeitos ideológicos das 

nossas ações de linguagem e das ações de linguagem dos outros. 

O processo constante de conscientização do sujeito se torna efetivo quando o sujeito é 

capaz de refletir sobre as relações, às vezes contraditórias, entre as suas representações e as suas 

ações, sendo capaz de compreender, por exemplo, como age e por que age assim, e sendo capaz, 

portanto, de se desenvolver, ao propor novas possibilidades de ações (como ajo e como posso 

agir), a partir da ressignificação de representações. É por essa capacidade de refletir que o 

sujeito consegue estabelecer condições objetivas e subjetivas para superar problemas 

relacionados ao seu agir no mundo. 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento de uma consciência crítica mais plenamente 

elaborada é decorrente, para nós, da particip(ação) do sujeito em atividades letradas. Essa 

participação evidentemente está relacionada às condições materiais (adequadas) de que dispõe 

o sujeito.  

No que se refere ao desenvolvimento profissional, podemos considerar que a 

consciência do sujeito profissional é baseada na consciência que ele desenvolve, no nível 
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coletivo, sobre os motivos, as intenções, as finalidades e os valores sociais relacionados à sua 

profissão e, no nível individual, sobre as suas capacidades epistêmicas e praxeológicas e sobre 

suas avaliações sociossubjetivas implicadas nas suas ações no contexto do exercício da 

profissão. É, então, na alteridade que o sujeito desenvolve a sua subjetividade e tudo que ela 

implica, como ideologia, identidade e consciência. Sabemos que esse desenvolvimento não é 

linear, pois implica possibilidades, como bem propõe a perspectiva histórico-cultural.  

Para encerrarmos essa discussão, gostaríamos de destacar que a consciência de si está 

relacionada, para nós, sobretudo à diferença e, portanto, à singularidade do sujeito, a qual, 

certamente, é estabelecida com e em referência ao outro: “não é a consciência dos homens que 

determina o seu ser, mas o contrário, é o seu ser social que determina sua consciência.” (MARX 

& ENGELS ,1979 p.37). 

 

4.3. Identidade no estágio: constituição e desenvolvimento de capacidades 

epistêmicas e praxeológicas dos estagiários 

 

A partir do momento em que nos tornamos sujeitos, começamos a desenvolver 

consciência gradativa das nossas capacidades epistêmicas e praxeológicas, representadas a 

partir da apropriação e da internalização dos modos de ação e de atividade sociohistórica e 

culturalmente elaborados e produzidos (BRONCKART, 2009). Essas capacidades, como 

representações, definem certamente nossa identidade, como possibilidades de ação e 

intervenção no mundo.  

Considerando as rápidas e constantes transformações sociais, culturais, políticas e 

econômicas pelas quais passa a nossa sociedade atualmente, é inevitável, para nós, refutar a 

tese da identidade unificada, pois, cada vez mais, nossa identidade torna-se fragmentada201, já 

que assumimos e desempenhamos, em diferentes esferas da atividade humana, diferentes papeis 

e funções, tais como pai, professor, cliente... Essas funções sociais são muitas vezes 

contraditórias e conflitantes. 

Sabemos que há ações de linguagem próprias às funções e às posições profissionais e 

sociais dos sujeitos. Em princípio, por exemplo, os patrões mandam, ordenam, e os empregados 

                                                           
201 Conforme já discutimos anteriormente, consideramos, nesta tese, a identidade e a subjetividade como produção 
social e histórica, desenvolvidas contínua e progressivamente.  
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obedecem. Essas ações de linguagem próprias aos sujeitos são fundamentais na constituição de 

identidades, processo em que há um confronto constante entre “o que eu sou para você, para 

nós e para eles, e o que você é para mim, para nós e para eles”. É nessa relação de alteridade 

que se constitui a identidade.  

No caso da identidade profissional de professores em formação inicial, como no caso 

dos estagiários, essa relação implica interações com sujeitos de diferentes grupos, como alunos, 

pais de alunos, colegas estagiários e professores, professores da escola e da universidade e 

sociedade em geral. Como todas as outras, a identidade do professor é desenvolvida em um 

determinado momento histórico e social, sendo, numa perspectiva sincrônica, produto da sua 

formação inicial e/ou continuada, do seu trabalho e das suas ações de linguagem e das suas 

interações, sobretudo, com os pares. Sendo assim, a identidade do professor é constituída pela 

apropriação e internalização das atividades comuns a seu grupo, pelo pertencimento ao grupo 

profissional de professores e pelas interações e ações cotidianas de que participa como 

profissional em um dado espaço e tempo.  

Como membros de um mesmo grupo profissional, mais ou menos coeso, os professores 

apresentam identidade profissional semelhante, mas também diferente, pois, embora sob as 

mesmas prescrições institucionais e de acordo com representações e conhecimentos em comum, 

agem diferentemente uns dos outros. As representações e os conhecimentos que os professores 

partilham constituem a ideologia do seu grupo, a qual, certamente, constitui a identidade desse 

grupo.  

É a identidade, constitutiva da ideologia do grupo, que implica os interesses, as razões, 

os motivos e as capacidades de ação e para a ação partilhados pelo grupo. Para nós, é a 

ideologia, constituída pela identidade, que define o modo de ser, de pensar e de agir dos 

professores no mundo, em um momento histórico e cultural determinado. A partir dela, os 

professores conseguem responder a (e refletir sobre) questões como: que professores somos 

nós? Como nós somos como professores? Que professores queremos ser? Que professores 

podemos e/ou devemos ser? 

Nessa perspectiva, a identidade profissional do professor só é desenvolvida nas suas 

relações com o mundo do trabalho, seja nas atividades formativas ou nas atividades 

profissionais. São nessas atividades que o professor interage com os seus pares, com os alunos, 

com a sociedade, partilhando, negociando e ressignificando sua ideologia. Daí a relevância da 



207 
 

 
 

experiência para a (trans)formação da identidade profissional do professor (mas também de 

todo e qualquer profissional). 

É certo, para nós, que a alteridade desempenha função importante e essencial na 

constituição das identidades, talvez sobretudo nas identidades profissionais. Os sentidos 

atribuídos socialmente, por exemplo, à profissão do professor e os discursos que os 

materializam colaboram para a definição da sua identidade profissional, que pode ou não ser 

significativamente ressignificada pelo professor com base nas representações sociodiscursivas 

partilhadas por outros grupos sociais, às quais tem acesso, sobretudo, pelas atividades sociais 

de letramento. Como bem explica Pimenta (1996, p. 5): 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da 
profissão, da revisão constante dos significados sociais da profissão, da revisão das 
tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que 
permanecem significativas [...] Constrói-se, também, pela significação que cada 
professor, enquanto ator e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano, a partir 
de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 
representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em 
sua vida o ser professor. (PIMENTA, 1996, p. 5) 

 

A identidade do professor, como a de outros profissionais, se define também em 

constante confronto com desafios (teóricos, metodológicos e práticos) que surgem 

rotineiramente no desenvolvimento das atividades profissionais. Esses desafios estão 

relacionados, por exemplos, ao cumprimento das prescrições que normatizam as atividades 

profissionais. 

As instituições que prescrevem o trabalho do professor idealizam e propõem uma 

identidade profissional para o grupo, a qual, muitas vezes, não corresponde com a identidade 

efetiva (da maioria?) dos professores. Essa identidade idealizada é proposta com base nas 

exigências que as práticas sociais impõem atualmente ao ensino.  

Defende-se cada vez mais como urgente um ensino capaz de atender às propostas de 

preparação dos alunos paras as diversas práticas sociais. São essas propostas que a) questionam 

e problematizam as capacidades epistêmicas e praxeológicas dos professores, que, a partir 

disso, b) tentam ressignificar a identidade do professor e que, em muitos casos, c) causam a 

crise de identidade de muitos professores, que, em certa perspectiva, não conseguem atender 

nem satisfazer as exigências que essas propostas implicam. 
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Quanto à identidade do estagiário como professor em formação inicial, podemos 

considerar que é, sobretudo, no estágio, como componente curricular obrigatório das 

licenciaturas, que os estagiários começam a desenvolver sua identidade profissional, num 

processo de atribuição de sentidos e de compreensão da sua atividade em contexto de trabalho. 

Ao irem para a escola e assumirem, em muitos casos pela primeira vez, a sala de aula, os 

estagiários, como professores em formação inicial, percebem que sua identidade é desenvolvida 

a partir das relações profissionais e sociais que se estabelecem na escola. 

Além disso, eles percebem certas contradições constitutivas, no sentido de oposições, 

divergências constitutivas, já que se representam ora como alunos de uma licenciatura, ora 

como professores regentes de turma. Sabemos que os estagiários circulam por duas instituições 

diferentes durante as atividades do estágio. Em cada uma dessas instituições, assumem funções 

bem definidas. A dualidade das funções que assumem acarreta certa contradição identitária: ora 

são professores, ora são estudantes. 

Ao assumirem a sala de aula na regência, os estagiários agem como professores, embora 

muitos deles não se considerem como tal. Sendo assim, os estagiários, durante as atividades da 

disciplina de estágio, experienciam, na maioria dos casos pela primeira vez durante toda a 

licenciatura, a contradição que é constitutiva do desenvolvimento da sua identidade profissional 

nos cursos de formação inicial de professores. 

Contudo, eles só podem construir e assumir efetivamente uma identidade, seja ela qual 

for, quando agem simbolicamente, na e pela linguagem, em dadas relações sociais em 

determinadas esferas de atividade humana. Ninguém pode construir uma identidade 

profissional de professor se não agir, de fato, nas atividades de ensino, bem como ninguém pode 

assumir a identidade de estagiário se não participar das atividades do estágio como disciplina 

obrigatória dos cursos de licenciatura. Sendo assim, os estagiários, como professores em 

formação inicial, só podem assumir a identidade de professor quando assumem, mesmo que por 

pouco tempo, a sala de aula durante as atividades obrigatórias do estágio, nas quais se 

relacionam com os seus pares, com o professor orientador da disciplina, com o professor 

regente202 da escola-campo, com os alunos e com o núcleo gestor da escola, por exemplo.  

                                                           
202 É sempre preciso destacar que o professor acolhedor e o estagiário assumem e ocupam funções diferenciadas e 
organizadas hierarquicamente na escola.  
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É nessas relações, simétricas e assimétricas, que os estagiários começam a atribuir 

significados, por exemplo, a si mesmos como profissionais em formação e à sua própria 

atividade profissional. Esse processo de atribuição de significados, pelo qual se produzem 

representações sociodiscursivas, não é livre de contradições nem de tensões. Aliás, para nós, 

essas contradições e tensões são, elas mesmas, constitutivas do desenvolvimento da identidade 

do estagiário como professor em formação inicial, conforme destacamos mais acima. 

Podemos perceber a construção e o desenvolvimento da identidade profissional pelo 

modo como os estagiários, por exemplo, apreendem discursivamente as prescrições a que seu 

agir é submetido tanto na licenciatura quanto na escola. Para nós, essa apreensão é 

necessariamente singular, embora seja baseada sempre no outro e fundamentada nos 

conhecimentos e nas representações partilhadas pelo seu grupo profissional, portanto na sua 

ideologia profissional. 

Quando chegam às escolas acolhedoras, os estagiários percebem uma realidade já 

repleta de significados, de cuja produção e negociação eles não foram, até aquele momento, 

atores. Essa percepção causa, aos estagiários, medo, ansiedade.  

Entretanto, na medida em que vão desenvolvendo as atividades nas escolas acolhedoras, 

os estagiários passam a participar desse processo de produção e negociação de significados, 

construindo sentidos próprios, e, assim, podem passar a se sentir e a se representar atores 

situados.  

Além disso, os estagiários vão para as escolas acolhedoras depois de, em princípio, três 

anos no curso de licenciatura e, portanto, depois de anos fora do ambiente escolar. Ademais, 

quando regressam, depois de anos à escola, os estagiários sabem que lá vão assumir uma função 

distinta da que assumiram anos antes, quando eram alunos da Educação Básica.  

Posto isso, gostaríamos de destacar que a nossa concepção de desenvolvimento, 

diretamente relacionada à nossa concepção de subjetividade, considera o que o sujeito pode ser 

e como ele pode ser. Sendo assim, no caso dos estagiários, assumimos, de partida, que eles 

podem se tornar e ser professores conscientes e críticos do seu agir. E é essa consideração que 

fundamenta a nossa proposta de intervenção nesta tese, quando defendemos que o curso de 

licenciatura deve ser a agência de promoção do desenvolvimento profissional e humano. Nos 

cursos de licenciatura, então, devemos possibilitar condições efetivas para a emancipação 
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profissional dos estagiários, pois só assim desenvolveremos, de fato, nossa função social como 

professores formadores.  

Destarte, consideramos que o desenvolvimento profissional não está relacionado à soma 

ou à justaposição de capacidades epistêmicas e prexeológicas, mas sim à emergência de 

capacidades novas, num processo de transformação de ações no contexto formativo e/ou 

profissional, pois a nossa concepção de desenvolvimento, baseada na perspectiva histórico-

cultural de Vigotski, defende e prioriza a emancipação humana. Para nós, qualquer tentativa de 

intervenção nas atividades de formação profissional (inicial e continuada) deve ser baseada na 

defesa e na proposição desse processo de emancipação, relacionado ao que o sujeito é e ao que 

ele pode ser, como bem nos lembra o conceito de zona de desenvolvimento proximal, de 

Vigotski.  

Nessa perspectiva, consideramos, nesta tese, que analisar a subjetividade e a identidade 

em sua relação com a figuração do agir é necessário na medida em que, por exemplo, podemos 

identificar, além das condições materiais em que vivem os estagiários, as suas potencialidades 

como agentes e, sobretudo, como atores no mundo. Assim, analisar o processo de formação 

inicial de professores é acreditar nas possibilidades da formação e na capacidade do ser humano 

de transformar a si e ao mundo.  

Por fim, gostaríamos de defender que analisar a identidade profissional é importante 

para a compreensão das significações que os próprios profissionais atribuem à sua profissão e 

para a compreensão do modo como ocorre as ações próprias a essa profissão, pois ter uma 

identidade professoral é ser identificado e se identificar como professor. Portanto, pela nossa 

identidade, sabemos quem somos, o que fazemos e para que fazemos.  
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5. LINGUAGEM, AÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

Nesta pesquisa, ao considerarmos a relação entre linguagem e agir no contexto da 

formação inicial de professores de língua materna, buscamos, como objetivo geral, analisar 

como os estagiários da disciplina de Estágio em Ensino de Língua Portuguesa do curso de 

Letras da UFC interpretam e representam discursivamente o seu agir. Para esta análise, então, 

assumimos, como principal orientação teórico-metodológica, o quadro do Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 2004a, 2004b, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), 

que postula, sobretudo, a função central do agir e da linguagem no funcionamento e no 

desenvolvimento humanos.203 

A partir desse postulado, pretendemos, como objetivo específico, identificar e analisar 

as figuras de ação que os estagiários mobilizam para representarem, na e pela linguagem, o seu 

agir. Para isso, assumimos a proposta de Bulea (2010) quanto à análise da interpretação do agir.  

Sendo assim, a seguir, apresentaremos e discutiremos, mesmo que brevemente, os 

postulados do ISD (BRONCKART, 2004a, 2004b, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009a, 2009b, 

2010), que adotaremos nesta pesquisa, bem como os pressupostos de Buela (2010) que 

orientarão a nossa análise das figuras de ação.  

5.1. Atividade de linguagem e desenvolvimento humano: algumas questões 

epistemológicas e metodológicas do Interacionismo Sociodiscursivo 

 

Para Bronckart (2009a), o ISD pode ser considerado uma variante e um 

desenvolvimento do Interacionismo Social, que, segundo o autor, é uma ampla corrente de 

pensamento das ciências humanas e sociais, que se estabeleceu no início do século XX, a partir 

das obras de Bühler (1927), Claparède (1905), Dewey (1910), Durkheim (1922), Mead (1934), 

Wallon (1938) e Vygotski.  Segundo Bronckart (2009a), essa corrente refuta a epistemologia 

positivista de Comte (1907), contesta a divisão das ciências em múltiplas disciplinas e defende, 

como objetos centrais das ciências humanas, os problemas de intervenção prática, como os 

relacionados à educação e à formação.  

                                                           
203 Para o ISD (BRONCKART, 2009a), as representações construídas na e pela linguagem são fundamentais na 
formação dos seres humanos, tendo a linguagem, portanto, o estatuto de elaboração e de transmissão dessas 
representações. 
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Devido à grande adesão das ciências humanas ao positivismo a partir de 1930, essa 

corrente passa a ser marginalizada. Entretanto, com a descoberta da obra de Vygotski a partir 

de 1970, essa corrente ressurge no cenário das ciências humanas, cuja divisão ainda é 

contestada.  

Para Bronckart (2009a), o Interacionismo Social não é uma corrente linguística, 

tampouco psicológica ou sociológica; trata-se, na verdade, de uma corrente da Ciência do 

Humano. Para o Interacionismo Social, há uma relação de interdependência entre os aspectos 

fisiológicos, cognitivos, linguísticos, culturais e sociais do funcionamento humano.  

De acordo com Bronckart (2009a), o ISD avança e amplia a proposta do Interacionismo 

Social ao considerar que a problemática da linguagem é central para a Ciência do Humano. Sob 

essa perspectiva, ao concordar com a tese saussureana e vygotskiana de que os signos 

linguísticos estão na origem da constituição do pensamento consciente humano, o ISD propõe 

– e pretende atestar - que as práticas de linguagem situadas (os textos/discursos) são os 

instrumentos maiores do desenvolvimento humano (BRONCKART, 2009a). Sendo assim, o 

questionamento central do ISD é o da função que a linguagem e, mais precisamente, as práticas 

de linguagem desempenham na constituição e no desenvolvimento das capacidades epistêmicas 

(ordem dos saberes) e praxeológicas (ordem do agir) dos seres humanos.  

Para tratar do desenvolvimento humano, o ISD parte, então, de opções epistemológicas 

bem definidas. A primeira e mais influente orientação epistemológica do ISD vem da Psicologia 

do Desenvolvimento proposta por Vygotsky (1997; 1999) e inspirada na obra de Spinoza (1954) 

e na sua releitura por Marx-Engels (1968), o que ancora o ISD em uma abordagem monista, 

materialista e dialética. Esses últimos autores abandonam a relação entre sujeito e mundo para 

adotarem a práxis coletiva como objeto primeiro das ciências humanas, que passam a se 

interessar, portanto, pela atividade humana, enquanto atividade objetiva.  

Para o marxismo, o desenvolvimento humano deve ser apreendido em uma perspectiva 

dialética e histórica, pois os estados iniciais do psiquismo humano não podem ser, a princípio, 

conscientes, já que se trata de uma função superior construída historicamente. De acordo com 

essa perspectiva, as capacidades biocomportamentais e as do pensamento ativo do ser humano, 

que não derivam diretamente nem das propriedades físicas de seus corpos nem das propriedades 

de seus comportamentos objetivos, tornaram possível a elaboração de atividades coletivas e de 

instrumentos a serviço de sua realização (as ferramentas manufaturas) e a serviço de sua gestão 
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(os signos linguísticos), o que motivou um mundo econômico, social e também semiótico. Na 

verdade, essas capacidades derivam da reintegração que o ser humano faz das propriedades da 

vida social objetiva, no que se refere à criação de instrumentos, à cooperação no trabalho e à 

linguagem.  

De acordo com Bronckart (2009a), o objetivo de Vygotsky (1997; 1999) era propor uma 

análise da ontogênese humana que considerasse, sobretudo, a tese de que a integração dos 

elementos semióticos e sociais é constitutiva do pensamento consciente do ser humano. Assim, 

a proposta do autor considera que o ser humano, desde o nascimento, é mergulhado em um 

mundo de pré-construtos sócio-históricos, como as formas de atividade e as produções 

semióticas, e que, no quadro do processo de apropriação desses pré-construtos, o ser humano 

interioriza as propriedades da atividade coletiva e as estruturas de linguagem que a mediatizam, 

interiorização que transforma o psiquismo e que dá origem ao pensamento consciente.  

Para validar empiricamente a proposta desenvolvimental de Vygotsky (1997; 1999), 

Bronckart (2009a) recorre à contribuição legada por Saussure, a segunda referência 

epistemológica do ISD.  Bronckart (2009a) argumenta que, a partir da teoria saussureana do 

signo, é possível fundamentar que a apropriação e a interiorização dos signos, como entidades 

semióticas, promovem a emergência do pensamento consciente humano. Para o ISD, então, a 

interiorização dos signos, que são, em princípio, imotivados, confere autonomia ao 

funcionamento psíquico, em relação aos parâmetros do ambiente.  

Nesse sentido, os signos, que se originam no uso social de uma dada comunidade, 

submetem as representações individuais a uma certa reorganização. Para Bronckart (2009a), 

então, é no quadro dos signos como formas linguageiras e socias (arbitrárias) que se organizam 

as representações humanas. Nessa perspectiva, os signos apresentam uma propriedade meta-

representativa, que torna possível a emergência do caráter auto-reflexivo do funcionamento 

psíquico.  

Para analisar os efeitos das práticas de linguagem sobre o desenvolvimento humano, 

Bronckart (2009a) adota, além das contribuições de Vygotsky (1997; 1999) e de Saussure, 

outras proposições teóricas fundamentais, a saber: no domínio filosófico, as abordagens de 

Wittgenstein (1961); no domínio filo-sociológico, as de Habermas (1987), as de Ricoeur (1986) 

e as de Schütz (1998); no domínio psicológico, as de Leontiev (1967), as de Piaget (1970) e as 

de Wallon (1938), e no domínio linguístico, as de Humboldt (1974) e as de Coseriu (2001).  
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No que se refere à análise da organização das práticas de linguagem sob a forma de 

textos e/ou discursos, Bronckart (2009) elabora dois modelos: um para as condições de 

produção textual e o outro para a arquitetura textual. Uma das originalidades desses modelos é 

a distinção que se faz do estatuto e da função dos textos, dos tipos de discurso e dos gêneros de 

texto.  

Para o autor, os textos são as produções de linguagem situadas, construídas a partir dos 

recursos de uma língua natural e dos modelos de organização textual disponíveis no quadro 

dessa língua. A produção de um texto, portanto, implica necessariamente escolhas quanto à 

seleção e à combinação dos recursos dessa língua natural. Os textos são, então, as manifestações 

empíricas das atividades de linguagem, caracterizando-se, portanto, como unidades 

comunicativas.  

Contudo, Bronckart (2009) adverte que não há, a não ser excepcionalmente, 

correspondência biunívoca entre uma ação de linguagem e uma espécie de texto, já que as 

formações sociodiscursivas elaboram, no decorrer da história, diversos modelos de organização 

textual capazes de materializar empiricamente uma mesma ação de linguagem. Para o autor, as 

formações sócio-discursivas elaboram configurações de escolhas momentaneamente 

estabilizadas pelo uso, cujos produtos são os gêneros de textos, que mudam com o tempo e com 

a história dessas formações.  

Como toda obra humana, os gêneros são afetados por diversas indexações sociais, já 

que são objeto de avaliações sociais. Nesse sentido, Bronckart (2009) alerta que não se pode 

estabelecer relação direta entre espécies de agir linguageiro e gêneros de textos. Além disso, o 

autor reforça a impossibilidade de classificação estável e definitiva dos gêneros.  

Baseado em Genette (1979), o autor defende que os gêneros de textos apresentam 

modalidades de estruturação diversas e heterogêneas, não sendo possível estabelecer, para eles, 

um sistema hierárquico estável, enquanto que os seus modos de enunciação são atitudes de 

locução de caráter universal, traduzindo-se por formas linguísticas mais estáveis e, portanto, 

identificáveis. Segundo Bronckart (2009), esses modos de enunciação foram bem assinalados 

por Benveniste (1966), em sua distinção entre “história” e “discurso”, e por Weinrich (1973), 

em sua separação entre “mundo comentado” e “mundo narrado”.  

De acordo com o autor, essas distinções descrevem atitudes de locução gerais, que se 

traduzem, no quadro de uma língua natural, por configurações de unidades e de processos 
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linguísticos relativamente estáveis. Bronckart (2009) lembra ainda que Simonin-Grumbach 

(1975), além de tentar formalizar as operações que esses planos enunciativos subentendem, 

tentou identificar as propriedades linguísticas das formas que os realizam, formas classificadas, 

por este autor, como tipos de discurso.  

Baseado nessa abordagem, então, Bronckart (2009) tenta reanalisar as operações que os 

tipos de discurso subentendem, estabelecendo, para isso, duas decisões binárias. Para a 

primeira, considerando-se o par disjunção-conjunção, o autor propõe que, quando as 

coordenadas que organizam o conteúdo temático estão explicitamente postas à distância das 

coordenadas gerais da situação de produção do agente, instaura-se a ordem do NARRAR; no 

caso contrário, instaura-se a ordem do EXPOR. Para a segunda, considerando o par implicação-

autonomia, o autor estabelece que, quando as instâncias de agentividade estão postas em relação 

com o agente produtor e com a sua situação de ação de linguagem, percebe-se implicação; no 

caso contrário, verifica-se autonomia.  

Sistematizando o exposto, o autor propõe que o cruzamento do resultado dessas decisões 

produz quatro atitudes de locução, que ele classifica como mundos discursivos: NARRAR 

implicado, NARRAR autônomo, EXPOR implicado, EXPOR autônomo. Em uma análise das 

configurações das unidades e dos processos do francês que traduzem esses mundos discursivos, 

Bronckart (2009a) estabelece quatro tipos de discurso: relato interativo, narração, discurso 

interativo e discurso teórico.  

O autor prefere adotar a expressão “tipos de discurso” em detrimento da de “modos de 

enunciação”, pois, para ele, a noção de discurso, que, em sua acepção banal, refere-se a toda 

operacionalização de uma língua natural, relaciona-se aos processos de verbalização do agir 

linguageiro e de sua semiotização no quadro de uma língua natural. Para o autor, então, esses 

processos realizam-se de acordo com modalidades diversas, que podem ser descritas em termos 

de operações, já que são expressas por formas linguísticas relativamente estáveis.  

Sendo assim, conforme Bronckart (2009a), pode-se propor tipos de semiotização ou de 

tipos de discurso, que constituem formatos de operacionalização das unidades de uma língua 

natural e que traduzem alguns formatos que organizam as trocas linguageiras humanas (trocas 

interindividuais de representações). Os tipos de discurso, então, apresentam-se como lugar de 

interface entre as representações individuais, caracterizando-se, portanto, como os formatos 

dessa colocação em interface (BRONCKART, 2009a).  
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O autor propõe que o indivíduo, quando (re)produz um tipo de discurso, aprende a 

operacionalizar processos mentais e linguageiros: os raciocínios práticos implicados nas 

interações dialogais; os raciocínios causal-cronológicos implicados nos relatos interativos e nas 

narrações (cf. Ricoeur, 1983), e os raciocínios de ordem lógica e/ou semi-lógica implicados nos 

discursos teóricos. Para Bronckart (2009a), a mediação pelos tipos de discurso constitui um 

processo de desenvolvimento fundamental, já que é por ela que se transmitem as formas de 

operatividade do pensamento humano 

Esse breve percurso epistemológico que acabamos de apresentar indica alguns dos 

pressupostos teóricos que o ISD adota para analisar os efeitos que as práticas de linguagem 

exercem sobre o desenvolvimento humano e sobre a organização dos conhecimentos. A seguir, 

apresentaremos e discutiremos, então, a proposta de Bulea (2010) no que se refere às figuras de 

ação, cujos estudos vêm se mostrando, já há alguns anos, bastante produtivos à medida que 

contribuem para a compreensão do caráter desenvolvimental dos processos formativos, 

principalmente, no caso brasileiro, das intervenções no contexto da formação de professores de 

línguas.  
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6. QUESTÕES, PRESSUPOSTOS DE PESQUISA E MÉTODOS DE ANÁLISE  

 

Neste capítulo, retomaremos as nossas questões e os nossos pressupostos de pesquisa, 

para apresentarmos os nossos métodos de análise. Em alguns momentos, seremos certamente 

repetitivos, ao retomarmos alguns dos princípios apresetandos, o que pode conferir a este 

capítulo um caráter excessivamente teórico. Para nós, essa retomada é necessária, já que 

precisamos justificar os nossos procedimentos metodológicos, relacionando-os à nossa 

abordagem da figuração do agir e das representações sociodiscursivas sobre o agir.  

As pesquisas científicas sobre as atividades de formação inicial de professores, 

especialmente aquelas sobre as atividades do estágio, precisam constituir, na Linguística 

Aplicada, um campo próprio de investigação científica, que atenda, pelo menos minimamente, 

a uma perspectiva interdisciplinar, a partir da qual elas, as pesquisas, possam responder 

efetivamente às demandas próprias a essas atividades. Para nós, essas pesquisas já constituem, 

de fato, uma tradição de pesquisa consolidada nas Ciências da Educação.  

Considerando essa necessidade, propomos a presente pesquisa, na qual pretendemos 

analisar e eventualmente problematizar as implicações formativas da figuração do agir no 

contexto da formação inicial de professores, especificamente nas atividades do estágio de 

regência na licenciatura de Letras da Universidade Federal do Ceará. Nossa análise é baseada 

em uma proposta de abordagem logocêntrica de representações sociodiscursivas, pois 

consideramos que a figuração do agir é um processo de linguagem e de pensamento, do e no 

qual emergem representações sociodiscursivas sobre o agir.  

Conforme discutimos nos capítulos anteriores, essa nossa abordagem é baseada em uma 

psicologia da linguagem fundamentada, sobretudo, na orientação epistemológica do 

Interacionismo Social e do Interacionismo Sociodiscursivo. Contudo, nossa abordagem em 

nada pode ser considerada como uma versão mais específica do ISD (BRONCKART, 2009).  

Nesta tese, baseados, então, em uma proposta de análise linguística, enunciativa e 

discursiva de representações sociodiscursivas, analisaremos como uma estagiária da disciplina 

de Estágio em Ensino de Língua Portuguesa do curso de Letras da UFC apreende e representa, 

na e pela linguagem, durante o procedimento metodológico da entrevista de autoconfrontação 

simples, o seu agir na atividade de ensino em uma escola pública. Para isso, analisaremos as 

regularidades linguísticas e discursivas da arquitetura textual da produção oral da estagiária 

Joana e identificaremos e descreveremos a dinâmica das figuras de ação (BULEA, 2008) que 

ela mobiliza para representar o seu agir.  
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Em nossa abordagem metodológica ascendente, partiremos da análise das condições 

externas da entrevista de autoconfrontação simples, observando, portanto, o contexto de 

produção do texto produzido pela professora em formação inicial sobre o seu agir. Em seguida, 

com base no modelo da arquitetura textual, analisaremos as características linguísticas, 

enunciativas e discursivas efetivas do texto produzido durante a entrevista204 de 

autoconfrontação simples, incluindo, nessa segunda análise, as figuras de ação. 

Nessa segunda etapa, a análise será igualmente descendente, pois consideraremos 

primeiro os elementos de estruturação temática, bem como os tipos de discurso, que constituem 

a infraestrutura textual, para, depois, analisarmos os procedimentos isotópicos que asseguram 

a coerência temática do texto e, em seguida, a gestão dos mecanismos enunciativos que são 

responsáveis pela coerência pragmática do texto. Essa análise da arquitetura textual nos é 

fundamental, pois é a partir dela que poderemos identificar e descrever linguística, enunciativa 

e discursivamente as figuras de ação, nossa categoria principal de análise.  

Após a identificação e descrição das figuras de ação, desenvolveremos a última etapa 

do nosso procedimento de análise dos dados, na qual relacionaremos as determinações que 

exercem os fatores contextuais e cotextuais na constituição dos efeitos formativos da figuração 

do agir. Nessa etapa, privilegiaremos a relação entre os tipos de raciocício materializados pela 

dinâmica das figuras de ação, a tomada de consciência e a (trans)formação de novos 

conhecimentos e de novas representações sociodiscursivas. 

No nível da infraestrutura textual, fortemente dependente do gênero textual entrevista 

de autoconfrontação simples, analisaremos a dimensão temática, sobretudo no que se refere à 

seleção dos temas e à sua organização em séries isotópicas.  Analisaremos também os tipos de 

discurso (discurso teórico, discurso interativo, narração, relato interativo) e as suas modalidades 

de articulação, considerando-os como modos de operações enunciativo-discursivas, 

caracterizados por configurações relativamente estáveis de unidades linguísticas, como, e 

sobretudo, as marcas de agentividade e de organização temporal.  

Na seção das categorias de análise, mais adiante, procuraremos justificar por que 

preferimos adotar o termo “modos de operações enunciativo-discursivas”, em detrimento do 

                                                           
204 Para a nossa análise, teremos que considerar, inevitavelmente, que o texto produzido pela estagiária Joana 
durante a entrevista da autoconfrontação simples pertence a um gênero, que classificaremos como entrevista de 
autoconfrontação simples. Preferimos especificar o gênero “entrevista” (de autoconfrontação simples), para que 
possamos considerar, explicitamente, as especificidades da situação de entrevista, já que não se trata de uma 
entrevista qualquer, mas sim de uma entrevista proposta em situação de formação profissional, durante a qual a 
entrevistada é confrontada, em áudio e vídeo, com o seu próprio agir, a fim de interpretá-lo, para fins de intervenção 
formativa e pesquisa científica. 
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termo “tipos de discurso”. Sendo assim, justificaremos por que abandonaremos o termo “tipos 

de discurso”.  

Antecipadamente, podemos argumentar que o termo “modos de articulação de 

operações enunciativo-discursivas” (ou, abreviadamente, modos de operações enunciativo-

discursivas, ou ainda modos de operações enunciativo-discursivas dos mundos discursivos), em 

relação ao de “tipos de discurso”, correspondem, mais produtivamente, aos dois tipos de 

operações a partir das quais se constroem os mundos discursivos. Além disso, indicam, mais 

satisfatoriamente, as atitudes enunciativas e discursivas globais, pelas quais, por exemplo, os 

sujeitos produtores de textos decidem, estrategicamente, se implicar ou não em seus textos a 

partir de marcas de agentividade de primeira pessoa.  

E o mais importante, para nós: evita a confusão, pouco produtiva (para não modalizar 

como desnecessária), entre a) os modos de operações enunciativo-discursivas em que se baseia 

a elaboração dos mundos discursivos e b) os discursos que circulam socialmente e nos quais e 

pelos quais se produzem, se negociam e se ressignificam conhecimentos e representações 

sociossubjetivas discursivas. Reservamos, então, o termo discurso, bastante caro à nossa 

abordagem, às ideologias que são materializadas em textos e que estão relacionadas a 

conhecimentos e representações elaborados e partilhados por grupos sociais.  

Nessa perspectiva, acreditamos que, ao substituirmos o termo “tipos de discurso” por 

“mecanismos enunciativo-discursivos”, haverá maior precisão terminológica, desfazendo 

ambiguidades causadas, por exemplo, por falsa homonímia e evitando equívocos teórico-

metodológicos. Parece haver, para nós, certa incoerência, sobretudo nocional, em muitas das 

pesquisas fundamentadas no ISD que analisam os tipos de discurso como categoria e que tratam 

do “discurso” do professor (inclusive percebemos o termo discurso até no título dessas 

pesquisas).  

Se assumirmos à risca a concepção de discurso proposto por Bronckart (2009), não 

poderemos tratar do discurso, mas tão somente do texto. Para evitarmos essa incoerência e, 

sobretudo, para considerarmos questões discursivas em nossa abordagem, descartaremos a 

terminologia “tipos de discurso” e atribuiremos o termo discurso de modo distinto ao proposto 

pro Bronckart (2009). Contudo, na seção das análises, com receio de causarmos dúvidas no 

leitor, preferimos manter o termo “tipos de discurso”, já consagrado.  

No nível dos mecanismos de textualização, analisaremos as operações que asseguram a 

coerência temática de um texto, independentemente da sua possível heterogeneidade temática 

e/ou discursiva. Sendo assim, observaremos as operações de conexão, a partir da análise dos 
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organizadores textuais, e de coesão nominal, a partir da análise das retomadas anafóricas. Para 

isso, consideraremos que as unidades de marcação das operações de conexão e de coesão 

nominal variam de acordo com o tipo de discurso em que aparecem, como propõe Bronckart 

(2009).  

No nível dos mecanismos enunciativos, analisaremos as categorias que asseguram a 

coerência pragmática de um texto e que são responsáveis pela distribuição das vozes e das 

modalizações que constituem o plano enunciativo textual. Para a nossa análise, o primeiro e o 

terceiro níveis são relativa e consideravelmente mais importantes do que o segundo (podemos 

até modalizá-los como fundamentais).  

Em seguida, analisaremos, a partir da identificação e da descrição, as figuras de ação, 

observando a dinâmica de sucessão e de alternância entre elas. Nessa análise, nos será 

fundamental descrever como elas apreendem o agir e como favorecem a ressignificação e o 

desenvolvimento de representações sociodiscursivas.  

Quanto ao nosso procedimento metodológico, consideramos a sessão da entrevista de 

autoconfrontação simples como dispositivo formativo que contribui significativamente para a 

emergência da tomada de consciência da estagiária Joana sobre os constituintes do seu agir. É 

a partir da tomada de consciência do seu próprio agir em situação de formação ou de trabalho 

que a estagiária pode ressignificá-lo, compreendendo os seus conflitos, os seus impedimentos, 

os seus determinantes externos e produzindo novas possibilidades de capacidades de ação.  

O desenvolvimento desta pesquisa foi necessariamente um processo responsivo e 

dialógico, em que nós pesquisadores e a nossa participante agimos e interagimos baseados em 

nossas respectivas representações, certamente diferentes. Na entrevista da autoconfrontação 

simples, a estagiária assume uma atitude responsiva ativa; ela se afasta da situação imediata do 

seu agir-referente, mobilizando, na e pela linguagem, avaliações e interpretações sobre ele.  

O afastamento da situação imediata do agir-referente possibilita que a estagiária reflita 

sobre o seu agir, tornando-se mais consciente das propriedades das suas ações, o que pode 

contribuir para o seu desenvolvimento profissional. Assim, a entrevista de autonconfrontação 

simples pode constituir um válido e importante processo formativo, pois permite que a 

estagiária recrie o seu agir e o avalie, tornando-se (mais) consciente dos elementos que o 

constituem enquanto prática sociohistoricamente situada. Sendo assim, a entrevista da 

autoconfrontação simples contribui para a tomada de consciência (das propriedades) do agir.  

Nas sessões de entrevista que desenvolvemos, conforme discutiremos mais adiante, o 

contexto era claro: professores pesquisadores pesquisando professora em formação inicial. 
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Evidentemente, por pertencemos, pelo menos em princípio, a um mesmo grupo social, 

partilhávamos alguns conhecimentos e algumas representações, muitas delas relacionadas à 

Educação e às suas práticas de ensino e aprendizagem de língua materna. Contudo, na situação 

da entrevista, assumimos a estagiária Joana como o “outro”, assim como ela nos assumiu como 

o “outro”, num processo responsivo e dialógico, marcado pela alteridade.  

Atribuímos ao nosso “outro” o estatuto de “objeto de pesquisa”, tentando estabelecer, 

na situação da entrevista da autoconfrontação simples, uma (ilusória) relação simétrica. Esse 

distanciamento entre o eu e o outro foi para nós necessário, pois, como pesquisadores, tínhamos 

que manter a (mínima) objetividade necessária à pesquisa acadêmica.  

 

6.1. O objeto de pesquisa: desafios epistemológicos e metodológicos para a análise da 

figuração do agir e da linguagem sobre o agir 

 

Nossa pesquisa inscreve-se no contexto amplo da análise das práticas de cunho 

formativo e soma-se àquelas que fornecem subsídios para a intervenção nas situações de 

formação profissional inicial e, mais especificamente, na formação profissional inicial de 

professores. Nesse contexto, nossa pesquisa está inscrita no quadro dos estudos que tentam, 

como objetivo geral, analisar e compreender as relações entre linguagem e agir, partindo da 

análise dos textos e discursos produzidos no e sobre o agir.  

Sendo assim, é legítimo questionarmos: os professores em formação inicial falam sobre 

o seu agir? A linguagem sobre o agir ou sobre o trabalho não emerge, evidentemente, apenas 

em situações de autoconfrontação, já que os professores em formação inicial, muito 

provavelmente, falam do seu trabalho em casa, com a família, entre amigos, ou até mesmo no 

trabalho, com os seus pares, seja simplesmente para comentá-lo ou produtivamente para avaliá-

lo, por exemplo. Dada a propriedade de distanciamento e de representação da linguagem, os 

professores em formação inicial podem, por exemplo, avaliar e justificar, discursivamente, uma 

situação a posteriori. É nisso que consiste a autoconfrontação.  

Para nós, análises como a nossa, ou seja, acerca do modo como a linguagem sobre o agir 

é formulada por um coletivo profissional, são adequadas e necessárias (por que não urgentes?) 

para fins formativos, já que podem contribuir para a definição de projetos interventivos em 

situações de (trans)formação do saber-fazer próprio à atividade de ensino. 
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A linguagem sobre o agir, embora seja intrínseca à própria ação, não é perceptível para 

o pesquisador no momento da observação do agir-referente; sendo, portanto, necessário recorrer 

a outros procedimentos metodológicos, o que legitima a seguinte questão: como ter acesso à 

linguagem sobre o agir verbalizada pelos atores acerca do seu próprio agir? 

Um desses procedimentos, como já referimos proposital e repetidamente, é a entrevista 

de autoconfrontação simples, na qual pode emergir, sob a influência inevitável de fatores 

diversos, um discurso portador de representações importantes sobre o agir (destacamos o 

modalizador “pode”, porque é inegável que, na situação de autoconfrontação, nem sempre 

emergem as representações investidas na ação). Por conseguinte, o procedimento da 

autoconfrontação simples é uma possibilidade metodológica não para que a linguagem sobre o 

agir apareça, porque essa linguagem já existe, mas sim para que ela se desenvolva e legitime, 

explicitamente, os conhecimentos e as representações que comporta (NOUROUDINE, 2002).  

As disciplinas do curso de formação devem reconhecer as práticas linguageiras oriundas 

da experiência, que, infelizmente, ainda são esquecidas (ou renegadas?) em muitos casos, 

embora seja cada vez mais crescente o interesse das pesquisas em Linguística Aplicada por elas.  

Não podemos eliminar, dos processos de produção de conhecimento sobre as atividades, 

os próprios protagonistas. Neutralizar – ou até mesmo apagar – a linguagem dos profissionais 

(em serviço ou em pré-serviço) sobre a sua própria experiência seria, certamente, negar o seu 

estatuto de ator. É com base na análise da linguagem sobre o agir produzida pelos próprios 

profissionais que o pesquisador busca produzir uma (outra?) linguagem sobre o agir; outra 

talvez, porque se trata de uma linguagem científica, conceitual, elaborada pelo pesquisador 

acerca das experiências vividas por outros (NOUROUDINE, 2002). Nesse sentido, 

concordamos com Nouroudine (2002, p. 28) quando afirma que: 

Se, de fato, existe (...) pelo menos duas “linguagens sobre o trabalho” a dos 
protagonistas do trabalho, por um lado, e a dos pesquisadores, por outro, sem que 
nenhuma das duas disponha de uma pertinência exclusiva, então a pesquisa de uma 
‘linguagem sobre o trabalho’ adequada em relação a seu “objeto” passa pela realização 
de um processo dialógico e dialético em que as duas linguagens se confrontarão para 
“co-elaborar” uma “linguagem sobre o trabalho” de um novo gênero.  

Para nós, o procedimento da entrevista da autoconfrontação simples inscreve o 

pesquisador e o protagonista em situação de confronto, na qual se produzem conhecimentos 

sobre o trabalho e/ou sobre o agir. Por conseguinte, cabe a nós pesquisadores negar qualquer 

“ideia de acabamento do saber acerca das atividades humanas”, já que devemos considerar “o 

conhecimento das atividades humanas não como um estado a se atingir ou a se produzir, mas 
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sempre como um processo a ser acionado e nunca inteiramente acabado” (NOUROUDINE, 

2002, p. 29). 

6.2. Caracterização da pesquisa: interesses da Linguística Aplicada pela figuração do 

agir 

 

O interesse dos linguistas, sobretudo os aplicados, pelo objeto de estudo agir/ação em 

contextos formativos e profissionais é um fenômeno relativamente recente. Para nós, muitos 

fatores podem justificar a emergência desse interesse. Um deles está relacionado à importância 

que as atividades de simbolização, bem como as práticas de linguagem, passaram a ter na 

realização da ação em situações de formação e de trabalho, o que, certamente, impôs – e ainda 

impõe – novas questões tanto de ordem epistemológica quanto de ordem metodológica. Para 

nós, essas questões são consequências da problemática atual da formação e especialmente do 

trabalho, já que são cada vez mais comuns tarefas que exigem a interação na e pela linguagem, 

em detrimento das tarefas que exigem simplesmente o trabalho físico.  

Nesse contexto, há uma diversidade de campos de intervenção característicos do 

interesse dos linguistas pelo objeto de pesquisa “agir”. Inspirados em Nouroudine (2002), que 

abordou a relação linguagem/trabalho em termos de distinções entre linguagem no trabalho, 

sobre o trabalho e como trabalho, podemos propor distinções correspondentes à relação 

linguagem/agir, quais seriam: linguagem no agir, sobre o agir e como agir.  

Para nós, então, é necessário adotar uma perspectiva interacionista sociodiscursiva para 

a análise da linguagem sobre o agir em contextos formativos e profissionais. A partir dessa 

perspectiva, acreditamos que nos seja possível analisar as especificidades, tanto linguístico-

discursivas, quanto semântico-pragmáticas, constitutivas da figuração do agir. Sendo assim, 

julgamos necessário que as Ciências Humanas assumam, como quadro teórico-metodológico 

principal, os pressupostos epistemológicos e metodológicos da perspectiva interacionista 

sociodiscursiva, para que possam analisar a linguagem em contextos formativos e profissionais, 

sobretudo enquanto linguagem sobre o agir e/ou sobre o trabalho.  

No caso da nossa pesquisa, a análise da linguagem em situação de formação está 

sugerida, mas não analisada empiricamente, já que nos interessamos, sobretudo, pela linguagem 

sobre a ação em contextos formativos, mais especificamente no contexto de formação - inicial 

- de professores de língua materna. A linguagem sobre o agir é, então, para nós, a única via de 
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acesso possível às avaliações do agir pelos próprios atores. Evidentemente, a concepção de 

linguagem que adotamos nesta pesquisa está relacionada à perspectiva enunciativo-discursiva 

de linguagem, que considera tanto a sua materialidade linguística, quanto a sua dimensão sócio-

histórica constitutiva.  

Nesta pesquisa, podemos nos interrogar sobre a contribuição do linguista aplicado para 

a análise do agir em situação de formação (profissional). Para tentarmos responder a essa 

questão, devemos reconhecer que o próprio objeto de análise do linguista não é mais tratado 

apenas a partir de uma análise autônoma da materialidade linguística, embora reconheçamos a 

heterogeneidade de interesses e de enfoques analíticos da área. Para nós, os novos interesses de 

análise, sobretudo os de orientação pragmática, implicam novas dificuldades epistemológicas, 

sendo cada vez mais necessário considerarmos contribuições de outras disciplinas, tais como a 

Psicologia, a Educação, a Sociologia e a Ergonomia.  

Além disso, espera-se, cada vez mais, a transformação das situações de formação 

profissional, bem como a tomada de consciência dos atores sobre as suas atividades, sendo 

necessária, para isso, a intervenção do pesquisador, que esbarra, cotidianamente, em problemas 

de ordem metodológica. Assim, uma das alternativas para esse problema é, para nós, criar 

situações em que as intenções, os motivos e as capacidades dos atores possam ser apreendidas 

e desenvolvidas por eles mesmos. É assim que a entrevista de autoconfrontação simples 

constitui, para nós, uma renovação metodológica, que pode ser adotada no contexto formativo 

das disciplinas de estágio. 

Nessa perspectiva, eleger a relação entre linguagem e agir como objeto de análise obriga 

o linguista a recorrer a pressupostos teórico-metodológicos e a categorias analíticas 

constitutivas de outras disciplinas, como a Ergonomia e a Clínica da Atividade, no nosso caso, 

recorrendo também, obviamente, a princípios e a categorias fundamentais das Ciências da 

Linguagem. 

Nossa pesquisa se inscreve em uma perspectiva que pode ser considerada como 

específica das investigações desenvolvidas no Brasil sobre as relações “linguagem e agir”. Essa 

perspectiva se interessa, especificamente, pela produção de discursos sobre o agir. 

Considerando que a interpretação do agir é fundamentalmente da ordem do discurso, as 

pesquisas realizadas sob essa perspectiva recorrem a construtos teórico-metodológicos a partir 

dos quais lhes seja possível analisar as especificidades enunciativo-discursivas constitutivas da 
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atividade de interpretação do agir. Um desses construtos que vem orientando dezenas de 

pesquisas sob essa perspectiva no mundo inteiro e que, a cada vez mais, se mostra viável a 

estudos futuros é, para nós, o Interacionismo Sociodiscursivo, base epistemológica principal da 

nossa pesquisa.  

Considerando as mudanças que vêm ocorrendo nos cursos de formação de professores 

nos últimos anos, é necessário que as pesquisas de orientação interventiva abordem, cada uma 

com os seus objetivos específicos, diferentes problemáticas que constituem a complexa 

dinâmica formativa das licenciaturas brasileiras. Uma dessas problemáticas é, para nós, o 

desenvolvimento das capacidades dos professores em formação inicial, que, cada vez mais, se 

sentem pressionados pelas novas exigências, tanto aquelas prescritas pelos documentos de 

parametrização do ensino quanto aquelas estabelecidas pelo mercado, no qual percebemos o 

crescimento, cada vez maior, das dimensões inovadoras e criativas da atividade. Para nós, o 

desenvolvimento profissional está relacionado, mas não de forma direta nem única, à tomada 

de consciência, pelo profissional, da sua atividade, como também das suas intenções e das suas 

capacidades.  

Para nós, as universidades se sentem, cada vez mais, obrigadas a responder às demandas 

da sociedade. No que se refere, de forma ampla, ao processo de ensino, uma das principais 

demandas está relacionada, inegavelmente, à formação de professores mais críticos e capazes 

de conduzir as atividades de ensino.205 Urge, então, questionarmos os cursos de formação inicial 

de professores, considerando-os como portadores eles mesmos de conhecimentos e de 

representações, relacionados às atividades profissionais do grupo.  

Para nós, é necessário que as pesquisas ultrapassem a análise dos aspectos cognitivos e 

didáticos envolvidos no agir do professor e reconheçam, de forma enfática, o aspecto de 

trabalho constitutivo desse agir. No caso específico da nossa pesquisa, que se inscreve no campo 

de interesses e investigações da Linguística Aplicada, conforme já antecipamos algumas vezes, 

analisamos as relações entre a linguagem e o agir do professor em formação inicial, a partir da 

análise de textos e discursos produzidos nessa situação de trabalho, adotando as categorias de 

                                                           
205 Aqui, não pretendemos discutir sobre os diversos problemas político-econômico-sociais que dificultam o 
trabalho do professor nem sobre a obrigação social estabelecida aos professores, que passaram a ser – os únicos(?) 
- operadores legitimados das transformações sociais necessárias, o que, certamente, contribui para a crise da 
identidade profissional do professor. 
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uma semiologia do agir, pelas quais podemos interpretar as reconfigurações do agir da 

estagiária Joana e identificar e descrever as figuras de ação presentes nesses textos e discursos.  

Com essa análise, então, acreditamos que podemos compreender206, mesmo que 

parcialmente, o agir do professor de língua materna em formação inicial, revelando as marcas 

de desenvolvimento do profissional e propondo outros procedimentos de formação, como a 

entrevista de autoconfrontação simples, que está relacionada à análise do agir do professor em 

situação de - preparação para o - trabalho. 

Como pesquisadores, ponderamos que pesquisar é uma atitude gnoseológica, sendo 

legítimo questionarmos: por que e para que pesquisamos? Assim, cabe a nós reconhecer e 

justificar os nossos interesses de pesquisa, os quais estão relacionados, por exemplo, às 

orientações teórico-metodológicas que assumimos e a partir das quais construímos nosso 

percurso de pesquisadores, regido por nossos conhecimentos e por nossas representações 

sociodiscursivas.   

Conforme antecipamos no primeiro capítulo desta tese, quando tentamos justificar esta 

pesquisa, nos interessamos, desde o nosso mestrado, de modo geral, pelas representações que 

os sujeitos constroem, na e pela linguagem, sobre o que lhes é sociossubjetivamente relevante. 

De modo específico, temos interesse, já há algum tempo, pelas práticas interventivas de 

formação inicial de professores de língua materna e, principalmente, pelos discursos e textos 

que circulam nessas atividades formativas. Para nós, esses textos e discursos são carregados de 

avaliações discursivas, as quais constituem representações sociodiscursivas, cuja análise pode 

nos ajudar a ressignificar as práticas formativas.  

Nessa perspectiva, a interpretação do agir do professor de língua materna em formação 

inicial constitui uma problemática teórico-metodológica importante para nós e, nesta tese, 

constitui nosso interesse maior. Como pesquisadores e seres humanos, nos interessamos, então, 

pelo modo como os sujeitos constroem, reconstroem e ressignificam representações sobre as 

                                                           
206 Para nós, a relevância da nossa pesquisa está relacionada ao que propõe Bronckar (2009b, p. 161): “Para 
contribuir para a necessária melhoria da qualidade e da eficácia das formações, é urgente, hoje, (re) valorizar a 
profissão do professor e essa (re-) valorização requer que sejam conhecidas, compreendidas e clarificadas as 
questões que estão em jogo, a significação e as condições de realização desse métier particular que é o ensino.” 
Sendo assim, identificar os múltiplos aspectos mal conhecidos do agir do professor no contexto específico da 
formação inicial, que julgamos ser uma das contribuições da nossa pesquisa, permite-nos construir uma imagem 
mais precisa e mais coerente do agir/trabalho do professor, o que, de acordo com “poderia conduzir (enfim) as 
autoridades políticas e administrativas a levar em conta, nas medidas de prescrição e planificação, o estatuto de 
ator do professor e que, além disso, possa ser um quadro de referência mais eficaz para a solidificação da 
identidade dessa categoria de trabalhadores” (BRONCKART, 2009b, p. 171) (grifos do autor). 
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suas ações no mundo, sempre na e pela linguagem, que, para nós, é uma atividade constitutiva. 

Em uma perspectiva interacionista sociodiscursiva, assumimos as ações dos sujeitos no mundo 

em sua dialogicidade, considerando, portanto, que os sujeitos se constituem na e pela 

linguagem.  

Se, de fato, já houver um campo teórico-metodológico de estudos e de análises da 

relação entre linguagem e agir, contribuiremos, então, nesta tese, para o debate da área, à 

medida que conferiremos mais complexidade à questão, a partir de uma abordagem linguístico-

discursiva da interpretação do agir em contexto formativo.  

Para nós, a relação entre linguagem e agir é uma problemática bastante ampla, podendo 

ser abordada, para fins de análise, sob diferentes perspectivas, oriundas de orientações teórico-

metodológicas também diferentes. Sendo assim, como linguistas aplicados, nos interessamos 

especificamente, nesta tese, pela linguagem sobre o agir. Para isso, considerando o caráter 

interventivo da nossa pesquisa, nos interessamos pelo contexto da formação inicial de 

professores de língua materna.  

A questão da linguagem sobre o agir impõe problemas de ordens epistemológica e 

metodológica bem distintos daqueles impostos, por exemplo, pela questão da linguagem como 

agir. Assim, dentre os inúmeros problemas que poderiam ser analisados e problematizados pelas 

pesquisas na área da Linguística Aplicada, é do nosso interesse apenas o que está relacionado 

à apreensão e representação discursiva do agir pelos próprios atores, considerados, portanto, 

como dotados de intenções, recursos e capacidades de ação, participantes de um contexto 

formativo (especificamente, no contexto da formação inicial de professores de língua materna). 

Ao tratarmos dessa questão, atentaremos, não de forma necessária, mas sim de forma específica 

no nosso caso, para as figuras de ação e para os tipos de discurso mobilizados pela estagiária 

Joana ao interpretarem, na e pela linguagem, o seu agir na atividade de ensino, durante o estágio 

na escola.  

6.3. Caracterização dos participantes da pesquisa: sujeitos em formação profissional 

 

Desta pesquisa, participa, como colaboradora, uma estagiária regularmente matriculada 

da disciplina de Estágio em Ensino de Língua Portuguesa do curso de Letras da Universidade 

Federal do Ceará que aceitou participar do procedimento metodológico da entrevista da 
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autoconfrontação simples. A ela, solicitamos que preenchesse o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, que lhe assegura a garantia do respeito aos princípios da bioética207. 

Antes de passarmos a apresentar o perfil da estagiária que colabora com a nossa 

pesquisa, devemos justificar nossa opção terminológica, já que estamos categorizando a nossa 

colaboradora ora como estagiária, ora como professora em formação inicial. 

Em outras palavras, consideramos os estagiários como professores de língua materna 

em formação inicial; daí a flutuação terminológica entre “estagiários” e “professores em 

formação inicial”. Para nós, não haveria consequências conceituais nem mesmo ontológicas 

subjacentes às formas como decidimos nos referir à participante da pesquisa, já que a estagiária 

Joana é, de fato, professora em formação inicial (mesmo que, ao final do curso, por razões 

diversas, ela não assuma a carreira docente). 

Entretanto, reconhecemos a situação híbrida experienciada pela estagiária, pois, nas 

atividades da disciplina, ela não assume apenas a função social de estudante nem tampouco o 

de professora formada, que recebe um salário por seu trabalho e que desempenha, portanto, 

uma atividade profissional. Trata-se, então, de um sujeito que está em uma tentativa de 

demonstrar, mesmo ainda na condição de estudante universitário, determinados conhecimentos 

docentes.208 É, então, um sujeito que vive a experiência do estágio de regência em uma tentativa 

pendular de trânsito entre essas duas realidades.  

Assim, a participante da nossa pesquisa vive uma experiência muito complexa e, por 

isso, possui uma certa bidimensionalidade, que lhe é constitutiva. Se, de um lado, a nossa 

estudante universitária precisa realizar as tarefas acadêmicas das disciplinas práticas do estágio, 

de outro ela precisa se comportar como docente de língua materna, mesmo que ainda não tenha 

conhecimentos próprios advindos da prática e da experiência. 

Para a análise que propomos nesta tese, assumimos algumas teses gerais quanto ao 

estágio de regência e quanto à estagiária. São elas: o estágio de regência nas licenciaturas 

brasileiras de Letras é um espaço de formação e desenvolvimento profissional; os estagiários 

são profissionais em formação e em desenvolvimento e, assim, são profissionais em potencial; 

na universidade, assumem o papel e a função social de estagiários professores, enquanto, na 

escola, assumem o papel e a função de professores estagiários; embora não mantenham vínculo 

empregatício com a escola, eles se responsabilizam em assumir e reger efetivamente uma turma, 

durante um período previamente acordado com a instituição; ao assumirem a turma, eles 

                                                           
207 Na seção 4.6, apresentaremos e discutiremos, brevemente, os Princípios da Bioética, para os quais atentaremos 
antes, durante e após a realização desta pesquisa.  
208 É oportuno questionar: que conhecimentos docentes são esses?  
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precisam planejar, organizar e desenvolver atividades de ensino, vivenciando a rotina da escola 

e exercendo, em algumas vezes pela primeira vez, a profissão que, em tese, decidiram 

exercer.209  

Nesta tese, assumindo que o ensino é um trabalho (MACHADO, 2004), propomos ainda 

que o agir dos professores em formação inicial nas atividades de regência nas escolas 

acolhedoras se desenvolve em situação de (preparação para o) trabalho, pois, embora não 

assumam vínculo empregatício com as instituições, os estagiários agem, em sala de aula, como 

professores que assumem efetivamente, no mínimo, uma turma e que, assim, precisam planejar, 

elaborar e desenvolver tarefas prescritas pelas escolas. Nessa perspectiva, os estagiários estão 

sujeitos a algumas das coerções a que estão submetidos os professores efetivos. 

Conforme propusemos anteriormente, o agir dos estagiários na universidade e na escola 

se desenvolve em situação de formação e de ensino, respectivamente. Assim, durante as 

atividades do estágio de regência, o agir dos estagiários é situado sociohistoricamente em duas 

instituições distintas, nas quais e pelas quais circulam representações e conhecimentos 

diferentes quanto, por exemplo, às prescrições para o agir. 

Para tratarmos, então, da dupla função que os estagiários assumem nas atividades do 

estágio, podemos atentar para as duas instituições sociohistoricamente bem definidas nas quais 

se desenvolve o agir do grupo. Cada uma delas tem suas próprias características políticas, 

econômicas, culturais e propõe regras e normas específicas pelas quais avaliam as ações nelas 

desenvolvidas pelos diferentes atores que as constituem. 

Dentro da universidade, na disciplina de estágio de regência, os sujeitos assumem a 

função de estagiários que estão em formação e em desenvolvimento profissional. É nessa 

disciplina que os estagiários geralmente começam a se representar efetivamente como 

professores (pelo menos, em potencial), pois assumirão efetivamente, em muitos casos pela 

primeira vez, uma sala de aula. Como em toda e qualquer instituição, o agir dos estagiários na 

                                                           
209 Ainda quanto aos estagiários, podemos considerá-los como membros de um grupo social de sujeitos sócio-
histórica e culturalmente constituídos e situados, que partilham capacidades epistêmicas e praxiológicas, a partir 
das quais eles agem no mundo, a depender de seus motivos e de suas intenções. Sendo assim, devemos considerar 
os estagiários como sujeitos que podem, querem, devem, conseguem e sabem agir para atender às prescrições que 
regulam as atividades formativas de que participam no estágio de regência. Leurquin (2013) propõe considerar o 
querer-fazer, o poder-fazer e o dever-fazer como modalizações do agir professoral. Para nós, dadas as dimensões 
do agir real e realizado, é necessário considerar ainda, nesse grupo, o conseguir-fazer e o saber-fazer. Sendo assim, 
propomos que as modalizações do agir estão relacionadas ao querer-fazer, ao poder-fazer e ao dever-fazer, ao 
conseguir-fazer e ao saber-fazer. 
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universidade está submetido a tarefas prescritas, de cuja decisão eles não participam. Dentre 

essas tarefas, podemos destacar a produção do relatório final das atividades desenvolvidas. 

Como discutimos na seção anterior, é esse relatório que constitui a principal atividade de 

avaliação dos estagiários na disciplina do estágio.  

Já nas escolas em que desenvolvem as atividades de regência, os estagiários assumem a 

função de professores que estão estagiando na escola por um período previamente determinado 

por eles em concordância com os professores efetivos e com os coordenadores das escolas. 

Sendo assim, eles se representam e são representados nessas instituições como professores 

estagiários, que assumem tarefas quanto à regência da(s) turma(s) na(s) qual(is) estão 

desenvolvendo as atividades. É na vivência da rotina nas escolas que os professores estagiários 

apreendem as especificidades da atividade de ensino para a qual estão se preparando 

profissionalmente.  

Considerando o que apresentamos até aqui, podemos perceber que são muitas as 

determinações que regulam as atividades do grupo de estagiários nas duas instituições. Para 

tratarmos dessas determinações, recorreremos à abordagem da semântica do agir proposta pelo 

Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 2008, 2009). Sendo assim, preservadas as 

especificidades das duas atividades (formação e ensino) e das duas funções sociais (estagiários 

e professores), procuraremos tratar, nesta seção, em um primeiro momento, da problemática 

teórica do agir, segundo o que propõe Bronckart (2008, 2009), e, um segundo momento, das 

especificidades do agir em situação de formação e ensino. 

Na proposta do ISD (BRONCKART, 2008, 2009), a espécie humana pode ser 

caracterizada pela diversidade e pela complexidade de suas organizações funcionais, através 

das quais os homens têm acesso ao meio ambiente e produzem representações e conhecimentos 

sobre ele. As organizações funcionais da espécie humana, que podem ser designadas por 

atividades, se constituíram a partir da emergência da linguagem e, por isso, são sempre sociais. 

Sendo assim, a cooperação dos homens nas atividades é mediada e regulada pela linguagem. 

Na tentativa de definir mais precisamente os termos atividade, agir, tarefa, presentes em 

muitas das abordagens teóricas sobre a praxiologia humana, Bronckart (2008, 2009) propõe 

distingui-los. O autor define agir (agir-referente) como toda e qualquer conduta e intervenção 

humana orientada no mundo, a qual difere de um acontecimento, considerado como 

encadeamento de fenômenos inscritos no tempo-espaço, que podem ser compreendidos apenas 
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pela sua causalidade natural.210 Sendo assim, as condutas humanas não são acontecimentos, 

pois estão relacionadas a intervenções intencionais, ou seja, implicam sujeitos dotados de 

responsabilidade que agem de acordo com intenções.  

À atividade e à ação, Bronckart (2008, 2009) atribui um estatuto interpretativo. A 

atividade refere-se à interpretação do agir que mobiliza os planos motivacionais e intencionais 

no nível coletivo, enquanto a ação remete à interpretação do agir que mobiliza esses mesmos 

planos agora no nível individual. Quanto à dimensão motivacional, o autor propõe distinguir os 

determinantes externos, que são de origem coletiva, e os motivos, que são as razões do agir 

mobilizadas por um indivíduo particular. 

 No que se refere à dimensão intencional, o autor considera necessário distinguir as 

finalidades, propostas e validadas socialmente, e as intenções, que são os fins do agir 

mobilizados individualmente. Por fim, em relação à dimensão dos recursos para o agir, o autor 

propõe distinguir os instrumentos, que abrangem tanto as ferramentas materiais e as tipificações 

do agir disponíveis socialmente quanto as capacidades, que são os recursos comportamentais 

e/ou mentais que são atribuídos a um indivíduo particular.  

Para se referir aos indivíduos que agem no mundo e ao estatuto que eles assumem no 

curso do agir, Bronckart (2008, 2009) propõe, no plano ontológico, o termo actante para remeter 

a qualquer indivíduo que desenvolve uma intervenção no mundo. No plano gnosiológico ou 

interpretativo, Bronckart (2008, 2009) propõe os termos ator e agente. O primeiro refere-se ao 

actante que é representado, textual, discursivamente, como dotado de motivos, intenções e 

capacidades; o segundo remete ao actante ao qual não é atribuído, textual, discursivamente, 

essas propriedades. Para nós, essas propriedades estão relacionadas ao querer-fazer, ao poder-

fazer, ao dever-fazer, ao conseguir-fazer e ao saber-fazer, que, para nós, são os elementos 

constitutivos do agir, relacionados às dimensões do agir prescrito, real e representado211. 

                                                           
210 Assim, a título de exemplificação, temos, em “Pedro abriu a janela”, uma intervenção humana no mundo e, 
portanto, um agir; já em “O vento forte abriu a janela”, temos um fenômeno que pode ser compreendido por uma 
mera explicação causal e, assim, temos um acontecimento. 
211 Esses termos foram propostos originalmente para a análise do trabalho pela Ergonomia da Atividade francesa, 
segundo a qual, por exemplo, o termo tarefa está relacionado à prescrição de objetivos e procedimentos para se 
alcançar um determinado fim. Esses objetivos não são certamente definidos pelos próprios trabalhadores, pois são, 
na verdade, prescritos por outros, superiores na ordem hierárquica. Considerando essa abordagem, Amigues (2004) 
destaca a distância que há entre o trabalho prescrito e o trabalho real, enquanto Clot (2006) distingue trabalho real 
e trabalho realizado. Para esse último autor, o trabalho real implica tanto o que o sujeito realiza de fato quanto o 
que ele deixa de fazer, o que queria fazer, o que ele poderia ter feito, por exemplo; já o trabalho realizado relaciona-
se ao que de fato o sujeito realiza e ao que, portanto, é efetivamente observável. Para os dois autores, o trabalho 
representado relaciona-se às interpretações do trabalho semiotizadas em textos que tratam da atividade e que 
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Apresentada brevemente, sem aprofundamento, a proposta do ISD quanto à 

problemática do agir, podemos agora discutir como os fundamentos acima contribuirão com a 

nossa análise neste trabalho. Para isso, consideramos inicialmente que, nas atividades do 

estágio, seja na universidade, seja na escola, os estagiários agem intencionalmente a partir das 

representações e conhecimentos que produzem e partilham na e pela linguagem.  

Os estagiários sabem que precisam agir, nas duas instituições, conforme determinadas 

prescrições e, para isso, mobilizam motivos baseados nos determinantes externos que são 

produzidos coletivamente, intenções fundamentadas nas finalidades propostas socialmente e 

capacidades relacionadas aos recursos epistêmicos e praxiológicos de que dispõem. Quando 

produzem os relatórios finais do estágio, os estagiários interpretam o seu agir nas tarefas 

desenvolvidas, representando-o discursivamente. Sendo assim, nos relatórios, temos acesso ao 

plano interpretativo do agir e, portanto, podemos analisar a ação como avaliação do agir. 

Nas escolas acolhedoras, nas quais desenvolvem tarefas de ensino, os estagiários 

experimentam, muitas vezes pela primeira vez, a profissão que escolheram. Essas tarefas não 

são definidas em princípio pelos próprios estagiários, pois os determinantes externos que 

constituem o nível coletivo da dimensão motivacional são definidos por aqueles que prescrevem 

as atividades de ensino (nesse grupo, incluímos desde gestores das escolas até os documentos 

oficiais), que preconizam como elas devem ser.212  

Essas teses gerais que assumimos podem ser esquematizadas no seguinte quadro: 

                                                           
podem ser produzidos tanto pelos próprios trabalhadores quanto por instâncias externas a eles. Os autores propõem 
ainda que o trabalho prescrito refere-se às regras e normas estabelecidas por instituições que regulam a atividade 
e que determinam o que deve ser feito. 
212 Duas dessas prescrições a que estão submetidos os estagiários nas escolas acolhedoras referem-se ao calendário 
letivo ao qual eles devem se adequar e ao conteúdo programático que deve ser ministrado em um período 
previamente determinado. 
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6.4. Categorias teóricas e analíticas  

 

Como já adiantamos, pretendemos analisar, como objetivo geral, como a estagiária 

Joana apreende, representa e ressignifica, na e pela linguagem, o seu agir no contexto da 

atividade de ensino, durante o estágio de regência. Para isso, privilegiaremos a categoria de 

análise dos tipos de agir e das figuras de ação, que consideramos como produtos interpretativos 
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que articulam formas de organização enunciativa (os tipos de discurso) e o conteúdo temático 

da ordem do agir (BULEA, 2004, 2009, 2010).213  

Em nossa análise, pretendemos validar, como propõe o ISD (BRONCKART 2009), a 

tese de que a linguagem desempenha função decisiva e central no desenvolvimento humano (no 

nosso caso especialmente, o desenvolvimento profissional). Para isso, tentaremos demonstrar 

como a figuração do agir possibilita a emergência da tomada de consciência do profissional em 

formação quanto ao seu agir nas atividades formativas e como essa tomada de consciência 

possibilita a transformação de capacidades de ação em situação de trabalho. Sendo assim, em 

nossa análise, assumiremos, em concordância com Bulea & Bronckart (2008), que os tipos de 

discurso desempenham função fundamental na matriz de diferentes tipos de raciocínios 

humanos. 

O texto produzido pela entrevista de autoconfrontação simples, que constitui o nosso 

corpus de análise, foi produzido pela estagiária Joana à medida que observava, em vídeo, e 

avaliava, discursivamente, o seu desempenho no desenvolvimento das atividades em sala de 

aula (ou, para evitarmos o termo “desempenho”, o seu agir durante as atividades de regência de 

sala de aula, como necessárias ao cumprimento da carga horária da disciplina de estágio). 

Nossos procedimentos metodológicos obedecem às seguintes etapas: após a descrição 

do contexto de produção do texto produzido pela estagiária na entrevista de autoconfrontação, 

passamos à análise propriamente linguístico-discursiva do texto. Como primeiro passo de 

análise, identificamos os conteúdos temáticos do texto, bem como descrevemos o seu plano 

geral ou global. Sendo assim, segmentamos, em cada texto, os seus conteúdos temáticos e, logo 

após, os categorizamos de acordo com a proposta de Bulea (2010), que apresentaremos mais 

adiante.  

Em seguida, identificamos os tipos de discurso e os relacionamos às categorias dos 

conteúdos temáticos estabelecidas anteriormente, o que nos possibilitou identificar, 

globalmente, as figuras de ação. Como segundo passo de análise, após a identificação dos tipos 

de discurso e dos conteúdos temáticos que eles materializam, passamos a descrever a 

constituição linguística, enunciativa e discursiva das figuras de ação, o que nos obrigou, de um 

                                                           
213 Para nós, a nossa análise contribuirá para a consideração, tanto teórica quanto metodológica, do agir do 
professor como objeto de análise no âmbito da ciência linguística, a partir do estudo das escolhas linguístico-
discursivas que caracterizam as figuras de ação. 
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lado, a retornar à análise dos tipos de discurso e, de outro, a analisar os mecanismos de 

textualização e os mecanismos enunciativos, nessa ordem.  

Posto isso, devemos apresentar e discutir, logo a seguir, as nossas categorias analíticas. 

6.4.1. Os tipos de discurso e o desenvolvimento214 

 

Conforme discutimos no início deste capítulo, o conceito de tipo de discurso já está 

certamente bastante consolidada na tradição dos estudos sob a abordagem do ISD 

(BRONCKART, 2009), o que não implica certamente que esteja isenta de críticas. 

Nesta tese, então, de acordo com o que defendemos mais acima, propomos a nomenclatura de 

tipo de operações enunciativas e reservamos o termo discurso ao que convencionalmente 

chamamos de discurso, para evitarmos problemas relacionados ao uso de termos e conceitos, 

considerando a validade de termos já consolidados em diferentes áreas do conhecimento, 

mesmo que propostos sob orientações epistemológicas diferentes. Assim, manteremos o termo 

discurso para as manifestações linguísticas, enunciativas e discursivas que materializam, em 

textos, ideologias215.  

Para nós, o discurso são os efeitos de sentido produzidos e partilhados nos e pelos textos 

elaborados nas ações de linguagem. Assim, os textos materializam discursos, os quais são 

essencialmente ideológicos, estando relacionados, portanto, aos conhecimentos e às 

representações elaboradas, partilhadas e negociadas pelos sujeitos em suas ações de linguagem. 

Nessa perspectiva, para evitarmos equívocos e problemas conceituais e até analíticos, 

queremos, nesta pesquisa, classificar os tipos de discurso como modos de operação enunciativo-

discursiva, atribuindo o termo discurso à produção de efeitos de sentido que caracteriza as ações 

de linguagem dos sujeitos.  

Quanto à proposta do ISD (2009) sobre os tipos de discurso, podemos discutir a relação 

entre ele e o conteúdo temático em textos de diferentes gêneros, relação que nos interessa nesta 

tese. Segundo Bulea & Bronckart (2008), a escolha do tipo de discurso para tratar 

especificamente de um tema, bem como a relação entre tipo de discurso e tema produzem 

efeitos epistêmicos que contribuem para o desenvolvimento humano. Sobre a relação dos tipos 

                                                           
214 Esta subseção poderia aparecer nos capítulos anteriores, dedicados à fundamentação teórica, mas preferimos 
apresentá-la neste capítulo, por se tratar de uma das nossas duas principais categorias de análise. 
215 O ISD (BRONCKART, 2009), como uma abordagem do funcionamento dos textos e das suas condições de 
produção, não pode se isentar, mesmo se considerando os seus interesses de pesquisa e os limites teórico-
metodológicos que eles impõem, a questão da ideologia materializada em discursos, que, por sua vez, são 
materializados em textos. 
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de conhecimento e dos tipos de raciocínio que os tipos de discurso implicam, Bronckart (2013, 

p. 29-30), explica:  

de outro lado, como nós demonstramos em outros estudos (cf. Bronckart, 2004; Bulea; 
Bronckart, 2008), os diferentes tipos de discursos (cf. Bronckart, 1997) constituem 
evidências dos contextos privilegiados para o desdobramento de formas específicas 
de argumentação: – os raciocínios causais-práticos aparecem regularmente no 
contexto dos discursos interativos; – os raciocínios [causo-cronológicos], a partir do 
exemplo aparecem de maneira privilegiada no contexto do relato interativo; – os 
raciocínios lógicos e semi-lógicos aparecem de um modo privilegiado no contexto dos 
discursos teóricos. Com base nestas constatações, seria útil analisar as condições sob 
as quais as formas de raciocínio podem superar o seu contexto discursivo “natural”, 
serem reformuladas em um contexto de um outro tipo de discurso, e serem com isso 
uma parte de sua determinação propriamente linguística. 

Alguns desses efeitos estão relacionados a acentuações de registros de conhecimentos 

diferentes e podem ser exemplificados a partir do que os autores constataram em suas análises 

das figuras de ação em contexto de enfermagem: 

(i) a mobilização do “discurso interativo” na “ação-ocorrência” (do mesmo modo que 
a mobilização do “relato interativo” na “ação-acontecimento passado”) acentua o 
registro dos conhecimentos “contextuais e locais” (estado do paciente, medicação 
administrada, atos realizados ou a realizar pelos colegas, etc); (ii) a mobilização do 
“discurso interativo” na “ação-experiência” acentua principalmente o registro dos 
“saberes condicionais” ou “alternativos” (em qual situação intervir de tal maneira e 
em qual situação intervir de outra maneira?), bem como o registro dos “conhecimentos 
de si”, de “seu próprio” know-how; (iii) a mobilização do “discurso teórico” na “ação 
canônica” acentua, quanto a esta, os “saberes regulados pelas normas” (conhecimento 
da prescrição dos atos, das medicações a administrar segundo as patologias, etc.), bem 
como o registro dos conhecimentos propriamente “teóricos” (saber o que é um dreno, 
uma infecção, etc); (iv) enfim, a mobilização desse mesmo “discurso teórico” na 
“ação-definição” acentua o registro dos conhecimentos “meta”, tendo relação com 
disposições e atitudes coletivas ou individuais, que se exercem sobre o agir pretendido 
ou, mais amplamente, sobre o métier. (BULEA & BRONCKART, 2008, p. 76-77). 
 

Para os autores, outros efeitos epistêmicos produzidos pela escolha do tipo de discurso 

para tratar especificamente de um tema relacionado ao agir estão relacionados às escolhas 

discursivas, que influenciam os tipos de raciocínio a que recorrem os actantes que interpretam 

o seu agir. Cada um desses tipos de raciocínio refere-se a um subconjunto de operações 

cognitivas.  

De acordo com as suas análises no contexto da enfermagem, Bulea & Bronckart (2008) 

descreveram as relações de interdependência entre os tipos de discurso e as formas de 

raciocínio. Essa descrição será útil para a nossa análise, sobretudo porque consideramos que a 

mobilização dos diferentes tipos de discurso e especialmente dos tipos de raciocínio que eles 

implicam pode contribuir para a tomada de consciência do agir e para o desenvolvimento 

profissional.  

Posto isso, passaremos a apresentar as relações de interdependência entre os tipos de 

discurso, as formas de raciocínio e as figuras de ação, conforme o proposto por Bulea & 
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Bronckart (2008). A mobilização do discurso teórico na figura de ação canônica implica a 

organização das operações cognitivas em um sistema de desdobramentos sucessivos, que é 

independente das circunstâncias particulares.  

Dado esse desdobramento, é possível que sejam mobilizadas algumas marcas, como os 

organizadores temporais, dos tipos de discurso relato interativo ou narração, sendo que a 

sucessão dos acontecimentos apresentada reflete a ordem lógica da realização e do 

desenvolvimento da tarefa ou do agir. Ainda no que se refere à figura de ação canônica, o 

discurso teórico constitui também o tipo de discurso privilegiado em que se desdobram 

raciocínios semilógicos, que tendem ao formal, pois estão relacionados a um domínio fechado, 

cujos constituintes são organizados antecipadamente à formulação do raciocício pelo actante e 

independentemente da situação específica à qual ele, o raciocínio, se relaciona.  

A mobilização do discurso interativo tanto na figura de ação ocorrência quanto na 

experiência possibilita a formulação e o desenvolvimento de raciocínios causo-práticos, o que 

justifica que essas figuras de ação sejam caracterizadas pelo estabelecimento de uma relação 

causal. Esses raciocínios se desenvolvem num sistema aberto, relativo às propriedades da 

realidade à qual se relacionam e que são construídas no curso do desenvolvimento da ação de 

linguagem, e apresentam um caráter não necessário, dado que não mantêm entre si uma relação 

de implicação necessária.  

Nas figuras de ação ocorrência e experiência, então, os raciocínios causopráticos, 

materializados na progressão do discurso interativo, não estão relacionados entre si 

necessariamente, já que estão, na verdade, em relação de coocorrência. O que há, portanto, é 

uma relação causal, mas não necessária, entre os raciocínios (a não ser que seja explicitada uma 

modalidade lógica sob a qual eles sejam postos em relação necessária). Assim, o raciocínio 

global que organiza as possíveis associações só pode ser inferido da situação geral da ação de 

linguagem.  

A mobilização do relato interativo na figura de ação acontecimento passado contribui 

com o desenvolvimento de raciocínios causocronológicos, que se caracterizam pelo 

estabelecimento de relações causais e temporais entre acontecimentos, apresentados como se 

gerassem uns aos outros. Os trechos de figura de ação acontecimento passado, considerados em 

sua globalidade, constituem um bloco organizado, que possibilita a construção de um raciocínio 

por exemplo (“como exemplo”) ou por caso (“nesse caso”). Os raciocínios causocronológicos, 

característicos do relativo interativo, na figura de ação acontecimento passado, são produzidos 
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sobre experiências pessoais/sociais e não seguem regras lógicas gerais (de inferência, de 

implicação ou de causalidade, por exemplo). 

 

6.4.2. As figuras de ação e os efeitos desenvolvimentais da interpretação do agir216 

 

Considerando que “a linguagem é o único mecanismo humano que combina 

indissociavelmente dimensões praxiológicas e gnosiológicas” (BULEA, 2010, p. 42) e que, por 

isso, desempenha papel central no desenvolvimento humano, concepção de linguagem 

assumida pelo ISD217, Bulea (2010) desenvolve218 a noção de figuras de ação ao analisar as 

propriedades do agir de enfermeiras em textos relativos ao agir interpretado pelas profissionais 

e ao entorno-precedente ao agir.  

Na análise, a autora defende que não se pode ter acesso direto às propriedades do agir. 

Para ela, as tomadas de consciência e as reflexões dos trabalhadores sobre o seu agir são 

interpretações materializadas na e pela linguagem. Sendo assim, Bulea (2010) defende a 

necessidade de se adotar, no quadro dos procedimentos de análise do agir, uma teoria e um 

modelo de funcionamento dos textos/discursos “que integram o caráter praxiológico da 

linguagem no nível das unidades desse tipo e que sejam aptos a assegurar no plano teórico e 

metodológico a compreensão e a análise dos mecanismos implicados no processo de produção 

de significação; compreensão e análise que permanecerão permanentemente incompletas, mas 

que poderão todavia dar conta de maneira apropriada do caráter ativo-criativo das produções 

linguageiras das pessoas.” (BULEA, 2010, p. 62). A autora, então, adota o modelo de análise 

descendente dos textos proposto por Bronckart (2009). 

                                                           
216 Esta subseção poderia aparecer nos capítulos anteriores, dedicados à fundamentação teórica, mas preferimos 
apresentá-la neste capítulo, por se tratar de uma das nossas duas principais categorias de análise. 
217 Como já esclarecemos, Bronckart (2009a) assume o pressuposto vygotskiano de que o desenvolvimento da 
consciência humana é mediado pela linguagem, sendo, portanto, sócio-histórico. 
218 Bulea e Fristalon (2004) analisaram o agir representado em textos de enfermeiras da unidade de cirurgia 
digestiva do hospital universitário de Genebra, produzidos por elas antes, durante e depois do desenvolvimento 
dos cuidados de enfermagem. Considerando o modelo da arquitetura textual do ISD (BRONCKART, 2009), as 
autoras identificaram e descreveram quatro registros do agir: agir situado, agir passado, agir experiência e agir 
canônico. Posteriormente, Bulea (2010) aprofunda a análise dos quatro registros de agir e propõe cinco figuras de 
ação, definidas como formas interpretativas do agir, materializadas pela articulação dos tipos de discurso com os 
conteúdos temáticos do agir. Para Bronckart e Bulea (2008), as configurações discursivas da interpretação do agir 
caracterizam as figuras de ação como unidades semióticas que tratam de conteúdos temáticos da ordem do agir e 
dos tipos de discurso. Para os autores, a escolha do tipo de discurso está relacionada a dois efeitos epistêmicos: 
um relacionado à representação do conhecimento implicado no agir e outra às formas de raciocínio que os tipos 
de discurso implicam. 
 



239 
 

 
 

Segundo Bulea (2010), a interpretação do agir é um processo tanto gnosiológico quanto 

praxiológico, já que mobiliza os mecanismos psíquicos e a atividade linguageira, que é uma 

forma de praxiologia humana, ao mesmo tempo subjetiva e social. Desse processo de 

interpretação do agir, sobressaem as figuras de ação, que são identificáveis pela análise dos 

segmentos temáticos que abordam o agir-referente ou agir-real dos actantes e que são 

delineadas pelo tema articulado aos tipos de discurso que organizam o conteúdo temático, pelas 

relações de temporalidade, pelas marcas de agentividade e pelas modalizações nos textos.  

Para a autora, a construção das figuras de ação reproduz a tentativa de compreender o 

processo praxiológico (ou agir-referente) em um nível que é infraordenado em relação ao texto, 

supraordenado em relação aos signos e não estruturado segundo uma lógica proposicional, 

dadas as propriedades dos tipos de discurso. Assim, as figuras de ação, como cortes 

interpretativos do agir, possibilitam que os actantes reorganizem as suas representações sobre 

o mundo e, em particular, sobre o seu agir, reorganização que propicia o desenvolvimento 

cognitivo dos actantes. Sendo assim, as figuras de ação reforçam a influência que os tipos de 

discurso e a sua dimensão linguística exercem na elaboração das representações que os actantes 

engendram sobre o seu agir e o seu trabalho.219  

Sob essa perspectiva, Bulea (2010) propõe que as figuras de ação “procedem de um 

funcionamento simultâneo de diversos conhecimentos e interpretações do actante relativo ao 

agir e de formas de organização discursiva, cujo regime de estruturação produz inevitavelmente 

uma reorganização desses conhecimentos e representações no momento da própria atividade de 

linguagem” (BULEA, 2010, p. 162). Baseados nisso, acreditamos que, na auto-confrontação, 

situações nas quais pedimos que os professores em formação inicial reconstruam o seu agir, 

estamos dando oportunidade para que eles reorganizem as suas representações e reconfigurem 

o seu agir. 

Em sua análise dos dados das gravações audiovisuais das tarefas realizadas pelas 

enfermeiras (trabalho realizado) e dos dados das entrevistas antes e depois da realização das 

tarefas (trabalho representado), Bulea (2010) constatou, no que se refere à identificação das 

figuras de ação, que não há uma relação biunívoca entre o conteúdo temático e os tipos de 

discurso. Para a autora, as figuras de ação parecem colocar em interface as representações 

individuais e coletivas das coordenadas do mundo ordinário. Conforme a autora, a dupla 

                                                           
219 Em outras palavras, as figuras de ação, como figuras interpretativas do agir, reforçam a influência da dimensão 
linguística dos tipos de discurso na elaboração das representações dos actantes sobre o seu agir e/ou sobre o agir 
dos outros actantes. 
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heterogeneidade (temática e discursiva) relacionada à não-predeterminação da relação entre 

temas e tipos de discurso estabelece as bases sobre as quais os actantes conseguem elaborar as 

figuras interpretativas do agir.  

Nessa análise, Bulea identificou cinco figuras de ação, que foram mobilizadas pelas 

profissionais nas entrevistas: ação ocorrência (antes classificada de ação situada), ação evento 

passado, ação experiência, ação canônica e ação definição. Sendo assim, a autora identificou, 

classificou e descreveu cinco figuras de ação, que não devem ser consideradas as únicas, já que 

podem existir outras.  

Além disso, a autora fez uma distinção entre as figuras de ação interna e as figuras de 

ação externa. As primeiras são mobilizadas pelos actantes para representarem discursivamente 

o seu próprio agir, indicando, portanto, os cortes interpretativos dos próprios actantes sobre o 

seu agir.  

A seguir, apresentaremos, definiremos e exemplificaremos, com os nossos dados, o que, 

certamente, já constitui o nosso exercício de análise, as figuras de ação interna (BULEA, 2010), 

pelas quais nos interessamos nesta pesquisa. Portanto, as definições e as descrições das figuras 

de ação serão acompanhadas de exemplos identificados em nosso corpus.  

Ação interna ocorrência é marcada por um forte grau de contextualização e por um duplo 

contexto, já que evoca o contexto imediato e o contexto particular do actante. Para Bulea (2010), 

o actante mobiliza esse duplo contexto dada a natureza imediata da interação na qual se constrói 

essa figura. Sendo assim,  

“a figura de ação ocorrência constitui uma compreensão do agir-referente como 
contíguo à sua textualização e, por isso, caracteriza-se por um fortíssimo grau de 
contextualização no sentido de que sua construção mobiliza intensamente elementos 
disponíveis no entorno imediato do actante.” (BULEA, 2010, p. 124)  

Quanto à atitude enunciativa presente, essa figura de ação interna é distinguida pelo 

predomínio do discurso interativo, com a ocorrência de discursos indiretos, sendo frequentes 

marcas no texto que indicam relações de temporalidade em relação ao momento da enunciação. 

Essa figura de ação interna é definida também pela relação de agentividade marcada no texto 

por elementos dêiticos, como o “eu”, já que é comum, nessa figura, a forte implicação do actante 

nos dois contextos, havendo, no que se refere às localizações temporais, relações de 

anterioridade, posterioridade e simultaneidade com relação ao momento da enunciação220: nas 

localizações de anterioridade, são mobilizadas formas do passado do indicativo, mais 

especificamente do pretérito perfeito, que pode ter valor de presente, indicando o resultado atual 

do ato codificado pelo verbo e revestindo-se de uma função contrastiva no nível agentivo, e do 

                                                           
220 No caso da nossa pesquisa, o momento da enunciação é o da entrevista de autoconfrontação simples. 
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imperfeito; nas de posterioridade, são mobilizadas formas do futuro do indicativo, mais 

especificamente do futuro simples e do composto, e, nas de simultaneidade, é mobilizada a 

forma do presente do indicativo. 

Nessa figura de ação interna, parece haver dificuldade ou impossibilidade de decidir se 

certas expressões dêiticas (agora, logo mais etc.) marcam um eixo de referência temporal 

antecipado, relacionado ao momento da enunciação (a entrevista), indicando uma origem 

temporal que induz a um relato, ou se essas expressões dêiticas constituem eixos de referência 

locais no interior do discurso interativo. A hesitação do actante em localizar temporalmente o 

enunciado parece ser um traço característico dessa figura de ação interna, indicando a 

dificuldade ou até mesmo a resistência do actante em colocar primeiramente o conteúdo 

temático em um mundo discursivo disjunto das coordenadas do mundo ordinário.  

No que se refere às marcas de agentividade nessa figura de ação interna, é marcante o 

uso do “eu”, já que é comum o actante identificar-se e designar-se quase exclusivamente na 

primeira pessoa do singular, pois “esse pronome [eu] marca a equivalência entre a instância 

emissora do texto e o autor dos processos evocados, assinalando assim a forte implicação da 

enfermeira nos atos constitutivos do agir, ou seu estado de ator. O pronome tu, com valor 

genérico, é totalmente ausente, suas ocorrências constituem exclusivamente marcas da 

interação em curso, ou direcionamento aos entrevistadores. Algumas ocorrências do pronome 

nós (a gente) aparecem igualmente, mas essa unidade retoma geralmente complexos 

identificáveis, a partir do co-texto ou do contexto. (BULEA, 2010, p. 99) Por fim, as relações 

predicativas, mais especificamente as indiretas, e as modalizações pragmáticas e deônticas 

presentes nessas relações acentuam a forte agentividade característica dessa figura. 

A ação interna acontecimento passado é marcada pela captação retrospectiva do agir na 

sua singularidade, mas sem relação com a situação de produção de linguagem, havendo, 

portanto, uma contextualização fragmentária e seletiva. Para recordar o acontecimento, o 

actante mobiliza a relação de temporalidade relacionada ao passado (antes do momento da 

enunciação) e emprega o relato interativo e o esquema prototípico da narração para evocar os 

fatos.  

Essa figura é caracterizada, então, pela “delimitação de uma unidade praxiológica 

extraída do passado, com a feição de uma história e cuja contextualização é manifesta, mas 

fragmentária e seletiva. Comprovando uma estrutura autônoma e com traços distintivos que a 

tornam identificável, a ação acontecimento passado tem claramente um valor ilustrativo do agir 

em questão ou de uma de suas dimensões, esse valor lhe é conferido pelo caráter não habitual 
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ou propriamente circunstancial de seu conteúdo.” (BULEA, 2010, p. 132) Sendo assim, essa 

figura recorre ao passado para ilustrar o agir, podendo tratar, por exemplo, de incidentes 

inesperados na realização da tarefa.  

No que se refere à atitude enunciativa, o tipo de discurso mais recorrente nessa figura é 

o relato interativo, já que é comum o actante implicar-se no texto, principalmente através do 

dêitico “eu”, embora essa implicação seja menos forte se comparada à que se identifica na ação 

interna ocorrência.  

Nessa figura, a marcação das relações de temporalidade, que são colocadas à distância 

do momento da enunciação, é estabelecida por expressões temporais como “a última vez” e 

“outro dia” e identificada no início do segmento, o que indica que o conteúdo temático 

mobilizado é primeiramente distanciado dos parâmetros temporais da situação de interação 

(entrevista). Assim, nessa figura, a localização temporal é posta como anterior ao momento da 

enunciação e é, portanto, marcada pelas formas verbais do pretérito perfeito e imperfeito. Essa 

localização temporal tenta reproduzir a ordem na qual os fatos narrados são desenvolvidos, e, 

para isso, alguns organizadores temporais são mobilizados.  

De modo geral, três características definem essa figura: 1) ausência de localizações 

proativas, cuja característica é apresentar os processos como posteriores a uma certa fase do 

processo narrado; 2) a presença de dois planos relacionados à compreensão da agentividade, 

marcados pelo pretérito perfeito, e aos atos constitutivos da tarefa, marcado pelo pretérito 

imperfeito, e 3) superposição entre propriedades discursivas dos recursos linguísticos próprios 

ao relato interativo, por um lado, e estruturação dos fatos contados que dependem do esquema 

narrativo prototípico, por outro lado (BULEA, 2010). 

A ação interna experiência relaciona-se à cristalização pessoal de inúmeras ocorrências 

do agir vividas pelo actante, que é dada pela sedimentação, pela dessingularização e pela 

descontextualização de repetidas práticas de uma mesma tarefa. Embora se apresente como 

descontextualizada, essa figura é sempre recontextualizável no decorrer do texto, pois “a 

configuração geral que ela realiza, construída e assumida pelo actante, se apresenta como 

aplicável a cada contexto particular, sob o efeito de um processo de adaptação, num 

funcionamento permanente.” (BULEA, 2010, p. 137). 

 

6.5. Constituição do corpus e procedimentos de análise: algumas questões éticas e 

metodológicas 
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Como procedimento de geração de dados, adotamos a entrevista de autoconfrontação 

simples e, como procedimento de análise dos dados, identificamos e analisamos, no texto da 

estagiária Joana produzido durante a entrevista, as figuras de ação e os tipos de agir mobilizados 

por ela, os quais nos codificam tanto os modos de representar o agir quanto os modos de agir 

da estagiária. 

Na entrevista de autoconfrontação simples221, analisamos o discurso da estagiária Joana 

no momento em que ela, na e pela linguagem, reconfigura o seu agir: como na entrevista da 

autoconfrontação simples a estagiária vê o seu agir através de vídeo-gravações de suas situações 

reais, acreditamos que, nessa situação, ela confronta-se com que fez quando estava fazendo, ou 

seja, ela se avalia, observando o que foi ou não feito em sua atividade de ensino. Sob essa 

perspectiva, então, optamos, nesta pesquisa, pelo procedimento da entrevista de 

autoconfrontação simples, porque acreditamos que se trata de uma abordagem bastante 

produtiva para a análise do agir, pois esse procedimento permite ao sujeito rever o vivido, 

criando um novo contexto para o seu discurso e abrindo espaço para o diálogo entre o sujeito 

que age e o observador e entre o sujeito e o meio em que trabalha (FAÏTA, 2002).  

Sobre as vantagens do procedimento da auto-confrontação, Clot (2007) defende que 

esse método permite a análise de uma dimensão do trabalho, o trabalho real, que permanece 

invisível. Em outras palavras, o sujeito, ao confrontar-se com as vídeo-gravações do seu agir, 

pode constatar as ações que não pôde desempenhar, os impedimentos dessas ações e os 

sentimentos gerados por esses impedimentos. Sendo assim, acreditamos que a entrevista da 

autoconfrontação simples é o procedimento mais adequado ao nosso objetivo de analisar como 

a estagiária Joana representa e ressignifica discursivamente o seu agir.  

Quanto à geração dos dados, esclarecemos que, durante um semestre letivo, 

acompanhamos222 quatro estagiários da disciplina de Estágio em Ensino de Língua Portuguesa 

do curso de Letras da Universidade Federal do Ceará em suas atividades da disciplina. 

                                                           
221 Estamos cientes de que, na auto-confrontação simples, como não poderia ser diferente, haverá certa 
interferência do pesquisador na geração dos dados, o que, ao que nos parece, constitui um problema quase 
incontornável em muitos procedimentos metodológicos.  
222 Lamentamos não poder acompanhar individualmente os estagiários durante todas as atividades do estágio na 
escola, devido aos nossos compromissos com as atividades do doutorado. Nossa análise seria bem mais produtiva 
se tivéssemos acompanhado os estagiários durante todas as atividades do estágio, pois conseguiríamos, 
efetivamente, analisar e perceber o seu desenvolvimento profissional, o que seria mais coerente e atenderia ao 
nosso objetivo de pesquisa e à nossa proposta de uma abordagem da figuração do agir com destaque no sujeito.  
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Gravamos, em audiovisual, 3 (três) aulas de cada estagiário (uma a cada quatorze dias), 

ministradas como requisito para o cumprimento da disciplina.  

Logo após a gravação das aulas, tentamos realizar com eles, individualmente, a 

entrevista de autoconfrontação simples, momento em que eles assistiriam ao vídeo das aulas e 

se apropriariam de seu agir, podendo, naquele momento, agir sobre o próprio agir, já que a 

autoconfrontação corresponde a um processo de construção de sentido e de ressignificação do 

agir. Contudo, apenas a estagiária Joana pôde participar da entrevista. Os outros três estagiários 

não compareceram aos encontros que marcamos.  

Durante a entrevista de autoconfrontação simples, gravamos, em áudio, o discurso da 

estagiária Joana, que foi, posteriormente, transcrito para a identificação e análise das figuras de 

ação. Sendo assim, a transcrição constitui o nosso corpus. 

Para nós, a produção textual oral na situação da entrevista de autoconfrontação simples 

constitui texto interpretativo e avaliativo do agir profissional e, portanto, constitui corpus válido 

para a análise das representações sociodiscursivas sobre o agir. Consideramos essa produção 

oral como texto avaliativo porque, durante a autoconfrontação simples, a estagiária Joana 

apreende, na e pela linguagem, o seu agir, produzindo conhecimentos e mobilizando 

representações sobre o ser, sobre o agir e sobre o trabalho profissionais. Para nós, o objetivo 

primeiro da autoconfrontação é justamente possibilitar que o ator se torne consciente do seu 

agir (e de tudo a que ele está relacionado ou de tudo que ele implica), ao refletir sobre ele. 

Infelizmente, dado a falta de tempo, não conseguimos desenvolver a última, mas não 

menos importante, etapa da autoconfrontação: o retorno ao coletivo. Nosso objetivo em 

desenvolver o retorno ao coletivo era possibilitar e mediar o processo pelo qual a estagiária 

Joana pudesse avançar do real para o potencial e do potencial para o real, no que se refere ao 

desenvolvimento da capacidade de refletir criticamente sobre o seu agir, a partir de diferentes 

perspectivas analíticas.  

Esse nosso objetivo foi certamente fundamentado no conceito de zona de 

desenvolvimento proximal, de Vigotski, que, nas palavras do autor, é definido como: “a 

distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 

independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da 

solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros 

mais capazes” (VIGOTSKI). Como percebemos na análise preliminar da entrevista de 
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autoconfrontação simples, a estagiária expõe e relata suas ações nas atividades desenvolvidas 

em sala de aula, o que, para nós, significa que ela é capaz de se confrontar ao seu agir a partir 

de uma perspectiva crítica, pela qual interpreta suas ações a partir de diferentes raciocínios 

analíticos. Essa constatação representa, para nós, o nível de desenvolvimento real da estagiária.  

Após o fim das atividades da disciplina, combinamos, por mensagem eletrônica, um 

encontro com a estagiária Joana. Nosso objetivo era apresentar a ela alguns resultados 

preliminares da nossa pesquisa, para que pudéssemos discutir juntos as questões e as possíveis 

soluções para os problemas identificados. No dia e no horário combinados, ela não pôde 

comparecer, o que inviabilizou o cumprimento da etapa do retorno ao coletivo.  

Sobre o nosso procedimento de geração de dados, devemos justificar, mais uma vez, a 

nossa escolha pela entrevista de autoconfrontação simples, tal como proposta por seus 

precursores Clot (2000, 2007) e Faïta (2002). Para nós, esse procedimento de geração de dados 

nos permite a observação da ação em curso da estagiária. Sendo assim, ela nos permite 

compreender o que se passa entre o trabalho prescrito e o realizado, transparecendo o trabalho 

real e o representado. Segundo Lousada (2004, p. 279), “essa metodologia é produtora do 

desenvolvimento, no sentido vygotskiano do termo, já que a linguagem não é apenas um meio 

para explicar o que o sujeito faz e vê, mas também um meio para levá-lo a pensar, sentir e agir”. 

Como dispositivo de análise das práticas, a autoconfrontação é orientada, sobretudo, por 

objetivos de ordem formativa ou desenvolvimental, sendo, portanto, um dispositivo de 

intervenção prática. Para Bulea (2010, p. 24), os procedimentos de análise das práticas, como a 

autoconfrontação, no que se refere aos formados e aos trabalhadores, “seriam os mais aptos a 

produzir, nestes, um desenvolvimento praxiológico, ou um aumento das capacidades de ação” 

(grifos da autora). Já no que se refere aos pesquisadores e aos formadores, esses procedimentos 

“constituem não só fontes de informação indispensáveis sobre os meios e as práticas 

profissionais, mas também verdadeiras situações de pesquisa, permitindo abordar a 

problemática do desenvolvimento dos adultos” (BULEA, 2010, p. 24, grifos da autora). 

Ao optamos pelo dispositivo da autoconfrontação, excluímos outros dispositivos 

bastante conhecidos, como a entrevista de pesquisa, a entrevista de explicitação e a instrução 

ao sósia. Como bem avaliou Bulea (2010), esses outros procedimentos analisam os dados 

empíricos (os discursos dos trabalhadores) apenas sob o ângulo de seu conteúdo referencial, 

não atentando, portanto, para a diversidade das formas linguísticas mobilizadas nem refletindo 

sobre as operações que justificam a escolha dessas formas, o que certamente não invalida os 
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processos potencialmente desenvolvimentais propriciados por essas técnicas que se debruçam 

sobre as situações de formação. 

Durante o registro das aulas, anotamos, em uma caderneta, algumas informações 

suscetíveis de completar os dados da gravação. 

Para a entrevista de autoconfrontação, que foi realizada depois de uma etapa de 

familiarização entre nós pesquisadores e a estagiária Joana, tivemos o cuidado especial de 

atentar para o máximo de proximidade temporal e espacial possível para favorecer a 

reconstrução mnemônica (curto prazo entre o fim da atividade em sala e a entrevista de 

autoconfrontação).  

Ante da entrevista, selecionamos trechos da gravação em função dos nossos objetivos 

e, evidentemente, do nosso objeto de análise. Nossa intenção em selecionar os trechos esteve 

relacionada ao nosso objetivo de pedir que a estagiários avaliasse, por exemplo, o que pensou, 

o que considerou para agir e o que sentiu ou percebeu durante a ação. Sendo assim, nossas 

perguntas durante as entrevistas se relacionaram com a restituição da experiência vivenciada, 

ou seja, com a descrição das ações e dos eventos tal qual eles foram vivenciados. Nessa 

perspectiva, evitamos as generalidades, pois pretendíamos que a estagiária, durante a entrevista, 

atentasse para o próprio agir e descrevesse, de forma mais acurada possível, o desenvolvimento 

deste. Em outras palavras, o foco da entrevista foi a descrição e a organização do curso da ação, 

ou seja, a dinâmica da construção de significação da estagiária Joana no curso da sua atividade. 

Posto isso, adiantamos que a nossa análise, que se inscreve no âmbito de interesse das 

pesquisas em Linguística Aplicada, será predominantemente qualitativa e interpretativista; 

entretanto, não descartaremos a análise quantitativa, já que teremos que quantificar as 

ocorrências das figuras de ação e dos tipos de discurso, por exemplo. A análise quantitativa será 

importante para nós porque, a partir dela, poderemos problematizar as implicações da ausência 

e/ou da predominância de certas figuras de ação e de certos tipos de agir no discurso dos 

estagiários. Sendo assim, analisaremos a quantidade de ocorrências das figuras de ação e dos 

tipos de discurso e a relação dessas categorias analíticas com os elementos temáticos do agir 

para, em seguida, discutirmos as implicações dessas categorias analíticas para a ressignificação 

do agir da estagiária por ela mesmo. 

Considerando que a figuração do agir constitui um processo ao mesmo tempo 

gnosiológico e praxiológico (BULEA, 2010), nossa análise compreenderá dois eixos 

interdependentes, a partir dos quais esperamos refletir acerca dos efeitos, para a estagiária 

Joana, do processo morfogenético das ações. No primeiro eixo, destacaremos o estatuto das 
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figuras de ação compreendidas na relação com o processo praxiológico, isto é, na relação entre 

o nível ontológico do agir e o nível gnosiológico das ações. Já no segundo eixo, 

problematizaremos o estatuto e a função das figuras de ação nos processos desenvolvimental e 

formativo da estagiária. 

Em outras palavras, podemos esclarecer que o primeiro eixo está relacionado às figuras 

de ação consideradas na sua relação com o agir, enquanto o segundo eixo está relacionado às 

figuras de ação compreendidas sob o aspecto desenvolvimental. Para nós, esses dois eixos 

compreendem ângulos diferentes sobre a mesma problemática, a saber: “a interação 

mediatizada pela linguagem entre a pessoa e seu agir” (BULEA, 2010, p. 150). 

Sendo assim, em coerência com a proposta acima, a análise das figuras de ação foi 

dividida em duas etapas: na primeira, identificamos, a partir das unidades linguísticas, as figuras 

de ação e os tipos de discurso mobilizados pela estagiária Joana em seu discurso e as 

características linguísticas, enunciativas e discursivas dessas unidades. Nessa primeira etapa, 

então, conforme a orientação de Bulea (2010), procedemos à segmentação e categorização do 

conteúdo temático em Segmentos de Orientação Temática (SOTs) e Segmentos de Tratamento 

Temático (STTs); em seguida, analisamos os segmentos relacionados ao agir-referente, 

identificando as figuras de ação e descrevendo a sua organização discursiva. Assim, pela análise 

do conteúdo temático, identificamos os ângulos da compreensão da atividade pela estagiária 

Joana; pela análise das características linguísticas, identificamos os tipos de discurso 

mobilizados, a partir dos quais pudemos reconhecer as figuras de ação que foram construídas 

nesse texto de interpretação da atividade de ensino.  

Já na segunda etapa, analisamos os efeitos de sentido das figuras de ação e dos tipos de 

discurso para a (re)configuração do agir da estagiária em seu discurso, procurando também 

identificar as representações que essas categorias pudessem revelar sobre o agir do grupo. 

Em nossa análise, pudemos atestar, conforme Bulea (2010), o fenômeno da dupla 

heterogeneidade, temática e discursiva, característico da construção e da mobilização das 

figuras de ação. Esse fenômeno revela que as figuras de ação não procedem de nenhuma 

predeterminação unilateral (BULEA, 2010), já que nenhuma delas constitui um “reflexo” do 

agir, pois sua elaboração está relacionada necessariamente a uma forma particular de 

investimento do interpretante em um tema, que está relacionado, por sua vez, à centralização 

privilegiada do interpretante sobre uma das dimensões do agir.  
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Além disso, nenhuma das figuras de ação constitui um “reflexo” das representações do 

ator relativo ao seu agir, pois esses conhecimentos, por serem expressos linguageiramente e por 

serem transmitidos a outro(s), devem ser combinados com uma das organizações discursivas 

disponíveis na língua, como defende Bulea (2010). Contudo, embora sejam dependentes disso, 

as figuras de ação não são integralmente predeterminadas por essas organizações discursivas, 

já que a escolha de um tipo de discurso não implica, automática nem necessariamente, o 

tratamento de um aspecto do conteúdo temático; assim, não há nenhuma relação biunívoca entre 

as centralidades temáticas e os tipos de discurso mobilizados para a sua textualização.  

Por conseguinte, um dado tema não requer necessariamente um certo tipo de discurso, 

mas é potencialmente estruturável segundo uma ou outra dessas modalidades de textualização: 

como exemplifica Bulea (2010, p. 151), “um segmento que depende da caracterização ou das 

possibilidades pode estar enunciativamente organizado sob a forma de discurso teórico ou de 

discurso interativo”. Assim, ao relacionarmos figuras de ação e centralizações temáticas, 

podemos apontar certas tendências, que procedem de uma combinação preferencial de um certo 

tema e de uma certa organização discursiva.  

Essas tendências foram observadas por Bulea (2010, p. 152), para quem certas figuras 

de ação aparecem de maneira preponderante em certas categorias de segmentos temáticos: “por 

exemplo, a ação ocorrência aparece de maneira preponderante nos segmentos apoiados na 

realização; a ação definição e a ação canônica nos segmentos apoiados na caracterização; a 

ação acontecimento passado nos segmentos apoiados no desenrolar da ação e numa outra 

tarefa” (grifos da autora).  

A partir do apresentado acima, podemos lembrar que assumimos, nesta pesquisa, uma 

abordagem linguístico-discursiva do agir, pois consideramos que a (re)configuração do agir é, 

na verdade, uma construção discursiva. Assumindo, então, que o agir do professor ocorre na e 

pela linguagem, analisamos o agir do professor em uma perspectiva discursiva, pois nos 

interessa, sobretudo, o discurso da estagiária Joana sobre o seu agir. 

Por fim, baseados em Bronckart (2009) e em Bulea (2004, 2009, 2010), advogamos que 

as interpretações do agir são construídas nos e pelos textos, que configuram a ação humana. 

Assim, defendemos que é na linguagem que se constrói a interpretação do agir, o que nos 

permite reforçar que a identificação e a análise das figuras de ação e dos tipos de discurso 
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mobilizados pela estagiária Joana durante a entrevista de autoconfrontação simples poderão 

indicar detalhes do seu agir na atividade de ensino. 

No primeiro encontro com a estagiária, nos apresentamos e explicamos os objetivos e 

os procedimentos da pesquisa, principalmente no que se refere ao dispositivo da entrevista de 

autoconfrontação simples. Além disso, justificamos a importância e a relevância da nossa 

pesquisa e, após a entrega e leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, discutimos 

os aspectos éticos demandados pela análise e sobre os Princípios da Bioética adotados por nós 

nesta pesquisa. Por fim, solicitamos à estagiária que assinassem o Termo e que preenchesse 

uma ficha com informações pessoais, tais como nome completo e e-mail.  

Abaixo, apresentaremos, sem uma discussão pormenorizada, os Princípios da 

Bioética223 que adotamos para a realização desta pesquisa; vale destacar que, conforme 

acreditamos, seguimos e respeitamos esses princípios antes, durante e após a realização do 

procedimento da autoconfrontação simples.   

 O Princípio da Não-Maleficência propõe a garantia de que danos previsíveis 

serão evitados. É uma garantia de que a nossa pesquisa não poderá infligir dano 

intencional aos participantes. 

  O Princípio da Beneficência pondera entre riscos e benefícios, tanto atuais 

quanto potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-nos com o máximo 

de benefícios e o mínimo de danos e riscos. Em outras palavras, esclareceremos 

aos nossos estagiários que nenhum deles estará susceptível de sofrer qualquer 

dano de caráter psíquico, social, educacional, físico e moral e que os benefícios 

da pesquisa, a partir da colaboração deles, serão importantes para a sociedade e 

para a academia. 

 O Princípio do Respeito à Pessoa ou da Autonomia propõe que a pesquisa 

envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-los em sua dignidade, respeitá-

los em sua autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade. Acerca disso, 

esclareceremos os estagiários sobre os objetivos da pesquisa e lhes garantiremos 

o anonimato, já que nenhum dado de identificação será publicado, sendo todos 

                                                           
223 Agradecemos ao professor Dr. Júlio César Araújo, do Programa de Pós-graduação em Linguística da 
Universidade Federal do Ceará, pelas contribuições valiosas acerca dos cuidados necessários para assegurar a ética 
da nossa pesquisa.  
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nominados, tanto na tese quanto nas publicações posteriores, a partir de um 

sistema de codificação que elaboraremos para preservar a sua identidade.  

 O Princípio da Justiça e equidade propõe a garantia de que todos os sujeitos 

serão tratados de forma igual, não havendo nenhuma abordagem diferenciada. 

Além disso, sugere a relevância social da pesquisa, com vantagens significativas 

para os sujeitos participantes, garantindo a igual consideração dos interesses 

envolvidos. Sendo assim, asseguraremos aos estagiários a relevância social da 

nossa pesquisa, já que os nossos resultados poderão contribuir para a 

ressignificação dos cursos de formação inicial de professores de língua materna. 

Esclarecidos os Princípios de Bioética que assumimos nesta pesquisa, devemos atentar, 

a seguir, para os procedimentos pós autoconfrontação simples, tais como a transcrição, a 

codificação e a sistematização dos dados. 

Considerando a entrevista de autoconfrontação como atividade linguística, que constitue 

um dispositivo formativo útil nas disciplinas de estágio, analisamos a dinâmica discursiva 

durante o procedimento, considerando que esta é reveladora do processo desenvolvimental 

favorecido por esse dispositivo. Sendo assim, após as entrevistas realizadas com a estagiária 

Joana frente às gravações do seu agir em situação de ensino, passamos a transcrever a interação 

entre nós e ela.  

Dada a consequente necessidade de organização do corpus para fins de análise, 

decidimos categorizá-lo de acordo com o critério da (heterogeneidade) temática. 

Categorizamos, então, trechos das entrevistas de autoconfrontação simples com base nos temas 

referentes ao agir. Sendo assim, trechos relativos, por exemplo, à preparação do agir foram 

agrupados em uma mesma categoria, a dos segmentos de preparação do agir.  

Em outras palavras, após a transcrição da entrevista de autoconfrontação simples, 

classificamos alguns trechos como Segmentos de Orientação Temática (SOT) e Segmentos de 

Tratamento Temático (STT), conforme sugere Bulea (2010). Depois dessa categorização, 

partimos para a análise linguística, enunciativa e discursiva dos trechos classificados 

inicialmente, considerando a arquitetura textual, sobretudo no que se refere aos tipos de 

discurso, às marcas de agentividade, aos tempos verbais e às modalizações.  A partir análise, 

pudemos identificar e descrever as figuras de ação, observando suas regularidades linguísticas, 

enunciativas e discursivas. 
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Esse critério de categorização baseada na heterogeneidade temática é bastante útil nas 

pesquisas sobre as figuras de ação, como já demonstrou Bulea (2010) em suas pesquisas 

pioneiras. Essa heterogeneidade comprova que a estruturação temática dos textos produzidos 

durante a autonconfrontação simples não é predeterminada pelo agir-referente, gravado em 

áudio e vídeo; é, na verdade, produto das estratégias e das escolhas enunciativo-discursivas dos 

sujeitos que se confrontam com o seu agir.  

Como já demonstrou Bulea (2010), a heterogeneidade temática está relacionada à 

heteregoneidade discursiva, caracterizada pelos tipos de discurso mobilizados, que se 

distribuem independentemente da estruturação temática. Não há, portanto, uma relação direta 

entre um tema e um tipo de discurso; o que parece haver, na verdade, é uma relação potencial 

entre eles, conforme já antecipamos bem anteriormente.  

Nessa perspectiva, uma mesma ação pode ser apreendida a partir de diferentes figuras 

de ação, o que também constitui o que chamamos de dinâmica das figuras de ação, 

correspondente à relação de alternância e, em alguns casos, de inclusão de figuras de ação que, 

nesse último caso, servem como complementação para outra figura de ação, como se esta 

precisasse de informações acessórias (a mais).  

Como exemplo, podemos destacar o trecho que segue, analisado por Bulea & Bronckart 

(2008), que o consideram apenas como ação ocorrência.  

(Trecho 6) N.: agora eu vou fazer / então ela passou por uma:: colicesctomia mas foi 
uma intervenção delicada / então é por isso que ela tem dores fortes é:: no pós-
operatório / ela tem uma transver- é:: uma transversal subcostal / [ENT: hum hum] é 
necessário que eu olhe são os primeiros cura- / primeiros curativos pós-operatórios / 
em quarenta e oito horas então / eu não sei o que há aí embaixo é:: / pode ser steri-
strips grampos ou pontos / você vê // (...) senão ela tem uma lâmina / ondulada com 
coletor [ENT: hum hum] // não é preciso mexer com ela por ora eu chamei o co-
ordenador do serviço médico [ENT: certo xxx] então isso que eu faço é desinfetar eu 
simplesmente coloco um coletor limpo / e depois é:: / ela tem um dreno de Kehr / que 
/ que deve ser mantido em todo caso durante dez doze dias / porque depois eles fazem 
o seu controle pelo dreno / na altura das vias biliares (Nathalie; Entrevista anterior; 
Tema: “Desenvolvimento – Realização”) 

Para nós, esse trecho trata de uma mesma ação, abordada a partir de diferentes figuras 

de ação: ação experiência (“então isso que eu faço é desinfetar eu simplesmente coloco um 

coletor limpo / e depois é”), ação canônica (“é necessário que eu olhe...”, “não é preciso mexer 

com ela...”). Essas figuras de ação se alternam rapidamente e parecem se encaixar na figura de 
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ação ocorrência, que serve como eixo temporal de referência. É como se houvesse uma figura 

de ação macro, de base, de referência, à qual se alternariam outras figuras de ação micro. 

Não consideramos, portanto, como sendo uma mesma e única figura de ação. O que 

contribui para essa indecisão analítica de considerar como uma única e mesma figura de ação 

ou como figuras de ação distintas é, certamente, a imprecisão do caráter discreto de cada figura 

de ação: onde uma termina e outra começa? Quais as figuras de ação que poderiam assumir a 

função macro e a função micro?  

Para nós, a figura de ação ocorrência e a figura de ação acontecimento passado são as 

que podem funcionar como figuras macro. Talvez seja raro que uma figura de ação definição 

seja complementada, contextualizada por uma figura de ação ocorrência. Porém, é preciso 

analisar em um corpus maior.  

Assim, estamos argumentando que uma mesma ação pode ser apreendida sob diferentes 

perspectivas, sendo uma delas a mais proeminente. Dessa possibilidade, emergem a 

combinação e a alternância linear das figuras de ação, que, relacionadas, constituem a 

multiplicidade de perspectivas pelas quais o actante apreende o seu agir.  

A combinação e alternância dos recortes interpretativos caracterizam a dinâmica 

discursiva das figuras de ação. Para nós, quando se tratam de apreensões de uma mesma ação, 

as figuras de ação podem ser tema ou rema (haveria, então, figuras de ação tema e figuras de 

ação rema), como no exemplo acima.  

No caso acima, não se trata de uma mesma e única figura de ação, mas sim de diferentes 

figuras de ação que tratam da mesma ação sob perspectivas interpretativas distintas. Para nós, 

parece que a figura de ação predominante, proeminente é acompanhada, alternadamente, tanto 

anterior quanto posteriormente, por outras figuras de ação, que são mobilizadas em uma 

dinâmica de superposição, como apreensões particulares, características de um plano de fundo, 

em relação a uma apreensão geral, posta em primeiro plano. Sendo assim, poderíamos tratar do 

cofuncionamento, da copresença de figuras de ação para representar uma mesma ação.  

Posto isso, queremos, mais uma vez, mesmo com receio de estarmos sendo repetitivos, 

discutir a legitimidade da entrevista de autoconfrontação simples como procedimento de análise 

das atividades formativas. Essa discussão nos é fundamental, pois, nesta tese, estamos propondo 
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que as disciplinas de estágio desenvolvam atividades de compreensão do agir em situação 

formativa a partir desse procedimento. Conforme estamos propondo, a autoconfrontação é um 

espaço de pesquisa (para nós) e de formação (para os nossos estagiários).  

Para nós, a entrevista de autoconfrontação simples deve ser uma intervenção planejada 

necessária à formação de professores, pois ela implica uma ação de compreensão ativa na 

interação entre pesquisadores e participantes. É na interação entre estagiária e pesquisador que 

os dados são gerados na autoconfrontação simples. Essa interação e, sobretudo, a compreensão 

ativa que ela implica está contribui, para nós, para mudanças nas capacidades de agir tanto da 

estagiária quanto do pesquisador. Foi, portanto, na interação (dialógica) estabelecida na 

entrevista de autoconfrontação que nós pesquisadores geramos os dados desta pesquisa, que 

serão analisados na tentativa de produzirmos conhecimento científico acerca do tema.  

Como todo procedimento metodológico em que há interação entre pesquisador e 

participantes, a entrevista autoconfrontação simples implica algumas questões cruciais, 

considerando-se a função do pesquisador: como fazer os participantes agirem? Como ouvi-los 

sem interferir desnecessariamente? Como não influenciá-los, para não manipularmos a geração 

dos dados? E como não deixarmos de nos influenciar por eles? 

Essas questões estão relacionadas ao pressuposto de que, na entrevista de 

autoconfrontação simples, as ações de linguagem dos sujeitos são motivadas pelas ações de 

linguagem dos pesquisadores: os sujeitos participantes são solicitados pelos pesquisadores a 

falarem sobre o que assistem no vídeo. É uma interação colaborativa, na qual pesquisadores e 

participantes negociam significados sobre as ações de linguagem. O objetivo principal é que a 

reflexão seja motivada não mais pelo outro, mas sim por si mesmo. 

Além disso, essas questões são fundamentais e devem ser observadas pelos 

pesquisadores que se interessam pelas representações sociodiscursivas sobre o agir, pois, na 

entrevista da autoconfrontação simples, o sujeito agente ou ator elabora um discurso sobre o 

seu agir, ao mesmo tempo em que reelabora o seu agir referente. É dessa reelaboração que 

emergem as representações do agente ou ator sobre o seu agir. Estamos diante, portanto, não 

mais do agir referente, mas sim do agir representado.  
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Conforme já discutimos algumas vezes, na entrevista de autoconfrontação simples como 

ação de linguagem, há seleção, pelo ator, de conteúdos temáticos, de configurações linguísticas, 

enunciativas e discursivas, que, para nós, (re)velam as suas representações quanto ao seu agir.  

6.6. Questões e pressupostos de pesquisa 

 

Antes de passarmos à análise dos dados, devemos, para fins de organização e de 

sistematização do exposto acima, apresentar e correlacionar as questões e os pressupostos de 

pesquisa. A apresentação esquemática que segue é baseada, evidentemente, nos nossos 

objetivos, nas nossas categorias e nos nossos procedimentos analíticos e nos será útil, portanto, 

para a análise dos dados na seção seguinte. Para isso, devemos retomar, mais uma vez, os nossos 

objetivos específicos.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar e analisar as figuras de ação mobilizadas por uma estagiária para apreender 

e representar discursivamente o seu agir; 

 Sistematizar a organização linguística, enunciativa e discursiva das figuras de ação 

mobilizadas pela estagiária, a partir da análise, sobretudo, dos tipos de discurso. 

 Identificar e analisar os constituintes do agir que as figuras de ação mobilizam e 

ressignificam. 

 Reconhecer e discutir as contribuições da entrevista de autoconfrontação simples para 

a formação inicial de professores de língua materna.  

 Problematizar os efeitos e as implicações da figuração do agir para o desenvolvimento 

profissional da estagiária, como professora em formação inicial. 

 

 QUESTÕES DE PESQUISA 

Cinco macro-questões de pesquisa relacionadas, direta e respectivamente, com os cinco 

objetivos específicos: 

 

VI. Quais as figuras de ação mobilizadas pela estagiária durante a entrevista de 

autoconfrontação simples para apreender e representar discursivamente o seu 

agir? 
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VII. Quais as regularidades linguísticas, enunciativas e discursivas que caracterizam 

as figuras de ação mobilizadas? 

VIII. Quais os constituintes do agir que as figuras de ação mobilizam e ressignificam?  

IX. O que a autoconfrontação (re)vela sobre as atividades de ensino propostas e 

desenvolvidas no estágio? 

X. Quais os efeitos da figuração do agir para o desenvolvimento profissional da 

estagiária? 

 

 Cinco micro-questões de pesquisa relacionadas, direta e respectivamente, com as cinco 

macro-questões de pesquisa: 

 

i. Quais os tipos de discurso mobilizados e qual a sua função para a constituição 

das figuras de ação?  

ii. O que (re)velam, quanto às dimensões do agir, as regularidades linguísticas, 

enunciativas e discursivas que caracterizam as figuras de ação? 

iii. a) Haveria alguma relação entre essas dimensões do agir, as figuras de ação e as 

regularidades linguísticas, enunciativas e discursivas que as caracterizam? 

b) Como as dimensões do agir mobilizadas especificam e diferenciam o agir do 

professor na atividade de ensino? 

c)  Como essas dimensões constituem estilos de agir?  

iv. Como a entrevista de autoconfrontação simples contribui para a formação inicial 

de professores de língua materna? 

v. Como as figuras de ação manifestam e apreendem o debate social sobre o agir 

da estagiária e potencia o desenvolvimento profissional dela? 

 

 PRESSUPOSTOS  

 Para as questões I) e i), assumimos como pressupostos: 

 

O agir da estagiária é representado, na e pela linguagem, a partir de representações 

sociodiscursivas apreensíveis no texto produzido por ela na entrevista de autoconfrontação 

simples. A ressignificação constante dessas representações constitui o “motor de 

desenvolvimento” do profissional, em situação de formação (BULEA, 2010). 
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Haveria coexistência de todas as figuras de ação, porém, dada a natureza do 

procedimento da entrevista de auto-confrontação simples, haveria predomínio do tipo de 

discurso discurso interativo e da figura de ação ocorrência. 

Para nós, a alternância das figuras de ação mobilizadas pode indicar que há conflitos 

entre representações diversas do agir da estagiária. Esses conflitos podem indicar, por sua vez, 

que há um debate sociossubjetivo sobre esse agir. 

 

 Para as questões II) e ii), assumimos como pressupostos: 

 

Os tipos de discurso, as marcas de agentividade, as relações predicativas, as relações 

temporais e as modalizações constituem regularidades linguísticas e enunciativo-discursivas 

que caracterizam e configuram as figuras de ação. As modalizações pragmáticas, por exemplo 

“tentar”, “querer” e “buscar”, indicam o real do agir, ou seja, indicam não só o que foi 

efetivamente realizado pela estagiária, mas também o que não conseguiu realizar e o que 

gostaria de fazer.  

Esperamos que as modalizações apreciativas sejam as mais recorrentes, pois, na 

entrevista de autoconfrontação simples, os elementos do conteúdo temático são objeto de 

avaliação pessoal. Quanto às marcas de agentividade, é possível que a estagiária, no processo 

de atribuição de significados ao seu próprio agir, prefira referir-se sobretudo ao agir dos alunos, 

o que demonstraria, para nós, que o agir do professor é um agir sobre o agir do outro ou que o 

professor avalia o seu agir a partir do agir do outro.  

 

 Para as questões III) e iii), assumimos como pressupostos: 

 

a) Há uma relação, não direta, mas de predominância, entre as figuras de ação, os tipos 

de agir e as regularidades linguísticas e enunciativo-discursivas que caracterizam as 

primeiras (BULEA, 2010). O agir psicológico mobiliza, sobretudo, modalizações 

pragmáticas, já que esse modo de agir envolve as capacidades e as habilidades dos 

estagiários. O agir prescritivo é (re)configurado, sobretudo, nas figuras de ação 

canônica e definição e é marcado linguisticamente pelas modalizações deônticas.  

b) O agir linguageiro da estagiária, como professora, se diferencia do agir linguageiro 

de outros profissionais por, sobretudo, implicar o agir linguageiro de outros (no caso, 

dos alunos), o que representa o caráter interacional da atividade de ensino e reforça 
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uma das dimensões do agir do professor: a de conceber e organizar uma atividade 

(aula), que é orientada para os alunos, mas também para o professor, que vai 

executar as tarefas objetivando a aprendizagem dos alunos (sendo assim, o trabalho 

do professor não é unidirecional) (MACHADO, 2004). 

c) A estagiária apropria-se de artefatos materiais e simbólicos e os transforma em 

instrumentos para o desenvolvimento de suas tarefas. A escolha e o uso dessas 

ferramentas pela estagiária pode caracterizar diferentes estilos de agir na realização 

de uma dada tarefa. Como exemplo, podemos citar o uso dos instrumentos “texto” 

e “livro didático”, que depende das estratégias adotadas pela estagiária.  

 

 Para as questões IV) e iv), assumimos como pressuposto: 

 

Na entrevista de autoconfrontação simples, a estagiária pode limitar-se a descrever as 

atividades desenvolvidas e os problemas enfrentados em sala de aula, sem problematizá-los a 

partir de uma atitude crítica e reflexiva, o que poderia indicar que a disciplina não oportuniza o 

estágio como pesquisa. 

 

 Para as questões V) e v), assumimos como pressuposto que: 

 

Durante a entrevista de autoconfrontação, a estagiária mobilizaria figuras de ação, que, 

para nós, estariam relacionadas a dados raciocínios de cunho, por exemplo, causal, temporal e 

argumentativo (BULEA, 2010), os quais, por sua vez, estariam relacionados a certas 

capacidades de ação que organizariam novos modos de agir e que implicariam as categorias da 

semiologia do agir. Para nós, a tomada de consciência dessas capacidades e desses novos modos 

de agir constituiria o principal efeito desenvolvimental e formativo das figuras de ação.  
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7. ANÁLISE DOS DADOS 
 

Conforme apresentamos e discutimos nos capítulos anteriores, o nosso objeto de análise 

nesta tese é uma atividade constitutivamente social e humana, a figuração do agir, que constitui 

o processo ontologicamente humano de interpretação e de representação, na e pela linguagem, 

do agir. A nossa análise dessa prática é fundamentada de acordo com os objetivos mais amplos 

da área da Linguística Aplicada (doravante, LA), que se interessa, teórica e empiricamente, 

pelos problemas sociais que estão relacionados ao uso da linguagem ou pelos problemas sociais 

nos quais a linguagem assume função determinante.  

 Considerando, então, a nossa participação do debate científico de interesse da LA, 

precisamos defender que a construção do objeto de pesquisa deve partir sempre da 

problematização e da teorização das práticas, as quais, para nós, implicam a elaboração de um 

aparato conceitual e nocional específico, a partir do qual será baseada a análise, proposta com 

base nas questões de pesquisa. Em outras palavras, devemos partir, então, da teorização das 

práticas, nas quais observamos dado problema que poderá ser superado a partir de uma 

perspectiva interventiva.  É essa perspectiva interventiva que deverá orientar, para nós, os 

objetivos e as finalidades de toda e qualquer pesquisa em LA.  

 Foi o que tentamos desenvolver nos capítulos anteriores, nos quais nos dedicamos a 

construir o nosso objeto de pesquisa, a partir da problematização teórica e da proposição 

conceitual do processo ontologicamente humano de interpretar e representar, na e pela 

linguagem, o agir. 

Sendo assim, nos falta agora analisar essa atividade constitutivamente social e humana, 

que é a figuração do agir, a partir da análise de como a estagiária Joana, na e pela linguagem, 

apreende e representa o seu agir na atividade de ensino, durante o estágio em uma escola. Essa 

apreensão e representação é sempre mediada pela linguagem, o que implica que o nosso objeto 

de análise é, de fato, o texto produzido pela estagiária em confrontação com o seu agir.  

Nesta tese, consideramos o textos produzido oralmente pela estagiária durante a 

entrevista de autoconfrontação simples como produto empírico de uma ação de linguagem 

responsiva e ativa em relação à ação de linguagem observada por ela no vídeo das aulas 

gravadas. Essa atitude interpretativa, que é sempre responsiva e ativa, implica necessariamente 

valorações quanto ao objeto (no caso, o seu próprio agir) e é nessa perspectiva que podemos 
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considerar que esse texto materializa representações sociodiscursivas, materializadas pelas 

unidades linguísticas, enunciativas e discursivas que constituem as figuras de ação.  

Posto isso, na primeira subseção, analisaremos o texto da estagiária como um todo, 

dotado de coerência semântico-pragmático e, na segunda subseção, analisaremos a dinâmica 

das figuras de ação mobilizadas por ela durante a entrevista de autoconfrontação simples.  

 

7.1. A arquitetura texto da produção oral da estagiária Joana  

 Nesta primeira seção, identificaremos, descreveremos e analisaremos a organização 

textual da produção oral da estagiária Joana224 na autoconfrontação simples. Nosso objetivo é 

apresentar uma abordagem geral dos três níveis que constituem a arquitetura textual da 

produção oral da estagiária. Para isso, devemos inicialmente discutir o contexto de produção da 

entrevista de autoconfrontação que analisaremos. Analisar o contexto de produção é 

fundamental, pois é ele que define os parâmetros que podem influenciar o modo como um texto 

é organizado (BRONCKART, 2009).  

Como toda e qualquer atividade social, a nossa entrevista de autoconfrontação simples 

é uma prática interativa, na qual a linguagem assume função preponderante quanto à mediação 

que possibilita a produção e a negociação de representações sociodiscursivas, que emergem na 

interação entre nós pesquisadores e a estagiária. Como efeito da produção e da negociação 

dessas representações, a estagiária pode ressignificar suas ações significantes, processo que 

pode contribuir com o desenvolvimento profissional dela como professora em formação inicial.  

Sendo, portanto, a nossa entrevista de autoconfrontação simples uma interação, na e pela 

linguagem, entre nós pesquisadores e a estagiária participante, podemos considerar que, nela e 

por ela, foram produzidos textos, como produtos empíricos de uma ação de linguagem situada 

(BRONCKART, 2009). No nosso caso, esses textos são pertencentes ao gênero textual 

entrevista, próprio à conversação oral. 

Em toda e qualquer ação de linguagem, há coerções que influenciam a organização dos 

textos, como o lugar de produção e a função social dos produtores225. Por isso, no capítulo da 

                                                           
224 Propositadamente, repetiremos frequentemente o nome da estagiária, pois ele é próprio a um sujeito, denotando 
a sua particularidade identitária.  Para nós, é uma opção humana tratar alguém pelo nome, reconhecendo-o e 
valorizando-o, embora no caso desta pesquisa, se trata de um nome fictício, dadas as coerções éticas da pesquisa 
acadêmica.  
225 Nesta tese, estamos considerando produtor(es) o(s) sujeito(s) que se apropria(m) da linguagem e especialmente 
da língua para produzir, nas atividades humanas de interação, textos, sendo estes, conforme Bronckart (2009), os 
produtos empíricos de suas ações de linguagem.  
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Metodologia, dedicamo-nos a discutir os parâmetros físicos e sociossubjetivos que constituem 

o contexto de produção da entrevista de autoconfrontação simples, durante a qual foi produzido, 

pela estagiária Joana, o texto que analisaremos neste capítulo.  

Definidos os parâmetros do contexto de produção da entrevista de autoconfrontação 

simples com a estagiária Joana, passaremos agora a identificar, descrever e analisar as unidades 

linguísticas, enunciativas e discursivas que, numa abordagem mais abrangente, constituem a 

organização geral da produção textual oral da estagiária. Para nós, essas unidades são formas 

apropriadas à materialização, na e pela linguagem, da subjetividade.  

É nosso objetivo, então, apresentar e analisar agora a organização226 geral do texto em 

análise, considerando sempre que, além da categoria de pessoa, há outras formas linguísticas, 

enunciativas e discursivas apropriadas à materialização, na e pela linguagem, da subjetividade.  

Para isso, devemos considerar novamente que o texto produzido oralmente pela 

estagiária, a partir da seleção e da mobilização de unidades estruturantes (linguísticas, 

enunciativas e discursivas), é um produto empírico de uma ação de linguagem situada, 

desenvolvida na interação imediata com o pesquisador durante o procedimento metodológico 

da entrevista autoconfrontação simples, que constitui o contexto de produção dos dados que 

compõem o nosso corpus de análise. A esse contexto de produção, conforme já descrevemos 

na seção da Metodologia, estão relacionados os parâmetros físicos, sociais e subjetivos que 

coordenam as condições de emergência dos dados e que são suscetíveis de influenciarem as 

escolhas linguísticas, enunciativas e discursivas da estagiária no processo de produção textual.  

A todo momento, lembraremos que o texto que analisaremos é uma produção oral, que 

emerge do princípio de interação em presença, imediata e síncrona. A estagiária e nós 

pesquisadores, como participantes227 da interação, estávamos copresentes, partilhando dos 

mesmos parâmetros físicos e colaborando mutuamente, pela alternância espontânea de turnos 

de fala, para a progressão tanto temática quanto interativa da ação de linguagem em curso. Essa 

característica relativa à modalidade oral de uso da língua e às suas contingências de produção 

é fundamental para a análise que desenvolveremos, pois implica coerções importantes quanto 

                                                           
226 A essa organização geral, chamamos, de acordo com Bronckart (2009), de arquitetura textual, composta 
hierarquicamente por três níves superpostos: a infraestrutura geral do texto, os mecanismos de textualização e os 
mecanismos enunciativos.   
227 Dados o nosso objetivo de identificar e analisar as representações sociossubjetivas discursivas da estagiária 
quanto ao seu agir nas atividades de ensino, analisaremos apenas o texto produzido por ela na situação da entrevista 
de autoconfrontação simples. Não consideraremos, portanto, o texto produzido por nós na interação com a 
estagiária, o que certamente pode motivar algumas de nossas pesquisas futuras. 
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à seleção e à combinação das unidades linguísticas, enunciativas e discursivas que constituem, 

por exemplo, os tipos de discurso e as sequências textuais presentes na organização da 

planificação da produção textual da estagiária Joana.  

Sobre isso, apenas para fins de exemplificação, podemos antecipar que, na nossa análise 

da infraestrutura textual, percebemos a predominância do discurso interativo e do relato 

interativo, que se caracterizam pela relação de implicação entre os produtores do texto e as 

instâncias de agentividade textualmente tematizadas. Essa implicação é materializada, por 

exemplo, por unidades dêiticas que remetem diretamente à estagiária e a nós pesquisadores, 

referências acessíveis no contexto de produção da ação de linguagem, conforme podemos 

perceber nos seguintes fragmentos: 

(1) eu ado:::ro trabalhar com isso, por quê  porque eu acho criativo 

(2) você tá#perguntou se::: vou:: você tá falando se:::: de não que:rer::: ser toda 

poderosa na sala  

 Por enquanto, esses fragmentos, ambos produzidos pela estagiária, bastam para 

percebermos a ocorrência de unidades dêiticas cujas referências são recuperadas apenas em 

relação ao contexto de produção da ação de linguagem: “eu” remete à estagiária, e “você” a nós 

pesquisadores. Conforme perceberemos nas análises de outros fragmentos ao longo deste 

capítulo, a estagiária implica-se enunciativamente no seu texto a partir da mobilização 

recorrente da unidade dêitica “eu”, pela qual ela representa, na e pela linguagem228, a si e as 

suas ações, revelando a sua subjetividade e a sua ideologia.  

 Sobre isso, podemos retomar brevemente a distinção proposta por Benveniste (2005) 

quanto à pessoa e à não pessoa, distinção pela qual podemos fundamentar a presença linguística, 

no texto em análise, da subjetividade da estagiária. Para Benveniste (2005), é o estatuto 

linguístico de pessoa que determina o fundamento da subjetividade na linguagem.  

Em “eu”, há tanto um sujeito implicado quanto um discurso sobre esse sujeito: “dizendo 

eu, não posso deixar de falar de mim” (BENVENISTE, 2005, p. 250) (grifo do autor). Assim, 

em todas as ocorrências em que se enuncia como “eu”, a estagiária representa a si mesma, com 

sua subjetividade e identidade próprias, bem como representa as ações cuja responsabilidade 

                                                           
228 Com “na e pela linguagem”, queremos, baseados em Vigotski (2008), Bakhtin [Volochínov] (2009),  
Benveniste (2005) e Bronckart (2009), destacar o duplo aspecto da linguagem: para nós, “na linguagem” implica 
o seu aspecto constitutivo da ontologia humana, já que linguagem e homem não existem um sem o outro, e “pela 
linguagem” implica o seu aspecto mediador do cultural e do social, já que a interação humana só é possível dada 
a mediação da linguagem. Sendo assim, por “na e pela linguagem”, queremos destacar que a linguagem é 
definidora da ontologia humana e, assim, da condição humana.  
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atribui a si própria, o que nos permite defender, ainda mais, a relação fundante entre homem e 

linguagem: “não atingimos nunca o homem separado da linguagem (...) não atingimos jamais 

o homem reduzido a si mesmo e procurando conceber a existência do outro (...) a linguagem 

ensina a própria definição do homem” (BENVENISTE, 2005, p.285).  

Sendo assim, na entrevista de autoconfrontação simples, ao representar discursivamente 

o seu agir nas atividades de ensino, a estagiária assume a 1ª pessoa (“eu”), constituindo-se e 

representando-se sujeito229, dotado de responsabilidade e de capacidade de ação, em uma 

interação durante a qual nos atribui a 2ª pessoa230 (“você”), a partir da qual também nos constitui 

e nos representa como sujeito, também dotados de responsabilidade e de capacidades de ação. 

Essa atribuição de atorialidade é justificável porque tanto a participante quanto nós 

pesquisadores compartilhamos, na entrevista de autoconfrontação simples, as mesmas 

condições físicas referentes ao espaço e ao tempo. O tempo linguístico, por exemplo, emerge 

do ator que se enuncia como “eu”, seja nós, seja a estagiária, e é, pelo menos em tese, aceitável 

pelo ator à qual se atribui a qualidade de “tu”/”você”.  

É nessa e por essa  interação, mediada pela linguagem, que a estagiária revela suas 

representações e seus conhecimentos sobre as atividades de ensino, que constituem sua 

ideologia enquanto professora em formação inicial, conforme a análise que desenvolveremos 

neste capítulo.  

“Eu” e “você”, então, como instâncias do discurso, constituem a noção de pessoa, sendo 

sempre únicos e quase sempre inversíveis, como no caso da nossa conversação, em que a 

estagiária e nós pesquisadores ora somos representados na 1ª pessoa, ora na 2º pessoa, a 

depender de quem assume o turno. Essa reciprocidade é implicada na constituição da categoria 

de pessoa, conforme propõe Benveniste (2005, p. 286): “A consciência de si mesmo só é 

possível se experimentada por contraste. Eu não emprego eu a não ser dirigindo-me a alguém, 

que será na minha alocução um tu. Essa condição de diálogo é que é constitutiva da pessoa. (...) 

que eu me torne tu na alocução daquele que por sua vez se designa por eu”. 

Essa reciprocidade entre nós e a estagiária, no desenvolvimento da interação, com a 

negociação, na e pela linguagem, de representações sobre o seu agir nas atividades de ensino, 

implica a relação dialógica eu-tu (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2009). Sendo assim, devemos 

                                                           
229 Lembremos a definição clássica de Benveniste (2005, p. 286), pela qual podemos considerar que é “sujeito” 
quem se enuncia como “eu”, sendo este o fundamento linguístico da subjetividade: “A ‘subjetividade’ de que 
tratamos aqui é a capacidade do locutor para se propor como ‘sujeito’. Ora, essa ‘subjetividade’ (...) não é mais 
que a emergência no ser de uma propriedade fundamental da linguagem. É ‘ego’ quem diz ‘ego’”.   
230 Para Benveniste (2005, p. 250), tu/você “é necessariamente designado por eu e não pode ser pensado fora de 
uma situação proposta a partir do eu, e, ao mesmo tempo, eu enuncia algo como um predicado de tu” (grifos do 
autor). 
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considerar, nesta tese, a relação sócio-histórica entre nós e a estagiária e, por conseguinte, o 

processo de intersubjetividade (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2009), já que a condição do 

sujeito é a diferença entre um “eu” e um “tu”. É nessa relação, como fundamento da alteridade 

e do dialogismo231 (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2009), que tentaremos atribuir sentido ao 

que textualiza a estagiária Joana.  

É essa relação de alteridade e de dialogismo, que já descrevemos quando analisamos o 

contexto de produção da nossa entrevista de autoconfrontação simples, o fundamento do 

processo de produção e de negociação das significações que constituem as representações 

sociodiscursivas materializadas no texto da estagiária Joana, as quais identificamos e cujos 

efeitos formativos problematizamos nesta tese. Para nós, esse processo de produção implica 

outro, o de ressignificação de representações, que é, na verdade, um processo de apreensão e 

de compreensão na e pela linguagem, o que parece ser contemplado por Bakhtin (2003, p. 378), 

quando defende que “o sujeito da compreensão não pode excluir a possibilidade de mudança e 

até de renúncia aos seus pontos de vista e posições já prontos. No ato de compreensão 

desenvolve-se uma luta cujo resultado é a mudança mútua e o enriquecimento.” A 

ressignificação de representações sociodiscursivas seria, para nós, então, essa “possibilidade de 

mudança e até de renúncia” que implicaria no “enriquecimento” gnosiológico de quem a 

desenvolve. 

No caso desta pesquisa, esse processo de produção, negociação e ressignificação de 

representações sociodiscursivas foi, ao menos em princípio, potencialmente conflituoso, já que, 

na nossa entrevista de autonconfrontação simples, pode ter havido confrontos ideológicos entre 

nós pesquisadores e a estagiária Joana, pois era esperável que, assumindo funções sociais 

distintas, compartilhássemos significações por vezes distintas. Esse conflito ideológico 

potencial foi percebido pela estagiária, que, conforme discutiremos mais adiante, como na seção 

dedicada à análise das modalizações, decidiu estrategicamente avaliar, com baixo grau de 

adesão, os seus conhecimentos, receosa talvez de possíveis divergências ideológicas entre ela e 

nós e, assim, receosa de eventuais avaliações negativas de nossa parte.   

É considerando, então, a subjetividade na linguagem e a alteridade e o dialogismo da 

linguagem que analisaremos, nas seções a seguir, a produção textual oral da estagiária Joana, 

                                                           
231 Nesta tese, baseados em Bakhtin (2003), assumimos dialogismo em duas acepções bem gerais: a primeira 
refere-se ao dialogismo como interação entre sujeitos, e a segunda refere-se ao dialogismo como a relação entre 
discursos e vozes sociais (muitas vezes conflitantes). É essa segunda acepção que é relativa à polifonia: “Não pode 
haver enunciado isolado. Um enunciado sempre pressupõe enunciados que o precederam e que lhe sucederão; ele 
nunca é o primeiro, nem o último; é apenas o elo de uma cadeia e não pode ser estudado fora dessa cadeia” 
(BAKHTIN, 2003, pag. 375). Para nós, independentemente da acepção, o dialogismo é o fundamento da linguagem 
e da sociedade.  
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considerando, para isso, as teses de Bakhtin (2003) segundo as quais “quando o homem é 

estudado fora do texto e independentemente do texto, já não se trata de ciências humanas” 

(BAKHTIN, 2003, p. 334) e “quando estudamos o homem, buscamos e encontramos o signo 

em toda parte e devemos tentar compreender sua significação (BAKHTIN, 2003, p. 341) Para 

essa análise, então, devemos considerar que o texto da estagiária é apenas um texto em uma 

cadeia infinita de textos, que, incessantemente, produzem, partilham e negociam 

dialogicamente ideologias, no movimento perene da sociedade e da história (BAKHTIN 

[VOLOCHÍNOV], 2009; BAKHTIN, 2003), especialmente no que se refere à atividade 

humana de ensino escolar e de pesquisa acadêmica.  

Sobre a relação entre a modalidade de uso da língua e as características linguísticas232 

do texto da estagiária, podemos destacar que a ação de linguagem cujo produto empírico é a 

produção textual em análise não foi planejada antecipadamente, já que se trata de uma interação 

em presença, que é relativamente planejada e replanejada constantemente no momento da sua 

progressão. Esse não planejamento fica evidente para nós quando consideramos as constantes 

mudanças de conteúdo temático, muitas vezes bruscas, como podemos perceber nos segmentos 

abaixo, nos quais é marcante, por exemplo, a relação simultânea entre planejamento e 

verbalização: 

(1) de sentar  de sentar  não /// acho que não / você:: perguntou se eu... você tá 

fa#lando se // de não querer ser:: toda // poderosa na sala  né eh mas aí /// foi 

inconsciente.233 

(2) hum hum como eles dis#seram eu dei o conteúdo, eu dei // igual à Marcela, mas o 

jeito dela é:::::: mas eu não sei ser assim de pedir pro aluno... porque tinha um 

menino, ele era muito /// danado sabe  aí INCLUSIVE teve um dia que ele queria 

comprar merenda 

Nessa nossa breve análise da relação da modalidade de uso da língua e as escolhas 

linguísticas mobilizadas pela estagiária em seu texto, podemos considerar ainda que, no geral, 

dado o seu caráter dialogal, se trata de uma produção textual fragmentada, pouco elaborada e 

                                                           
232 Essas características próprias à fala serão retomadas por nós na análise dos tipos de discurso e das sequências 
textuais.  
233 Para a transcrição da entrevista de autoconfrontação simples, adotaremos as seguintes convenções assumidas 
por Bulea (2010, p. 85): “/   //   /// = pausas de duração variável; em MAIÚSCULAS = palavra ou segmento 
acentuado; em sublinhado = cruzamentos; no::n = som alongado; xxx = segmento inaudível; [entre colchetes] = 
intervenções breves no turno de fala do outro; (entre parênteses) = comentários do transcritor”. Além destes, 
adotaremos os seguintes:  = interrogação; # = truncamento 
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planejada, com predominância de períodos curtos, truncados, repetidos, sintaticamente 

coordenados, com pouca densidade lexical, com pouca frequência de nominalizações e com 

pouca presença de sentenças passivas, como podemos perceber nos segmentos abaixo. Para nós, 

essas características são justificáveis, na medida em que consideramos que a conversação em 

presença implica significativamente uma tensão, referente à necessidade de rapidez sobretudo 

na progressão temática, que é desenvolvida na e pela negociação dos participantes copresentes.  

Essa tensão, consequência da relativa rapidez própria à interação oral, causa certa 

dificuldade para os participantes, que devem selecionar os conteúdos temáticos e textualizá-los 

quase sempre sem um planejamento, o que, certamente, contribui para as frequentes hesitações 

na modalidade oral de uso da língua.  

Antes, contudo, de apresentarmos os trechos em que percebemos esse fenômeno próprio 

à oralidade, devemos destacar que, com essa breve análise, não estamos, de modo algum, 

considerando caótica nem desestruturada a produção textual oral da estagiária Joana. Apenas 

estamos tentando demonstrar que o texto em análise, pertencente a um gênero típico da 

conversação oral, apresenta uma estruturação linguística e discursiva que lhe é própria e que, 

para nós, conforme a análise que desenvolveremos nesta seção sobre a infraestrutura textual, 

está relacionada, mesmo que com certas restrições, às coerções da modalidade de uso da língua.  

(3) Eh, eh, aí, eu, eu, né?, eu lembrei, né, quais eram as que eu tinha falado fora as desse 

dia (hesitações e pausas) 

(4) Teve um aluno, era um aluno, um aluno, né, disse assim, que tinha falado com a 

professora dele (repetição) 

(5) Porque eles eh eh eh disseram que tem tem tem aluno assim né eu sei que há que 

aluno desse jeito existe né alunos piores que eles disseram entendeu (pausa, 

hesitação, inserção e paráfrase) 

(6) nesse dia aliás aí depois foi alguém me chamou pra tirar a dúvida foi (truncamento) 

Em 6, por exemplo, a mudança súbita de conteúdo temático nos permite inferir como o 

texto é progressivamente produzido. A estagiária inicia esse segmento com a mobilização de 

um sintagma preposicional que materializa uma referência temporal do passado (“nesse dia”), 

a partir da qual as ações são tematizadas. Em seguida, mobiliza um operador (“aliás) que 

deveria introduzir um conteúdo temático adicional e decisivo ao que foi anteriormente 

tematizado, mas não é isso que percebemos no segmento, pois a estagiária decide retomar 

repentinamente o conteúdo temático anterior, sem apresentar nenhum outro novo, o que não era 
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esperado, já que o operador em análise geralmente anuncia a apresentação de um conteúdo 

temático suplementar.    

Com esses fragmentos, podemos perceber que a estagiária, na ação de linguagem em 

curso, estrategicamente tentou controlar, com as pausas, as hesitações e as repetições, o tempo 

a favor do seu planejamento discursivo, bem como tentou, com as inserções e com as paráfrases, 

reorganizar o que textualiza, em função de suas finalidades pragmáticos.  

Além disso, podemos perceber, especialmente no segmento 4, a funcionalidade 

discursiva da repetição, que, em alguns casos, como no acima, assume função de ênfase, 

colaborando para a argumentação em curso da estagiária sobre a indisciplina dos alunos.  

Por se tratar de uma produção oral, o texto da estagiária apresenta referentes que só 

podem ser recuperáveis na própria situação de ação de linguagem. Como há, no momento da 

interação, a partilha, entre a estagiária e nós pesquisadores, dos parâmetros físicos do contexto 

de produção, é relativamente desnecessária a explicitação de referentes que são facilmente 

acessíveis exoforicamente, como percebemos no segmento a seguir, em que os referentes de 

“aqui” e “aí” são depreendidos da própria situação da ação de linguagem em curso, pois 

referem-se, nesses casos específicos, à cena do vídeo que estava sendo assistida no momento 

da sua verbalização: 

(7) Aqui eu tava revendo os exemplos, nera? 

(8) Pronto, aí eu tava falando do conteúdo 

 Em quase todos os segmentos apresentados até aqui, podemos perceber a recorrência de 

marcadores conversacionais, unidades típicas da oralidade, como “né” (em 3), “entendeu” (em 

5), “pronto” (em 7). A mobilização, pela estagiária Joana, desses marcadores, que demandam 

a nossa participação colaborativa na ação de linguagem, pode ser justificada, para nós, pelo 

princípio da compreensão responsiva ativa (BAKHTIN, 2003), própria à interação em curso 

entre a estagiária e nós pesquisadores: 

O enunciado sempre tem um destinatário (com características variáveis, ele pode ser 
mais ou menos próximo, concreto, percebido com maior ou menor consciência) de 
quem o autor da produção verbal espera e presume uma compreensão responsiva 
(BAKHTIN, 2003, p. 356) 

 

Em 8, a seguir, percebemos a alta frequência de um desses marcadores, o “aí” (nesse 

caso, sem referência dêitica nem anafórica, funcionando para organizar a sucessão temporal das 

ações semiotizadas): 
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(9) Aí ela disse que a gente podia usar outro material, fora o livro, aí a gente pegou 

algumas figuras do livro e a gente tentou seguir a ordem, mas pegou de uma outra 

gramática, aí depois que eu descobri uma gramática, eu perguntei pra ela se seria 

bom usar, aí ela disse que sim, aí eu pegava alguns exemplos da internet. 

Na produção textual da estagiária Joana, podemos perceber, além dessas já descritas, 

outra característica que é consideravelmente própria à modalidade falada: a justaposição de 

sentenças, sem explicitação de conectores. É o que percebemos, por exemplo, nos segmentos 

abaixo: 

(10) Eu usava mais a criatividade deles, eu não me prendia ao livro, eu usava uma, 

duas questões do livro e não foi nem toda aula, geralmente eu pedia mais pra eles 

criarem. 

(11) Eu entrei na sala, escrevi os exemplos no quadro, depois falei cada tipo de, de 

figura de linguagem, né, eu ainda tentei usar exemplos que eu lembrava, né? 

Como não é nosso objetivo descrever todas as características linguísticas próprias à 

modalidade falada presentes na produção textual em análise, podemos agora passar para a 

análise da organização interna do texto da estagiária, identificando e descrevendo, nesta seção, 

as unidades mobilizadas por ela ao interpretar, textual-discursivamente, durante o procedimento 

metodológico da autoconfrontação simples, o seu agir, e analisando, na próxima seção, as 

configurações atestáveis dessas unidades interpretativas, que constituem as figuras de ação 

(BULEA, 2010). Antes disso, porém, devemos destacar que, considerando os dados orais 

empíricos, a análise que desenvolveremos será descendente, partindo do nível da infraestrutura 

geral (conteúdo temático, tipos de discurso, sequência textuais), passando pelo nível dos 

mecanismos de textualização (coesão e conexão) e chegando ao nível dos mecanismos 

enunciativos (vozes e modalizações), que desempenham, todos eles, funções específicas na 

organização textual (BRONCKART, 2009). 

Posto isso, trataremos agora da infraestrutura geral do texto, que é o nível mais profundo 

da arquitetura textual e que é constituído pelos conteúdos tematizados, pelos tipos de discurso 

selecionados e pelas sequências textuais mobilizadas. Para isso, começaremos identificando e 

descrevendo os elementos de estruturação temática, para, em seguida, analisarmos os tipos de 

discursos e as suas modalidades de combinação.  

7.1.1. A infraestrutura textual 
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Considerando inicialmente, então, a organização de conjunto dos conteúdos temáticos 

que são textualizados pela estagiária Joana em sua produção oral durante a entrevista de 

autoconfrontação simples, podemos identificar os grupos semânticos organizados em séries 

isotópicas de semas e em formas de planificação que relacionam os temas mobilizados. 

Para essa análise dos conteúdos temáticos, podemos considerar que o agir da 

estagiária234, tal como foi gravado, desenvolve-se temporalmente em um curso do agir. Esse 

curso é textualizado por ela, ao interpretar e representar, na e pela linguagem, as suas ações em 

sala de aula.  

Nesta análise, dividimos a transcrição da entrevista de autoconfrontação simples em 

blocos. Esse corte da entrevista de autoconfrontação simples em fragmentos e destes em 

segmentos é uma estratégia semelhante à adotada por Bulea (2010). A partir desse corte, 

podemos identificar o cenário da entrevista, que é o panorama do desenvolvimento dos 

segmentos temáticos em sucessão, tal como proposto por Bulea (2010).  

Alguns dos conteúdos temáticos mobilizados pela estagiária Joana são: a organização 

temporal do curso do agir em sala de aula; as ações e reações dos alunos e possíveis 

impedimentos para o agir; o desenvolvimento efetivo do agir em sala de aula; ações 

interventivas da estagiária para a manutenção da disciplina dos alunos. Nesse último caso, 

podemos antecipar que a estagiária propõe atividades didáticas não relacionadas com o plano 

de aula previamente definido. Essa proposição pela estagiária parece constituir o que Bronckart 

(2006) designa de profissionalidade de um professor, que é a capacidade de desenvolver um 

projeto de ensino predeterminado, “negociando permanentemente com as reações, os interesses 

e as motivações dos alunos, mantendo ou modificando a direção, em função de critérios de 

avaliação dos quais só ele é o senhor ou o único responsável, isto é, no quadro de ações das 

quais ele é o único ator” (BRONCKART, 2006, p. 226-227) 

Nesta subseção dedicada à análise dos conteúdos temáticos, apresentaremos e 

analisaremos apenas um fragmento. Essa nossa análise dos conteúdos temáticos será 

propositalmente bastante breve, pois nós a desenvolveremos em todas as próximas subseções, 

especialmente na dedicada às figuras de ação.  

                                                           
234 Na abordagem da semiologia do agir, Bronckart (2006) designa esse agir de agir-referente, que, em sentido 
genérico, refere-se a qualquer forma de intervenção de um actante orientada no mundo. 
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(12) no começo// quando a gente chegou na escola/ a professora explicou qual era 

cada conteúdo/ aí ela disse que que/ a gente podia usar outro material fora o livro/ 

aí a gen:te pegou algumas figuras do livro/ e a gente tentou seguir a ordem/ mas/ 

pegou de uma outra gramática/ aí depois que eu descobri uma gramática eu perguntei 

pra ela// se seria bom usar/ aí ela disse que sim/ aí eu pega::va alguns exemplos da 

internet/ mas a maioria eu peguei dessa gramática que eu achei bem didática.  

 

Nesse fragmento235, podemos perceber que a estagiária Joana apreende o seu agir em 

relação com o seu contexto, do qual mobiliza e textualiza alguns determinantes, que, para ela, 

influenciam o desenvolvimento do seu agir. Esses determinantes estão relacionados a 

parâmetros espaço-temporais, materiais-instrumentais e socioinstitucionais (BULEA, 2010), 

todos referentes à situação de ação, e implicam, no fragmento em análise, o agir prescrito da 

estagiária, conforme discutiremos a seguir. 

Em 12, a estagiária Joana textualiza parâmetros socioinstitucionais (BULEA, 2010), 

relacionados a uma das prescrições a que está submetido o seu agir, como a de seguir a ordem 

planejada previamente pela professora em relação à abordagem dos conteúdos. Assim, essa 

prescrição, que define as tarefas na atividade de ensino, não é proposta pela estagiária, mas sim 

pela professora da escola, que hierarquicamente planifica o agir da estagiária naquele contexto 

particular.  

 Essa prescrição é disponibilizada à estagiária logo no início das atividades do estágio 

na escola (“no começo, quando a gente chegou na escola”), na interação com a professora, como 

podemos inferir dos verbos dicendi “explicou” e “disse”, com os quais a estagiária simula a 

interação durante a qual a professora lhe propõe orientações: “no começo, quando a gente 

chegou na escola, a professora explicou qual era cada conteúdo, aí ela disse que a gente podia 

usar outro material”. A estagiária apropria-se, então, dessa prescrição para adotar outro livro 

didático e, assim, desenvolver as tarefas de ensino. 

Para nós, essa interação entre a estagiária e a professora da escola durante o 

desenvolvimento da atividade de ensino é fundamental para a constituição da identidade 

profissional de Joana, devendo ser este, para nós, o objetivo geral do estágio de regência, como 

etapa formativa. Para nós, o estágio deve assumir o objetivo primeiro de contribuir para a 

                                                           
235 Esse fragmento será retomado quando analisarmos os tipos de discurso e os mecanismos enunciativos 
mobilizados pela estagiária em seu texto.  
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formação analítica e crítica de professores perante as condições sócio-históricas e culturais do 

contexto escolar, para que eles possam compreender e superar, nas relações de alteridade com 

outros atores, os desafios das atividades de ensino, a partir de conjunções possíveis entre a 

teoria e a prática. Sendo assim, o estágio de regência nas licenciaturas de Letras deve 

oportunizar o desenvolvimento, pelos professores em formação inicial, de capacidades 

epistêmicas e praxiológicas próprias à atividade profissional de ensino e constitutivas do seu 

contínuo desenvolvimento profissional.  

É a partir dessa expectativa que podemos considerar que a mobilização dessa prescrição, 

partilhada pela professora em uma interação com a estagiária, exemplifica como o discurso da 

estagiária é fundamentalmente dialógico, já que a voz da estagiária recorre a outras vozes, 

materializando, em seu discurso, a relação que ele mantém com outros, especificamente com o 

da professora da escola, relação dialógica que é prevista por Bakhtin (2003, p. 316): 

O enunciado está repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos quais está 
vinculado no interior de uma esfera comum da comunicação verbal. O enunciado deve 
ser considerado acima de tudo como uma resposta a enunciados anteriores dentro de 
uma dada esfera (a palavra “resposta” é empregada aqui no sentido lato): refuta-os, 
confirma-os, completa-os, baseia-se neles, supõe-nos conhecidos e, de um modo ou 
de outro, conta com eles. Não se pode esquecer que o enunciado ocupa uma posição 
definida numa dada esfera da comunicação verbal relativa a um dado problema, a uma 
dada questão, etc. Não podemos determinar nossa posição sem correlacioná-la com 
outras posições. E por esta razão que o enunciado é repleto de reações-respostas a 
outros enunciados numa dada esfera da comunicação verbal. 

 
A ação da estagiária em adotar outro livro didático é uma reação à ação da professora 

em permitir o uso de outros materiais didáticos que não os adotados pela escola. Essa permissão 

é materializada enunciativamente por uma modalização deôntica (“podia usar”), conforme 

analisaremos na seção dedicada aos mecanismos enunciativos. Assim, pelo fragmento em 

análise, podemos perceber como a voz da estagiária é discursivamente uma resposta à voz da 

professora numa interação situada, demarcada por uma referência temporal e espacial (“no 

começo, quando a gente chegou na escola”), a partir da qual a estagiária apreende 

retrospectivamente as ações em sua singularidade, representando-as como unidades 

praxiológicas salientes do seu agir na atividade de ensino.  

Após esse primeiro contato com a professora na escola, a estagiária e a sua parceira de 

dupla, implicadas enunciativamente em “a gente”, apropriam-se da prescrição que lhes é 

apresentada e que significa, para elas, modelos de agir a partir dos quais desenvolvem 

habitualmente as atividades didáticas, conforme podemos inferir da marcação do pretérito 
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imperfeito do indicativo, que materializa linguisticamente uma ação contínua, que se tornou 

habitual: “aí eu pegava alguns exemplos da internet”. Na tentativa de igualar o que foi prescrito 

com o que se pôde de fato desenvolver, a estagiária reelabora e adapta as prescrições a que está 

submetido o seu agir, avaliando as diferenças entre o agir prescrito e o agir real. 

Ao simular236 a interação com a professora, a estagiária textualiza a voz da docente, que 

semiotiza modelos do agir e que, assim, constitui uma prefiguração específica do agir. Sendo 

assim, a voz da professora, no fragmento em análise, textualiza prescrições, que são produzidas 

para regular o agir da estagiária em termos de adequação às coordenadas da atividade 

profissional de ensino, conforme já antecipamos.  

Sobre isso, assumindo que o ensino é um trabalho (MACHADO, 2004), é importante 

considerarmos que a estagiária Joana não é uma profissional tal como preconiza o significado 

social desse termo, mas é, de fato, como tentamos analisar nesta tese, uma profissional em 

potencial e, assim, em desenvolvimento, já que participa de práticas de formação inicial. Na 

universidade, Joana assume a função de estagiária professora, enquanto, na escola, assume a 

função de professora estagiária. Assim, o agir da estagiária na universidade e na escola se 

desenvolve em situação de formação e de ensino, respectivamente, pelo que podemos propor 

que, durante as atividades do estágio, o agir da estagiária Joana é situado sociohistoricamente 

em duas instituições distintas, nas quais e pelas quais circulam representações e conhecimentos 

diferentes quanto, por exemplo, às prescrições para o agir. 

Considerando legítimo o que acabamos de propor, podemos considerar, então, que o 

agir da estagiária Joana na escola é desenvolvido em situação de (preparação para) o trabalho, 

pois, embora não assuma vínculo empregatício com a escola, ela responsabiliza-se em assumir 

e reger efetivamente, no mínimo, uma turma, durante um período previamente acordado com a 

instituição. Assim, ao assumir a(s) turma(s), a estagiária Joana precisa planejar, organizar e 

desenvolver tarefas de ensino, previamente prescritas, pelo que podemos considerar que a 

estagiária está sujeita a algumas das coerções a que estão submetidos os professores da escola. 

Retomando o fragmento em análise, podemos considerar que a prescrição tematizada 

constitui alguns dos determinantes externos dos quais a estagiária se apropria e a partir dos 

quais ela legitima suas próprias intenções, representando textualmente sua responsabilidade no 

                                                           
236 Essa simulação é, no fragmento, materializada linguisticamente na forma do que convencionalmente 
classificamos de discurso indireto.  
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desenvolvimento das ações próprias à atividade de ensino. Essas intenções são materializadas 

enunciativamente, nesse fragmento, pela modalização pragmática “tentou seguir”, que codifica 

as possibilidades do agir real da estagiária, conforme discutiremos na seção dedicada à análise 

das modalizações pragmáticas.  

Ademais, devemos considerar que a estagiária, nesse processo de apropriação e 

apreensão das prescrições, as ressignifica, produzindo novas significações para o agir prescrito, 

que é relacionado ao agir real237, dadas as possibilidades de cumprir com o que é prescrito, 

conforme podemos inferir da modalização pragmática “tentou seguir”. Além disso, a estagiária 

produz novas significações também para o material didático, que constitui um parâmetro 

material do agir (BULEA, 2010), representando-o não como um artefato, mas sim como um 

instrumento (BRONCKART, 2008), já que é avaliado como um objeto física, subjetiva e 

socialmente relevante para o seu agir. Sendo assim, o agir é apreendido na sua relação com 

instrumentos, o que caracteriza o estatuto instrumental do agir da estagiária na atividade de 

ensino, já que ela, assim como todos os professores, pelo menos em tese, seleciona e adapta 

materiais, como livros, disponíveis na atividade de ensino. 

Esses processos de ressignificação podem ser inferidos pela operação linguística 

materializada pelo “mas”, que contrapõe afirmações orientadas para conclusões contrárias. A 

estagiária opõe duas afirmações (“a gente tentou seguir a ordem [do livro]” e “mas pegou 

[exemplos de uma outra gramática”), aderindo à segunda, pela qual legitima a adoção de outro 

material didático que não é o adotado pela escola. Quanto a essas oposições, percebamos, por 

exemplo, que a primeira afirmação orienta para uma conclusão não legitimada: a estagiária 

adotou, como material didático, o livro da escola. 

                                                           
237 Os termos “prescrito” e “real” foram propostos originalmente pela Ergonomia da Atividade francesa para a 
análise do trabalho.  Segundo essa abordagem, por exemplo, o termo tarefa está relacionado à prescrição de 
objetivos e procedimentos para se alcançar um determinado fim. Esses objetivos não são certamente definidos 
pelos próprios trabalhadores, pois são, na verdade, prescritos por outros, superiores na ordem hierárquica. 
Considerando essa abordagem, Amigues (2004) destaca a distância que há entre o trabalho prescrito e o trabalho 
real, enquanto Clot (2006) distingue trabalho real e trabalho realizado. Para esse último autor, o trabalho real 
implica tanto o que o sujeito realiza de fato quanto o que ele deixa de fazer, o que queria fazer, o que ele poderia 
ter feito, por exemplo; já o trabalho realizado relaciona-se ao que de fato o sujeito realiza e ao que, portanto, é 
efetivamente observável. Para os dois autores, o trabalho representado relaciona-se às interpretações do trabalho 
semiotizadas em textos que tratam da atividade e que podem ser produzidos tanto pelos próprios trabalhadores 
quanto por instâncias externas a eles. Os autores propõem ainda que o trabalho prescrito refere-se às regras e 
normas estabelecidas por instituições que regulam a atividade e que determinam o que deve ser feito. Nesta tese, 
então, preservadas as especificidades das duas atividades (formação e ensino) e das duas funções sociais 
(estagiários e professores), consideramos não o trabalho, mas sim o agir, em sua tríade: agir prescrito, agir real e 
agir representado. 
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Posto isso, analisado o fragmento 12, podemos lembrar que, nesta subseção, nossa 

análise dos conteúdos temáticos será estrategicamente breve, pois deixaremos para desenvolvê-

la na análise das outras categorias da arquitetura textual, bem como, sobretudo, na análise das 

figuras de ação, para a qual é fundamental considerarmos a heterogeneidade temática e 

discursiva.  

Contudo, podemos antecipar que os temas abordados pela estagiária exemplificam as 

diferentes dimensões do agir. Quanto a essas, poderemos perceber, ao longo deste capítulo, que 

a estagiária tematiza, em seu texto, sobretudo o desenvolvimento do seus agir e as condições 

de realização do agir. Ademais, a estagiária, ao se implicar textualmente como ator, destaca sua 

subjetividade constitutiva do agir, mobilizando, na materialidade linguística, suas intenções, 

seus motivos e suas finalidades para agir na atividade de ensino. 

Durante a entrevista de autoconfrontação simples, a estagiária pôde selecionar alguns 

trechos das aulas gravadas. Em alguns momentos, ela espontaneamente decidiu pausar o vídeo 

para tematizar e avaliar alguns conflitos, relacionados, sobretudo, aos seguintes temas: 

explicação e correção dos exercícios de classe e indisciplina dos alunos. A recorrência desses 

conteúdos temáticos no texto da estagiária e o significativo interesse dela de tematizá-los nos 

permite considerar que eles são conflitos característicos das ações em sala de aula. Alguns 

desses conflitos serão analisados por nós mais à frente, pois estão relacionados a ações 

particulares de sala de aula que dificultam o agir da estagiária e que configuram o seu agir real, 

referente às possibilidades de ação.  

Quanto a isso, podemos considerar a distinção que a Clínica da Atividade (CLOT, 2004) 

estabelece entre trabalho realizado, trabalho prescrito e trabalho real, que, aqui, nesta tese, 

assumiremos, resguardadas as suas notáveis diferenças, como agir realizado, agir prescrito e 

agir real. Para definir o trabalho real, Clot (1999) considera a pressuposição vygotskiana 

segundo a qual o homem está cheio, a cada minuto, de possibilidades não realizadas.  

Baseada nessa pressuposição, Clot (1999) propõe, então, que o trabalhador, dentre 

inúmeras possibilidades de ação, em uma dada situação de trabalho, realiza algumas delas e 

deixa de realizar outras.  Sendo assim, enquanto o trabalho realizado é o que se observa, o 

trabalho real é o que não se observa, aliás é o que se fez e o que não se fez, o que se quis fazer 

e o que se foi impedido de fazer. Por conseguinte, o trabalho real é considerado integrante de 

todo o trabalho. 
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Considerando agora os tipos de discurso238, que são configurações de unidades 

linguísticas, enunciativas e discursivas (sobretudo quanto às marcas de agentividade e de 

organização temporal) relativamente estáveis, específicas e identificáveis nos textos e que 

traduzem a criação de mundos discursivos específicos (BRONCKART, 2009), podemos 

identificar, na organização geral da produção oral da estagiária Joana, a relação entre as 

coordenadas gerais que organizam o conteúdo temático do texto e as coordenadas do mundo 

ordinário em que se desenvolveu a ação de linguagem cujo produto empírico é o texto que 

estamos analisando. Sendo assim, podemos perceber que, por exemplo, a) em 13, o conteúdo 

temático é ancorado sobretudo em um tempo/espaço disjunto das coordenadas do mundo da 

ação de linguagem em que foi produzido o texto em análise, o que caracteriza a relação de 

disjunção própria da ordem do NARRAR, e b) que, em 14, o conteúdo temático organiza-se em 

referências às coordenadas do mundo ordinário, numa relação de conjunção, o que caracteriza 

a ordem do EXPOR. 

(13) no começo quando a gente chegou na escola, a professora explicou qual era cada 

conteúdo, aí ela disse que a gente podia usar outro material, fora o livro, aí a gente 

pegou algumas figuras do livros, e a gente tentou seguir a ordem... 

(14) Eu adoro trabalhar com isso, por quê? Porque eu acho criativo... Eu tô refletindo 

sobre a aula, é, sobre lecionar, dar aula, acho que é mais isso... 

Em 13, percebemos que as representações sobre as tarefas, como procedimentos 

prescritos, referem-se a ações passadas e atestadas, organizadas textualmente a partir de uma 

origem espaço-temporal, que especifica a disjunção operada. Essa origem espaço-temporal é 

linguisticamente materializada por uma oração subordinada adverbial temporal (“quando a 

gente chegou na escola”), em que está presente um adjunto adverbal de lugar (“na escola”), 

demarcando, assim, tanto o tempo quanto o espaço em que são ancoradas as ações narradas. 

Já em 14, as representações sobre a atividade de ensino, mobilizadas pela estagiária 

como conteúdo temático, são textualmente apresentadas sem nenhuma origem espaço-temporal 

específica, o que nos permite considerar que elas são organizadas em referência mais ou menos 

direta às coordenadas gerais do mundo da ação de linguagem que estava em curso durante a 

entrevista da autoconfrontação simples. Sendo assim, as ações expostas pela estagiária são 

apresentadas como acessíveis no mundo ordinário dos participantes da interação (no caso, a 

                                                           
238 Como agentes-produtores desta tese, mobilizamos, estrategicamente, nesta seção de análise, sobretudo o 
discurso interativo e o discurso teórico. 
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própria estagiária e nós pesquisadores), como bem comprova o tempo verbal de presente do 

indicativo indicado pelos verbos do segmento em análise (“adoro”, “acho”). Há, inclusive, uma 

perífrase verbal (“tô refletindo”) composta pelo verbo auxiliar “estou” e pelo verbo principal 

no gerúndio “refletindo”, construção que, semanticamente, indica uma ação em curso no 

momento da enunciação.  

Além da relação entre as coordenadas que organizam o conteúdo temático do tetxo e as 

coordenadas do mundo ordinário da ação de linguagem, podemos considerar, para a 

identificação e análise dos tipos de discurso mobilizados pela estagiária Joana, a relação das 

diferentes instâncias de agentividade (personagens, grupos, instituições, por exemplo) e sua 

inscrição espaço-temporal, tais como são mobilizadas no texto, com os parâmetros da ação de 

linguagem que estava em curso no momento da produção textual. Assim, considerando a 

relação entre as instâncias de agentividade e de tempo/espaço mobilizadas no texto e os 

parâmetros físicos da ação de linguagem, podemos perceber que, em determinadas passagens, 

o texto mobiliza os parâmetros de produção, apresentando, em geral, referências dêiticas a esses 

parâmetros (“eu”), o que caracteriza uma relação de implicação do sujeito produtor, que, 

somada à relação de conjunção/disjunção, caracteriza o mundo do expor implicado e do narrar 

implicado, constitutivos respectivamente do discurso interativo e relato interativo. 

(15) Eu tento outra turma, vou tentar melhorar, vou descobrir se isso vai ser bom ou 

não em mim... 

(16) Depois que eu saí de lá eles perguntaram onde eu estudava, eu dizia que era na 

UFC. 

Em 15, podemos perceber que a ausência de qualquer origem espaço-temporal indica 

que se trata de uma relação de conjunção entre as coordenadas do conteúdo temático e as 

coordenadas da situação de ação de linguagem, como atestam os verbos no presente do 

indicativo (“tento”) e no futuro do presente composto (“vou tentar melhorar”, vou descobrir”). 

Em outras palavras, o conteúdo temático textualmente apresentado é organizado em um mundo 

discursivo cujas coordenadas gerais não são explicitamente distanciadas das do mundo 

ordinário da estagiária. 

Considerando a especificação das relações existentes entre a situação das instâncias de 

agentividade textualmente apresentadas e os parâmetros físicos da ação de linguagem que se 

desenvolveu no mundo ordinário, podemos afirmar que há uma relação de implicação da 

estagiária, pois a instância de agentividade textualizada (“eu”) está numa relação de 
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dependência com o agente-produtor. As unidades dêiticas desse segmento (“eu”, “mim”) 

referem-se à própria estagiária como agente-produtor e como instância de agentividade 

textualizada, o que implica que elas sejam interpretadas de acordo com os parâmetros da 

situação de ação de linguagem que estava em curso. 

São essas características, de conjunção e de implicação, que nos permite considerar que 

o segmento 15 é um exemplo de discurso interativo, enquanto o segmento 16 exemplifica o 

relato interativo, que difere do primeiro tipo de discurso apenas pela relação de disjunção 

temporal. Em outras palavras, esses dois tipos de discurso assemelham-se quanto à implicação 

do agente-produtor, mas se diferem quanto à relação de conjunção e disjunção das coordenadas 

do espaço-tempo. Em 4, a estagiária representa-se enunciativamente como actante implicado, 

como indicam as unidades dêiticas “eu”, mas apresenta as ações num tempo disjunto ao 

momento da ação de linguagem.  

Na organização geral da produção textual oral da estagiária Joana, percebemos também 

segmentos em que ela, como agente-produtor, não se implica enunciativamente como actante, 

representando textualmente outros agentes, como, sobretudo, os alunos.  

(17) Teve uma vez que a menina contou, ele tava na sala, aí ele ficou levantando, aí, 

aí, ele ficava em pé, ficava indo perto dos outros... 

(18) Eles dizem que a Marcela [a outra estagiária] é mais... como é que eles dizem? 

Séria? É, séria! 

Em 17, a ordem do NARRAR, desenvolvida a partir da relação de disjunção temporal, 

caracteriza-se pela autonomia dos parâmetros da interação verbal da entrevista de 

autoconfrontação simples, pois são tematizados outros actantes (“a menina”, “ele” [um aluno]) 

que não são os participantes da interação, o que caracteriza a narração. Observemos que a 

relação de disjunção é materializada pela origem temporal indicada por “teve uma vez” e que a 

autonomia do agente-produtor é percebida pela ausência total de unidades que, no segmento, 

remetam diretamente à estagiária.  

Já em 18, embora não se represente enunciativamente implicada como actante das ações 

expostas, a estagiária apresenta o conteúdo temático numa relação de conjunção temporal, 

própria à ordem do EXPOR, o que caracteriza o discurso teórico. Percebamos que, nesse 

segmento, os actantes tematizados são os alunos (“ele”) e a outra estagiária (“Marcela”), o que 

denota a autonomia da estagiária Joana como agente-produtor e como actante textualizado, e 

que os verbos estão no presente do indicativo, numa relação de conjunção, mais 

especificamente de simultaneidade, com o eixo temporal da produção textual.  
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Por se tratar de uma interação oral, desenvolvida por diálogo entre estagiária e 

pesquisador, a entrevista de autoconfrontação favorece a ocorrência de segmentos de discurso 

interativo, como o abaixo: 

(19) Pesquisador: É difícil se ver assim, aqui? 

Joana: Dando aula? 

Pesquisador: É. Diga, por favor! 

Joana: Eu tô refletindo sobre a aula, é, sobre lecionar, dar aula, acho que é mais 

isso... 

Nesse segmento de discurso interativo, podemos perceber a presença de unidades que 

remetem à própria interação (“eu”, “te”, “aqui”), bem como a presença de turnos de fala que 

constituem pares adjacentes que organizam o diálogo. Há também a presença de frases não 

declarativas, como frases interrogativas (“É difícil se ver assim, aqui?”, “Dando aula?”) e frase 

imperativa (“Diga, por favor!”).  

Outra característica própria ao discurso interativo que é percebida nesse fragmento de 

diálogo é a presença de uma unidade que remete a um objeto acessível tanto a nós, 

pesquisadores, quanto à estagiária Joana, participantes da interação: a unidade dêitica espacial 

“aqui” refere-se exoforicamente ao vídeo da gravação da aula que estava sendo assistido no 

momento da ação de linguagem da entrevista de autoconfrontação simples. 

Além disso, podemos perceber, nesse fragmento de discurso interativo, a elevada 

densidade verbal (“ver”, “dando”, “diga”, “tô refletindo”, “lecionar”, “dar aula”, “acho”, “é”) 

e, consequentemente, a quase nula densidade sintagmática (“a aula”). 

Continuando nossa análise dos tipos de discurso mobilizados pela estagiária Joana para 

representar, na e pela linguagem, o seu agir, podemos considerar os casos em que um tipo de 

discurso abrange outro ou até mesmo os casos em que um tipo de discurso combina-se com 

outro. Assim, destacaremos agora os casos de discurso interativo relatado239. Observemos, 

então, os fragmentos a seguir: 

(20) A gente perguntava, ele dizia: “não, eu quero fazer não”, aí eu: “não, eu não vou 

ler não” 

(21) Tanto que eu tava conversando com a Marcela depois, aí ela disse que não tinha 

entendido também, (...) aí ela disse: “não, é assim mesmo”.  

                                                           
239 Conforme Bronckart (2009), os segmentos que remetem a personagens e/ou acontecimentos textualizados, em 
segmentos maiores de narração, de relato interativo, podem ser classificados de discursos interativos secundários.  
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Esses fragmentos foram textualizados dentro de fragmentos dominantes240 de discurso 

interativo, portanto da ordem do EXPOR, já que não há nenhuma referência temporal e/ou 

espacial determinada. Nessa ordem, é comum “um mundo discursivo específico em que são 

regularmente postas em cena interações verbais de personagens” (BRONCKART, 2009, p. 158-

159).  

Nos fragmentos em análise, as interações entre as personagens estagiária Joana e aluno, 

em 20, e estagiária Joana e estagiária Marcela, em 21, são apresentadas na forma de discurso 

direto (percebamos, por exemplo, a presença de verbos dicendi, como “dizia”, e “disse” e a 

tentativa de reprodução fiel da fala do aluno e da estagiária Marcela). Nesses casos, como bem 

explica Bronckart (2009, p. 159), “um mundo discursivo, ao mesmo tempo distinto e 

dependente do munda da narração, encontra-se automaticamente criado”. 

Assim, os dois fragmentos em análise, mesmo dependentes da ordem do NARRAR que 

os abrange, constituem casos de discursos interativos, pois o seu estatuto como discursos 

interativos precisa ser considerado “não em sua relação com o mundo ordinário do agente 

produtor do texto (...), mas, sim, em sua relação com o mundo dos personagens postos em cena 

no segmento narrativo”241 (BRONCKART, 2009, p. 159). A A dependência desses fragmentos 

em relação à ordem do NARRAR dominante, especialmente do relato interativo, pode ser 

percebida por segmentos como “a gente perguntava, ele dizia” e “aí ela disse que...”. Podemos 

perceber, por fim, a dependência da organização desses fragmentos de discurso interativo 

relatado em relação à progressão das ações textualizadas242 no relato interativo.  

Sobre os discursos interativos relatados, podemos analisá-los a partir do que propõe 

Bakhtin (2003, 2009) sobre a singularidade dos discursos, que são sempre irrepetíveis, já que 

são dependentes de condições sócio-históricas de produção sempre únicas. Assim, a interação 

dela com os alunos, materializada nesse tipo de discurso, não é nada mais do que uma 

reprodução, já que ela, no mesmo em que é textualizada pela estagiária na entrevista de 

autoconfrontação simples, é concebida em outro contexto de produção.  

Apresentados os casos em que um tipo de discurso abrange outro, apresentaremos e 

discutiremos agora os casos em que um tipo de discurso combina-se com outro. Na produção 

                                                           
240 Bronckart (2009) classifica de discursos principais os discursos encaixantes, aqueles que abrangem, 
compreendem outros.  
241 Conforme Bronckart (2009), as coordenadas gerais do mundo do discurso interativo relatado são conjuntas às 
do mundo dos personagens postos em cena na narração. 
242 Para nos referirmos ao agir tal como é interpretado e verbalizado pela estagiária, mobilizaremos, 
indistintamente, os termos “ações codificadas”, “ações tematizadas”, “ações textualizadas” e “ações 
semiotizadas”. 
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oral da estagiária Joana, identificamos ocorrências em que o discurso interativo combina-se 

com o discurso teórico, como em 10: 

(22) Aí penso que o erro poderia ser meu, mas não é só meu, é o conjunto, entendeu? 

Ali é uma turma, e cada turma tem um perfil, e cada aluno é de um jeito. 

Todo esse fragmento pertence à ordem do EXPOR, como indicam os verbos no presente 

do indicativo (“penso”, “é”) e do futuro do pretérito do indicativo (“poderia ser”), que, 

respectivamente, expressam as relações temporais de simultaneidade e de posteridade entre as 

ações textualmente representadas e a ação de produção textual. Há, portanto, uma relação de 

conjunção temporal.  

Contudo, se considerarmos a relação de implicação/autonomia enunciativa da instância 

produtora do texto, no caso a estagiária Joana, perceberemos que, em um trecho, ela representa-

se textualmente como actante a quem se atribui a responsabilidade da ação tematizada, e, em 

outro trecho, ela se mantém autônoma representando textualmente outros actantes que não 

constituem os parâmetros da ação de linguagem. A implicação da estagiária é percebida no 

trecho “aí penso que o erro poderia ser meu”, como indicam as unidades exofóricas de primeira 

pessoa “eu”, “meu”. A autonomia da estagiária é percebida no trecho “ali é uma turma, e cada 

turma tem um perfil, e cada aluno é de um jeito”, em que identificamos a ausência de unidades 

que remetem diretamente aos participantes da interação.  

O trecho em que há implicação da estagiária exemplifica o discurso interativo, como 

indica, por exemplo, o “entendeu?”, marcador discursivo de conversação. Já o trecho em que 

há autonomia da estagiária é um exemplo do discurso teórico, em que há baixa densidade 

verbal, como demonstram as únicas duas ocorrências de verbos (“é”, “tem”) e, 

correlativamente, alta densidade sintagmática, como indicam as cinco ocorrências de grupos 

nominais (“uma turma”, “cada turma”, “um perfil”, “cada aluno”, “de um jeito”), bem como 

demonstra os verbos no presente gnômico/ omnitemporal (“é”, “tem”), que, semântica e 

pragmaticamente, significam um fato avaliado como permanentemente verdadeiro, não passível 

de contestação. 

Como podemos perceber, no fragmento 22, considerado agora como um todo, há a 

combinação de dois tipos de discurso que mais parecem um só: o misto interativo-teórico. 

Como acabamos de analisar, esse fragmento apresenta a presença simultânea de unidades 

características do discurso interativo e do discurso teórico. Essa combinação é, para nós, uma 

estratégia discursiva bastante produtiva, pois a estagiária, ao tentar justificar, pelo discurso 

interativo, que ela não é a responsável pelos resultados negativos dos alunos na prova, explica, 
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pelo discurso teórico, que os alunos são diferentes entre si e que eles têm dificuldades distintas, 

as quais não podem ser todas contempladas pelo professor. 

Como sabemos, os tipos de discurso, como formas de configuração e de organização 

infraordenadas com relação ao texto, combinam-se segundo modalidades diversas dentro de um 

gênero textual (BRONCKART, 2009). O texto que estamos analisando nesta seção pertence ao 

gênero textual entrevista oral, produzido empiricamente durante a interação, em presença, entre 

dois participantes (a estagiária e o pesquisador). Sendo assim, dadas as coerções do gênero 

textual e do seu contexto de produção, é legítimo considerar que era esperável a predominância 

de tipos de discurso da ordem do EXPOR. 

Em nossa análise, ao relacionarmos os tipos de discurso com os conteúdos temáticos, 

nos é possível considerar que, como propõem Bronckart (2009) e Bulea (2010), não há, de fato, 

uma relação biunívoca entre a mobilização do conteúdo temático e a mobilização do tipo de 

discurso, podendo um mesmo conteúdo temático ser organizado conforme a configuração 

discursiva de tipos diferentes, como o tema “desenvolvimento do agir”, que, no texto da 

estagiária Joana, aparece tanto em segmentos de discurso interativo quanto em segmentos de 

relato interativo. Sendo assim, no texto em análise, confirmamos a não-predeterminação da 

relação entre conteúdo temático e tipo de discurso. Contudo, essa não-pretederminação pode 

ser relativizada, pois percebemos certa tendência de um mesmo conteúdo temático ser abordado 

recorrentemente em um mesmo tipo de discurso, como o caso do tema “caracterização do 

contexto do agir”, que, no texto em análise, aparece apenas em segmentos de discurso teórico-

interativo.  

No quadro abaixo, identificamos, por bloco, os tipos de discurso mobilizados. Por esse 

quadro, podemos perceber a dinâmica dos tipos de discurso na organização do texto da 

estagiária Joana. As cores foram atribuídas aos tipos de discurso aleatoriamente.  
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BLOCO TIPO DE DISCURSO 

1 relato interativo 

2 
discurso interativo 

relato interativo 

3 relato interativo 

4 
discurso interativo 

discurso interativo-teórico 

5 

discurso interativo 

relato interativo 

discurso interativo 

6 
discurso teórico-interativo 

discurso interativo 

7 discurso interativo 

8 discurso interativo 

9 
relato interativo 

discurso interativo 

10 

relatointerativo 

discurso interativo 

discurso teórico-interativo 

11 

discurso interativo 

relato interativo 

discurso interativo 

12 

discurso interativo 

relato interativo 

discurso interativo 
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13 
discurso teórico-interativo 

relato interativo 

 discurso interativo 

14 

discurso interativo 

relato interativo 

discurso interativo 

15 

discurso interativo 

relato interativo 

discurso interativo relatado 

relato interativo 

discurso interativo relatado 

discurso interativo 

discurso interativo relatado 

discurso interativo 

discurso interativo 

16 discurso interativo 

17 

relato interativo 

discurso interativo relatado 

relato interativo 

18 

discurso interativo 

discurso interativo 

relato interativo 

19 
discurso interativo 

discurso interativo 

20 
discurso interativo 

relato interativo 
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discurso interativo relatado 

discurso interativo 

relato interativo 

discurso interativo 

 discurso teórico-interativo 

 Relato interativo 

21 

discurso interativo 

relato interativo 

discurso interativo 

22 

discurso interativo 

discurso interativo 

discurso interativo 

23 discurso interativo 

24 
relato interativo 

discurso interativo 

 discurso interativo 

25 discurso interativo 

26 discurso interativo 

27 discurso interativo 

28 discurso teórico-interativo 

 discurso interativo 

 discurso teórico-interativo 

29 
relato interativo 

discurso interativo relatado 
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Pela observação do quadro acima, podemos considerar a heterogeneidade discursiva que 

constitui o texto da estagiária Joana, caracterizado pela recorrência de quatro configurações 

discursivas, sendo majoritária, dadas as coerções da entrevista de autonconfrontação simples, a 

do discurso interativo, que organiza o conteúdo temático em relação direta com os parâmetros 

da ação de linguagem. Além dessa configuração discursiva, há a do relato interativo, que 

organiza o conteúdo temático a partir da determinação de uma origem temporal e espacial 

disjunta daquela da ação de linguagem; a do discurso teórico-interativo, que organiza o 

conteúdo temático a partir da mobilização simultânea de características próprias à implicação e 

à autonomia agentiva da estagiária, e a do discurso interativo relatado. 

No quadro acima, então, podemos perceber que, em todos os blocos da entrevista, seja 

nos fragmentos de discurso interativo, seja nos fragmentos de relato interativo, a estagiária 

relato interativo 

30 

relato interativo 

discurso interativo relatado 

discurso interativo 

relato interativo 

 relato interativo 

31 discurso interativo 

32 

discurso interativo 

relato interativo 

discurso interativo relatado 

 discurso interativo 

33 

discurso teórico-interativo 

discurso interativo 

relato interativo 

discurso interativo 

34 discurso interativo 

35 discurso interativo 
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implica-se enunciativamente no que tematiza, representando a si, na e pela linguagem, como 

um sujeito e, mais do que isso, como um ator, dotado de responsabilidade e de capacidades de 

ação. Essa implicação é materializada pela mobilização recorrente do dêitico de primeira pessoa 

do singular (“eu”).  

Sendo assim, considerar a estagiária Joana como ator implica considerá-la, antes de 

tudo, como sujeito, que, conforme estamos propondo nesta tese, é ativo, constituído e 

constituinte das atividades sociais das quais participa: 1) agindo estrategicamente, na e pela 

linguagem, a partir de determinadas intenções e capacidades de ação, para atender a 

determinadas finalidades que constituem prescrições e modelos de agir, e 2) apreendendo-os e 

ressignificando-os no processo de constituição e de desenvolvimento da sua subjetividade, da 

sua ideologia e da sua identidade, especialmente a profissional. Ou seja, durante o estágio, a 

estagiária Joana, age na atividade de ensino, como prescrição da atividade de formação 

profissional, e, para isso, mobiliza estrategicamente intenções e capacidades de ação tal como 

as apreende na e pela linguagem, para cumprir, então, com as finalidades esperadas nessas 

atividades, que constituem as prescrições que determinam os modelos de agir, os quais são 

representados e eventualmente ressignificados por ela no seu processo de formação profissional 

e humana. 

Ainda pela análise do quadro, podemos perceber que há 13 (treze) blocos da entrevista 

de autoconfrontação simples nos quais a estagiária mobiliza um único tipo de discurso. Nos 

blocos 1, 3, 5, 7, 14, 18, 22, 23, 24, 25 e 35, a infraestrutura textual é configurada apenas pelo 

relato interativo, o que significa que, nesses momentos da entrevista de autoconfrontação 

simples, a estagiária apropria-se do discurso da ordem do narrar-implicado para apreender 

retrospectivamente o agir em sua singularidade, sem, portanto, relação de contiguidade com a 

situação de sua configuração linguístico-discursiva.  

Como exemplificação, escolhemos o segmento abaixo, constitutivo do bloco 24, em que 

a estagiária semiotiza textualmente o acontecimento da sua saída da escola, após o cumprimento 

das atividades do estágio. “Quando eu saí de lá, teve uma vez, eles sempre iam me deixar na 

porta, ficavam conversando comigo, aí eles perguntaram até sobre a greve, quando é que ia 

ficar...” Nesse segmento, percebemos unidades linguísticas e enunciativas próprias à construção 

do mundo discursivo do narrar-implicado, como indicam os verbos que estão todos no pretérito 

(perfeito, imperfeito) do indicativo, os quais revelam que as coordenadas do conteúdo temático 

estão disjuntas das coordenadas da situação de ação de linguagem. Essa disjunção é ainda 

marcada por uma origem-temporal explícita: “quando eu saí de lá”.  
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(23) depois que eu saí de lá eles pergunta:ram onde eu estudava // eu dizia então que 

era na UFC // aí eles falavam/ qualquer dia vou lá ver a senhora / 

 

Já no bloco 26, a estagiária, pela mobilização exclusiva do discurso interativo, apreende 

o agir textualmente semiotizado sob a perspectiva dos seus constituintes estáveis, sem 

relacioná-los a situações singulares, o que certamente implica a dessingularização das tarefas 

(BULEA, 2010).  

(24) eu acho/ fico com medo// do do que vou ver/ as:sim será que eu vou ficar legal 

lá/ mas eu acho importante  

A estagiária tematiza textualmente as ações desenvolvidas em situações de entrevista de 

autonconfrontação simples. Embora se represente como receosa quanto à possibilidade de ser 

ver em vídeo, a estagiária considera importante o procedimento metodológico, como podemos 

perceber no segmento 24. A presença do dêitico pessoal (“eu”), que remete diretamente à 

própria estagiária, como instância agentiva implicada textualmente, dos verbos nos tempos 

presente e futuro do presente (tanto simples, quanto perifrástico) (“acho”, “fica”, “vai ser”, 

“será”, “vou ficar”) e de um marcador conversacional (“né”) caracterizam o segmento como 

próprio ao discurso interativo. 

Posto isso, podemos quantificar, na tabela abaixo, as ocorrências de cada tipo de 

discurso: 

Tabela 01 – Ocorrências dos tipos de discurso 

TIPO DE DISCURSO OCORRÊNCIAS EM 

NÚMERO 

OCORRÊNCIAS EM 

PORCENTAGEM 

Discurso interativo  48 52,7% 

Relato interativo 27 29,7% 

Discurso interativo relatado 8 8,8% 

Discurso teórico-interativo 8 8,8% 

 91 100% 

 

Deixaremos para discutir, na seção seguinte, ao analisarmos as figuras de ação 

mobilizadas pela estagiária Joana, as implicações dos tipos de discurso para a apreensão e para 
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a representação do agir e para o desenvolvimento das capacidades epistêmicas e praxiológicas 

da estagiária, como um sujeito em situação de formação profissional. Em nossa análise, 

tentaremos discutir, considerando as configurações das unidades linguísticas e enunciativas que 

realizam os tipos de discurso em português, como a mobilização e o gerenciamento dessas 

categorias discursivas favorecem a emergência e o desenvolvimento de tipos de raciocínios.  

Posto isso, acreditamos que a análise desenvolvida até aqui sobre os tipos de discurso é 

suficiente. Contudo, ainda continuaremos analisando-os, mesmo que secundariamente, quando 

passarmos a descrever a seguir as diversas formas de organização linear, ou seja, as 

modalidades particulares de planificação do conteúdo temático mobilizado pela estagiária em 

sua produção textual oral. Com a análise das sequências e das formas de planificação, 

pretendemos contemplar, pretensiosamente por completo, o nível mais profundo da arquitetura 

textual, que é o da infraestrutura.  

Embora os tipos de discurso sejam as categorias fundamentais da infraestrutura textual, 

há outra que também contribui para a organização composicional de um texto. Assim sendo, 

devemos reconhecer, na estruturação composicional dos textos, a importância das tipologias 

textuais para a organização sequencial (ou linear) do conteúdo temático.  

Como sabemos, o conteúdo temático é desenvolvido em uma organização sequencial, 

linear, correspondente a formas de planificação do conteúdo textualmente semiotizado, que, no 

modelo da arquitetura textual do ISD, classificamos de sequências textuais (BRONCKART, 

2009). Considerando produtiva a abordagem desenvolvida por Adam (1992), Bronckart (2009, 

p. 218) define as sequências textuais como “unidades estruturais relativamente autônomas, que 

integram e organizam macroproposições, que, por sua vez, combinam diversas proposições, 

podendo a organização linear do texto ser concebida como o produto da combinação e da 

articulação de diferentes tipos de sequências” (grifos do autor). Para o autor, as sequências são, 

então, formas de organização linear e de planificação mobilizadas nos diferentes tipos de 

discurso.  

Assumindo a classificação proposta por Adam (1992), Bronckart (2009) reconhece seis 

sequências textuais: a narrativa, a descritiva, a argumentativa, a explicativa e a dialogal, que 

podem ser combinadas em um texto em várias modalidades, sendo dessa diversidade de 

combinação entre elas que decorre a heterogeneidade composicional (da maioria) dos textos. 



288 
 

 
 

Além das seis sequências textuais, Bronckart (2009) reconhece, na composição dos textos, 

outras formas de planificação, que classifica como script e esquematizações.  

A seguir, passaremos a descrever o plano geral da organização da produção textual oral 

da estagiária Joana, considerando, para isso, a análise anterior dos tipos de discurso e a análise 

seguinte das diferentes formas de planificação próprias das tipologias textuais que constituem 

as estratégias de planificação do conteúdo textualmente semiotizado, sobre o qual discutimos 

anteriormente, no início desta seção. Assim sendo, de acordo com uma sugestão de Bronckart 

(2009), tentaremos identificar inicialmente as formas de planificação empregadas no tipo de 

discurso principal/dominante (em termos da organização global do texto), para, em seguida, 

tentarmos identificar as fases da planificação principal nas quais são apresentados os outros 

tipos de discurso. 

Para essa análise, devemos considerar, então, a heterogeneidade composicional das 

sequências textuais, que, para Bronckart (2009), são organizadas em fases243, que, por sua vez, 

podem combinar uma ou mais proposições.   

No que se refere à organização linear geral do texto em análise, podemos perceber a 

presença de segmentos próprios a todas as seis tipologias, sendo recorrentes as sequências 

dialogal e expositivo-argumentativa. Contudo, a forma de planificação predominante é o script. 

Para nós, essa predominância da sequência textual dialogal e expositivo-argumentativa, bem 

como sobretudo do script como forma de planificação, é justificada sobretudo pelas coerções 

do gênero textual e da situação da ação de linguagem, especialmente dos parâmetros 

sociossubjetivos partilhados pela estagiária quanto aos objetivos discursivos e pragmáticos da 

entrevista de autoconfrontação simples.  

Conforme já antecipamos, o texto que estamos analisando, produzido empiricamente 

numa interação síncrona (em presença, ao mesmo tempo) entre a estagiária e nós pesquisadores, 

pertence ao gênero textual entrevista de autoconfrontação simples, cujo principal objetivo é, 

pelo menos no caso desta pesquisa, interpretar, sob a avaliação da estagiária, as ações já 

desenvolvidas por ela e gravadas por nós em sala de aula. Sendo assim, em conformidade com 

os objetivos pragmáticos da interação e com os objetivos metodológicos do procedimento 

formativo, a estagiária pretendeu, na conversação com o pesquisador, relatar as suas ações e as 

                                                           
243 Para Bronckart (2009), as fases podem apresentar extensão variável, não correspondendo necessariamente a 
um parágrafo.  
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ações de outros actantes, tematizando, a partir de uma apreensão retrospectiva do agir e do 

estabelecimento de um grau zero da planificação dos segmentos da ordem do NARRAR, 

algumas das tarefas desenvolvidas por ela e por outros agentes textualmente semiotizados. Para 

legitimar e validar o seu relato, atenuando eventuais avaliações dos pesquisadores, a estagiária 

procurou expor e argumentar, baseada em parâmetros físicos e sociossubjetivos, sobre as 

ocorrências praxiológicas que considerou mais ilustrativas.   

Considerando o nível global do texto da estagiária, pertencente ao domínio da 

conversação, podemos afirmar que haveria uma relação entre os tipos de discurso principais e 

as formas de planificação privilegiadas. Conforme apresentamos na tabela anterior, a produção 

textual em análise mobiliza, como tipos principais e dominantes, o relato interativo (54 

ocorrências) e o discurso interativo (18 ocorrências), ambos próprios a uma conversação. Esses 

dois tipos de discurso são organizados sobretudo em uma sequência dialogal dominante e 

combinam-se ou somam-se a outros tipos, cujos mundos discursivos são subordinados ao 

mundo dos dois tipos principais e são planificados por outras sequências textuais e por outras 

organizações composicionais da forma sobretudo do script, como comprovaremos ao final da 

análise desta seção.  

Considerando que cada sequência textual é uma forma de composição com uma função 

própria, analisaremos abaixo algumas ocorrências das sequências e das modalidades de 

planificação identificadas na produção textual oral da estagiária Joana, sem nos esquecermos 

que os objetivos e propósitos pragmáticos do gênero textual entrevista de autoconfrontação 

simples e da ação de linguagem de que ele é o produto empírico justificam, pelo menos 

parcialmente, uma inclinação a certas seleções e combinações das tipologias textuais, como 

acabamos de antecipar. 

Por se tratar de uma interação síncrona, a nossa entrevista de autoconfrontação simples 

caracterizou-se pelo diálogo entre dois sujeitos, que, alternadamente, assumiram o turno de fala. 

Sendo assim, é previsível que, em uma perspectiva da composição mais geral, do todo, a 

sequência textual predominante seja a dialogal, que se combina com outras em vários trechos 

do texto. É por isso que consideraremos que, na produção textual oral da estagiária Joana, a 

sequência textual dialogal é a modalidade de planificação primária em termos de dominância, 

enquanto as outras, como a narrativa, a expositivo-argumentativa, a descritiva e o script, são as 
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formas de planificação secundárias244 e até terciárias245. Com essa terminologia, não queremos 

menosprezar o estatuto dessas últimas estruturas de sequenciação textual, mas sim descrever as 

suas modalidades de combinação em termos descendentes, do maior para o menor, em termos 

de dominância.  

A partir disso, começaremos a análise pelos fragmentos da ordem do NARRAR, para, 

em seguida, passarmos para os fragmentos da ordem do EXPOR. Nosso objetivo é tentarmos 

analisar a eventual relação entre os tipos de discurso e as modalidades de organização linear da 

produção textual oral da estagiária Joana.   

Quanto à sequência textual narrativa, identificamos algumas ocorrências em que a 

estagiária mobiliza essa modalidade de organização linear do conteúdo temático. Nesses casos, 

predomina, como discurso principal, o tipo de discurso narração, no qual se inserem discursos 

secundários, como o discurso interativo relatado, que aparece em uma determinada fase da 

planificação da narração. 

Para legitimar essa análise que acabamos de destacar sobre a relação entre os tipos de 

discurso e a sequência textual narrativa em nosso corpus, discutiremos sobre o fragmento 

abaixo, que avaliamos como significativo dentre aqueles que identificamos, no texto da 

estagiária, como característicos da tipologia narrativa: 

(25) porque tinha um menino/ ele era MUITO danado sabe/ aí/ inclusive/ teve um 

dia que ele queria comprar merenda pra ele lá fora/ ele disse// a professora é mó 

limpeza/ aí ele pediu/ só que eu eu não fui fazer isso/ jus::tamente porque eu sei 

dividir/ eu sou legal/ mas lá eu tô PRA trabalhar/ pra dar aula/ não é pra fazer favor 

pra ele en:tendeu/ tan:to que assim depois ele ficou meio afastado de mim 

As ações textualizadas pela estagiária nesse fragmento são apreendidas no passado e 

situadas em um determinado tempo e espaço que não são os mesmos da ação de linguagem em 

que foram representadas discursivamente, o que caracteriza o mundo discursivo do NARRAR, 

como comprova o organizador temporal “teve um dia”, que materializa a referência temporal 

disjunta. A estagiária, ao reportar os eventos já ocorridos, implica-se enunciativamente neles 

(“só que eu não fui fazer isso”, por exemplo), representando-se como ator a quem se pode 

                                                           
244 Segundo Adam (1992), todo texto, caracterizado por sua heterogeneidade composicional, é dotado de uma 
sequência dominante, em relação à qual outras sequências, consideradas dominadas, podem se organizar. 
245 Discutiremos sobre as sequências terciárias quando analisarmos a tipologia descritiva identificada na produção 
textual oral da estagiária Joana.  
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atribuir a responsabilidade de algumas das ações textualizadas (“eu tô lá pra trabalhar”, “eu sei 

dividir”, por exemplo). Por tudo isso, trata-se, nesse caso, no que se refere ao fragmento como 

um todo coerente, de um relato interativo. 

Nesse fragmento, como podemos perceber, a estagiária organiza discursivamente o 

conteúdo temático em um breve relato sobre ações que considera exemplificativas dentre 

aquelas que vivenciou nas atividades de ensino na escola acolhedora. O estatuto 

exemplificativo, nesse caso, está relacionado à função que cumpre no fragmento, que é a de 

conceder legitimidade à premissa de que se trata de um aluno indisciplinado. Linguisticamente, 

a unidade que é responsável por principiar essa concessão é o operador “inclusive”, que 

determina o argumento mais forte que conduz à nova premissa.  

A planificação desse trecho começa com uma proposição (“porque tinha um menino, 

ele era muito danado, sabe?), a partir da qual se agrupam as outras proposições, compreendendo 

um todo significativo sobre unidades praxiológicas do passado (“queria”, “disse”, “pediu”, por 

exemplo). A história começa, então, com a apresentação de uma situação inicial, de aparente 

equilíbrio (“tinha um menino, ele era muito danado”), que é transformada por um fato 

provocador de tensão (“ele queria comprar merenda pra ele lá fora”).  

Nesse fragmento, o que parece contextualizar essa situação inicial, seguida da 

complicação (“aí ele pediu) e da tensão (“só que eu não fui fazer isso””), é a semiotização de 

uma representação negativa do aluno, como nos permite inferir a modalização246 apreciativa de 

valor negativo “muito danado”. É sobre as ações sucessivas do aluno e da própria estagiária que 

incidem os conteúdos das proposições, o que assegura certamente a unidade temática desse 

fragmento. 

A transformação esperada pelo aluno, quanto ao desejo de a professora comprar o lanche 

para ele, não se efetiva, o que provoca a complicação da história, que se encaminha, a partir da 

passagem de avaliação da estagiária sobre a sua função de professora (“justamente porque eu 

sei dividir, eu sou legal, mas lá eu tô pra trabalhar”), para a situação final (“ele ficou meio 

afastado de mim”, em que aparece novamente um estado aparente de equilíbrio. 

No modelo prototípico da estrutura macroproposicional da sequência textual narrativa 

desenvolvido por Adam (1992) e assumido por Bronckart (2009), são identificadas sete fases, 

que, em termos de convenção, se distribuem assim: a situação inicial, a complicação, as ações, 

a resolução, a situação final, a avaliação e a moral. No fragmento em análise, conforme 

analisaremos logo a seguir, identificamos todas essas fases, com exceção da moral, e 

                                                           
246 Trataremos das modalizações em outra seção.  
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observamos uma mudança247 no que se refere à ordem tradicional dessas fases: a avaliação 

aparece entre a complicação e a situação final. Para nós, todas essas fases contribuem, no caso 

do fragmento em destaque, para a constituição de uma história completa, com início, meio e 

fim, em que é possível atestar a sucessão cronológica das ações tematizadas textualmente pela 

estagiária. 

A fase situação inicial da sequência narrativa em análise é a macroproposição “tinha um 

aluno, ele era muito danado”, que apresenta o estado de equilíbrio e o contexto geral, composto 

pelo conjunto de coordenadas (personagens e tempo, por exemplo) a partir das quais se 

desenrola a complicação. A fase complicação é, no caso em análise, a macroproposição “teve 

um dia que ele queria comprar merenda pra ele lá fora”, que altera o estado de equilíbrio da 

situação inicial (“tinha um aluno, ele era muito danado”), desencadeando outros eventos 

tematizados textualmente nas macroproposições seguintes (“ele disse: ‘a professora é mó 

limpeza’, aí ele pediu”), as quais constituem a fase ações.  

Essas ações desencadeiam o evento decisivo da história, materializado na 

macroproposição “só que eu não fui fazer isso”, que compreende a fase resolução. Enquanto as 

macroproposições anteriores apresentam processos dinâmicos que causam a tensão da história, 

essa proposição apresenta um processo que reduz significativamente a tensão e que faz a 

história progredir para um novo estado de equilíbrio.  

Após essa macroproposição, são apresentadas, de modo intercalado, outras que 

compreendem a fase avaliação248 e que expõem avaliações da estagiária referentes aos eventos. 

Logo após essas macroproposições intercaladas, é apresentada a que encerra a sequência 

narrativa: “tanto que assim depois ele ficou meio afastado”. Essa macroproposição é a fase 

situação final, pois é ela a responsável pela emergência do novo estado de equilíbrio, obtido 

pela fase resolução (“só que eu não fui fazer isso”). Essa fase situação final, como podemos 

perceber, representa a mudança de estado (“ele ficou meio afastado de mim”) que afeta o actante 

tematizado (“um menino”, “ele”). É essa mudança, materializada linguisticamente pelo verbo 

de estado “ficar” no pretérito perfeito com aspecto durativo, que é responsável pela emergência 

de um novo estado de equilíbrio.  

Para nós, em conformidade com Adam (1992), é a progressão temporal entre a situação 

inicial e a situação final, mesmo que mínima no fragmento em análise, que caracteriza o critério 

                                                           
247 Essa mudança é certamente possível, já que, segundo Adam (1992), não há uma distribuição rígida das fases 
da tipologia narrativa.  
248 De acordo com Adam (1992), a fase avaliação é facultativa, não sendo circunscrita necessariamente à fase final 
da tipologia narrativa, podendo, assim, aparecer em qualquer posição da sequência.  
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do tempo dessa sequência textual. Além disso, acreditamos que essas fases mobilizadas pela 

estagiária atendem produtivamente à instituição, típica da sequência textual narrativa, de uma 

unidade temática, de uma sucessão cronológica das ações semiotizadas e de relações de 

causalidade entre essas ações (ADAM, 1992). 

Quanto à fase da avaliação, consideramos importante destacar que ela compreende, 

nesse caso em análise, uma ordem avaliativa a que se sobrepõe a ordem cronológica das ações 

narradas. Pela avaliação, a estagiária tenta fornecer as razões que justificariam o não 

atendimento por parte dela ao pedido do aluno (comprar merenda para ele fora da escola). 

Conforme Bronckart (2009, p. 220), baseado em Ricoeur, é essa ordem avaliativa, em termos 

interpretativos, que “confere à sequência narrativa essa função de reconfiguração das ações 

humanas” (grifo do autor).  

Sobre as razões semiotizadas na fase da avaliação, podemos considerar a apreensão de 

normas prescritivas que coordenam o agir da estagiária, materializadas por estruturas 

sintagmáticas que funcionam enunciativamente como modalizações deônticas (“eu tô lá pra 

trabalhar, pra dar aula, não é pra fazer favor pra ele”). Essas restrições prescritivas 

compreendem as causas pelas quais a estagiária não atendeu ao pedido do aluno. Sendo assim, 

podemos considerar que, entre as restrições e as ações da estagiária, há relações de causalidade, 

cuja consequência é a ação do aluno de se afastar de Joana, como nos permite inferir o conector 

“tanto que”, que é tradicionalmente classificado como locução conjuntiva subordinada 

consecutiva.   

Nesse fragmento, é interessante percebermos também como as sequências textuais 

combinam-se para constituírem uma unidade linear coerente, em relação aos tipos de discurso 

cujas unidades linguísticas as estruturam. Podemos considerar, em termos descendentes, que 

esse fragmento de tipologia narrativa é apresentado dentro de uma sequência textual dialogal 

dominante, como nos indica o tipo de discurso principal relato interativo, caracterizado, por 

exemplo, pelos marcadores conversacionais (“sabe?”, “entendeu”?), próprios à interação em 

curso entre a estagiária e o pesquisador, no momento da entrevista de autoconfrontação.  

Além disso, dentro da sequência textual narrativa, secundária em relação à dialogal que 

caracteriza o texto por completo, há passagens típicas de outra sequência textual dialogal, como 

podemos perceber no seguinte segmento de discurso interativo dialogal, que tematiza a 

interação entre a estagiária e o aluno: “ele disse: a professora é mó limpeza”. O discurso 

interativo dialogal é percebido pela presença do verbo dicendi “disse” e pela mudança de tempo 

verbal no trecho em que há a tentativa de transcrição fiel da fala do aluno (antes e desse 
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segmento, todos os outros apresentam os verbos no pretérito, seja perfeito (“teve”, “disse”), 

seja imperfeito (“queria comprar”), do indicativo.  

Nesse caso, pelo que acabamos de discutir, podemos observar um duplo fenômeno de 

subordinação (BRONCKART, 2009): a) o mundo discursivo (expor-implicado) correspondente 

ao tipo menor (discurso interativo dialogal) é subordinado ao mundo discurso (narrar-

implicado) do tipo principal (relato interativo), e b) o tipo menor (discurso interativo dialogal) 

compreende uma das fases da planificação (complicação da tipologia narrativa) do tipo 

principal (relato principal). Assim sendo, no fragmento em análise, o tipo principal/dominante 

é o relato interativo, organizado em uma sucessão de eventos materializada pela sequência 

narrativa, estando presente, secundariamente, em uma das fases da narração, o discurso 

interativo dialogal/relatado.  

No quadro abaixo, apresentaremos esquematicamente, em termos descendentes, a 

hierarquia de distribuição das modalidades de organização e planificação do fragmento que 

acabamos de identificar e descrever. Para isso, consideraremos que a totalidade do texto da 

estagiária, como uma unidade coerente, é estruturada composicionalmente pela sequência 

textual dialogal, que classificaremos de primária e que abrange localmente outras sequências, 

que categorizaremos de secundárias e que, por sua vez, podem abranger ainda mais localmente 

outras, que identificaremos como terciárias. Sendo assim, no caso do fragmento em análise, 

temos a seguinte distribuição:  

 

 

 

Resumindo a análise do fragmento em destaque, podemos concluir que se trata, de fato, 

de uma sequência textual narrativa, pois nele se representam, cronologicamente, por relações 

causais, eventos (o pedido do aluno, a recusa da professora, por exemplo) cuja responsabilidade 

é atribuída a actantes (a estagiária e o aluno), representados discursivamente como atores, como 

comprova as modalizações pragmáticas mobilizadas (“queria comprar”, “eu sei dividir”, “pra 

trabalhar, pra dar aula”), pelas quais há a concessão de intenções e capacidades de ação ao aluno 
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e à estagiária. A esses eventos se opõem uma situação inicial (“tinha um aluno”) e uma situação 

final (“ele ficou meio afastado de mim”, de modo que a intriga (o conflito entre a estagiária e o 

aluno) constitua um todo coerente. 

Assim sendo, podemos concluir que o caráter processual do fragmento em análise está 

relacionado à criação de um conflito249 entre a estagiária e o aluno. Para a criação desse conflito, 

são representados os atores, que são o aluno (“ele era muito danado”, “queria comprar 

merenda”) e a estagiária Joana (“eu sei dividir, eu sou legal”). A ambos é atribuída, por 

modalizações pragmáticas (“queria”, “sei”), a responsabilidade das ações tematizadas, as quais 

se sucedem no tempo (“ele queria comprar”, “ele disse”, “ele pediu”, por exemplo), a partir de 

uma relação de causa (“eu não fui fazer isso”) e consequência (“ele ficou afastado de mim”). É 

essa relação de causa e consequência que provoca mudança nos atores (antes, o aluno era 

próximo à estagiária por considerá-la solícita, depois o aluno afastou-se da estagiária por ela 

não ter atendido ao pedido dele). 

Sobre o fragmento 25, ainda em análise, podemos perceber que o conflito entre a 

estagiária Joana e o aluno é, antes de tudo, um conflito discursivo e, portanto, ideológico, dadas 

as diferentes representações que eles partilham sobre a identidade de cada um e sobre a função 

social um do outro. Esse conflito é constituído, então, pelo confronto ideológico entre a voz da 

estagiária e a voz do aluno, que caracterizam a polifonia (BAKHTIN, 2003) desse fragmento, 

polifonia significativamente polêmica, porque, conforme analisaremos a seguir, a voz do aluno 

parece contrariar e contestar a voz da estagiária, já que ele a representa como estagiária, e ela 

se representa como professora.  

Ciente de que não poderia sair da escola em horário de aula, o aluno, que avalia a 

estagiária Joana como solícita, como podemos inferir da modalização apreciativa “mó 

limpeza”, pede que ela lhe compre merenda fora da escola. Esse pedido é validado pela 

representação que o aluno partilha sobre a função da estagiária, que, para ele, parece não 

assumir, em sala de aula, a função de professora de fato, no desenvolvimento da função. Essa 

representação do aluno sobre a função da estagiária e, logo, sobre a identidade profissional dela 

parece não distinguir nem admiti-la como professora legítima, o que, para ele, justifica a 

hipótese de que ela poderia sair da escola no horário de aula para comprar merenda para ele. É, 

então, essa representação que fundamenta a ação dele, o que, para nós, legitima a nossa tese de 

                                                           
249 Para nós, esse conflito é próprio à atividade de ensino, por se tratar de uma atividade interpessoal, que implica, 
portanto, sujeitos com funções sociais distintas e, logo, com ideologias diferentes.  



296 
 

 
 

que as representações sociodiscursivas coordenam e fundamentam ações, sobretudo de 

linguagem.  

Contudo, a estagiária, que representa o aluno como indisciplinado, como podemos 

inferir da modalização apreciativa “muito danado”, não atende ao pedido dele, já que está ciente 

das finalidades que prescreve as atribuições do professor e que deve cumprir na atividade de 

ensino. É com essas finalidades, com valor deôntico, que ela representa o seu agir em 

conformidade com as normas sociais: “eu tô lá pra trabalhar, pra dar aula, não é pra fazer favor 

pra ele”. Ao textualizar essas finalidades,  

Como podemos perceber, essas finalidades, que estão relacionadas ao plano intencional 

do agir (BRONCKART, 2004, 2006), são socialmente validadas e individualmente apropriadas 

e, nesse contexto específico, ressignificadas pela estagiária num processo de tomada de 

consciência. Por esse processo, a estagiária reconhece a subversão, pelo aluno, de avaliações 

legitimadas socialmente quanto à função dela na escola e a produção, pelo aluno, de avaliações 

outras que não aquelas apropriadas à atividade de ensino. Essa subversão de avaliações 

consolidadas e a consequente instituição de avaliações inovadoras é que constitui o confronto 

ideológico nesse fragmento, já que “o dado se transfigura no criado” (BAKHTIN, 2003, p. 

348)(grifos doa autor).  

Pelo apresentado até aqui, podemos considerar que o fragmento em análise é um caso 

prototípico da ordem do NARRAR, pois apresenta uma sequência linear de eventos passados, 

relacionados a um processo de tensão (como discutimos, o conflito estabelecido entre o pedido 

do aluno e a recusa da estagiária). Contudo, considerando a organização e a planificação geral 

da produção textual oral da estagiária, percebemos que a maioria dos fragmentos pertencentes 

à ordem do NARRAR, como os abaixo, não apresentam nenhum processo de tensão, não 

podendo ser, portanto, considerados ocorrências da sequência textual narrativa. 

(26) eu entrei na sala/ escrevi os exemplos no quadro/ depois di#falei cada tipo de de 

figura de linguagem/ né/ eu ainda tentei usar exemplos que eu lembrava/ né/ 

(27) no começo// quando a gente chegou na escola/ a professora explicou qual era 

cada conteúdo/ aí ela disse que que/ a gente podia usar outro material fora o livro/ 

aí a gen:te pegou algumas figuras do livro/ 
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(28) quando eu eu eu fazia um resumo/ eles ainda lembravam/ aí:: a professora 

passou/ pediu pra gente passar uma prova sobre orações também/ mas eles não foram 

bem na prova 

(29) eu tava conversando com a Marcela depois// aí ela disse que não tinha entendido 

também// isso me deixou TÃO magoada o resultado dessa prova. 

 

Nesses fragmentos, característicos do relato interativo, podemos perceber que as ações 

são simplesmente dispostas em ordem cronológica, sem haver, entre elas, nenhum processo de 

tensão que constitua o conflito próprio à tipologia narrativa. É por isso que podemos considerar 

que esses fragmentos assumem o grau zero da planificação dos segmentos da ordem do 

NARRAR. Para Bronckart (2009), essa forma de organização linear com grau zero é o script.  

É essa a forma de planificação mais comum no texto da estagiária Joana, no qual, em 

quase todos os fragmentos da ordem do NARRAR, percebemos a ausência total da emergência 

do esquema prototípico da tipologia narrativa, com as suas fases bem distribuídas linearmente. 

Para nós, a estagiária, ao mobilizar sobretudo o script como forma de planificação, não 

pretendeu produzir um processo de tensão entre as ações semiotizadas, mas sim, mesmo que 

sob uma apreensão fragmentária, apresentá-las em sua ordem cronológica, para, a partir dela, 

desenvolver uma ordem avaliativa. Essa nossa hipótese parece ser confirmada se 

considerarmos, mais uma vez, a relação entre os tipos de discurso e as formas de planificação 

textual. 

Segundo Bronckart (2009), a planificação do conteúdo temático, nos casos do tipo de 

discurso relato interativo, pode ser desenvolvida por três modalidades que, eventualmente, 

podem ser combinadas e/ou alternadas: o script, a sequência narrativa e a sequência descritiva. 

Os fragmentos 25, 26, 27, 28 e 29 são todos característicos do relato interativo, porém apenas 

o 25 organiza-se linearmente de acordo com o modelo convencional da sequência narrativa, no 

qual as ações e os eventos são “organizados em fases e sustentados por uma operação de caráter 

dialógico (criar uma tensão)” (BRONCKART, 2009, p. 241). Observemos que os fragmentos 

26, 27, 28 e 29 organizam, em um grau zero de tensão, o conteúdo temático em uma ordem que 

coincide com a ordem cronológica efetiva das ações relatadas, o que nos permite considerá-los 

como casos da formação de planificação script, e não da sequência narrativa.  
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A quase total ausência de ocorrências da tipologia narrativa na produção textual oral da 

estagiária parece ser justificada, ademais, pela dependência que o tipo de discurso narração 

assume em relação ao tipo de discurso relato interativo. As ocorrências do primeiro são 

secundárias no texto da estagiária, já que se organizam quase sempre no segundo, como 

podemos perceber abaixo: 

(30) quando eu falei lá pros alunos/ que que ia começar a a primeira aula de figuras 

de linguagem/ FUI eu/ não foi a Marcela/ aí eles disseram que adoravam esse 

conteúdo/ que já tinha visto com outra professor// que também era estagiária/ aí eles 

lembravam os nomes/ mas não lembravam o conteúdo não/ depo::is é que eles foram 

relembran:do// mas eles disseram que gostavam desse conteúdo 

(31) só que a maioria/ assim/ o pessoal do lado direito né mais do lado da porta// 

eles ta:vam conversando/ algumas meninas tavam conversando/ eu já vi elas por 

aqui/ elas tavam copiando/ mas conversando mais do que copiando né/ aí perdi a 

atenção 

 Esses dois fragmentos são ilustrativos das ocorrências bastante frequentes da 

combinação, no texto da estagiária, do relato interativo com a narração. No primeiro fragmento, 

o tipo de discurso narração sucede o tipo de discurso relato interativo e, no segundo, é o inverso. 

Em, por exemplo, “aí perdi a atenção”, “quando eu falei pros alunos” e “fui eu”, há implicação 

da estagiária como actante tematizado textualmente, o que caracteriza esses segmentos como 

do tipo relato interativo. Já em, por exemplo, “eles tavam conversando”, algumas meninas 

tavam conversando”, há autonomia da estagiária, porque ela tematiza apenas a agentividade dos 

alunos, o que caracteriza esses segmentos como do tipo narração. 

Mesmo apresentando trechos do tipo de discurso narração, nenhum desses dois 

fragmentos é planificado pela tipologia narrativa, já que o que há, neles, é a disposição das 

ações em ordem cronológica, sem que essa organização linear assuma qualquer processo de 

tensão, pelo qual se passe de uma situação inicial para uma situação final.  

Por essa análise, nos é possível afirmar novamente que a forma de planificação mais 

recorrente na infraestrutura textual da produção oral da estagiária é o script, pelo qual ela relata 

e narra, em diferentes graus respectivamente de implicação e autonomia, as ações desenvolvidas 

nas atividades de ensino, sem precisar, para isso, apresentar relações de causa e efeito entre os 

eventos que pudessem implicar mudanças de estado.  

Já identificamos e descrevemos até aqui ocorrências da sequência textual narração e da 

forma de planificação script. Podemos agora discutir ocorrências da tipologia descritiva 
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identificadas nos fragmentos da ordem do NARRAR do texto da estagiária. Além da 

dependência da tipologia descritiva à tipologia dialogal, fenômeno sobre o qual discutiremos 

mais abaixo, quando tratarmos dos fragmentos da ordem do EXPOR, percebemos, no texto da 

estagiária, outra dependência: dessa vez, relativa à tipologia narrativa. Observemos o fragmento 

abaixo: 

(32) Ela perguntou pra ele se tinha gostado da gente, disse que sim, que tinha gostado 

de mim, mas que tinha medo de depois eu ir pra outra escola e ter alunos, alunos, 

alunos que não fossem igual a eles, que fossem piores e que não prestassem atenção 

na minha aula ou quisessem brincar tipo comigo, porque eles disseram que tem aluno 

assim, aí tinha medo de isso acontecer comigo. 

Quanto à organização discursiva, esse fragmento é próprio do tipo de discurso relato 

interativo, pois há disjunção quanto à temporalidade do conteúdo temático e a temporalidade 

da situação de sua verbalização, bem como há implicação da estagiária como actante 

textualmente tematizado. Sobre a disjunção, percebemos os verbos no tempo pretérito perfeito 

(“perguntou”), imperfeito (“tinha medo”) e mais-que-perfeito composto (“tinha gostado”) do 

indicativo e, sobre a implicação, percebemos os pronomes pessoais (“eu”, “mim”) cuja 

referência é dêitica.  

Esse fragmento de relato interativo é organizado pela forma de planificação típica do 

script, que, embora semelhante à tipologia narrativa, não apresenta qualquer tensão quanto às 

ações relatadas. Sobre isso, é importante observarmos que, no fragmento em destaque, há a 

tematização de ações no passado, contudo evocadas sem o objetivo de se criar uma tensão, para 

depois resolvê-la, e sem sobrepor à ordem cronológica uma dimensão causal, o que, de fato, 

nos impossibilita de considerar esse trecho como característico da sequência textual narrativa. 

Em termos descendentes, o script, como forma de planificação maior, está abrangendo, 

nesse fragmento, a sequência descritiva, que aparece localmente. O segmento de função 

descritiva “alunos que não fossem igual a eles, que fossem piores e que não prestassem atenção 

na minha aula ou quisessem brincar tipo comigo” aparece entreposto aos segmentos de função 

narrativa (“ela perguntou pra ele se tinha gostado da gente, disse que sim, que tinha gostado de 

mim, mas que tinha medo de depois eu ir pra outra escola e ter alunos, alunos, alunos” e “porque 

eles disseram que tem aluno assim, aí tinha medo de isso acontecer comigo).  

Dada essa distribuição da organização e a planificação do fragmento, é legítimo 

considerarmos que a função da sequência textual descritiva, nesse caso dentro de uma sequência 

maior, na forma de script, com valor narrativo, é produzir e partilhar uma caracterização de um 
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dos actantes textualmente representado como personagem do relato. Essa distribuição, portanto, 

nos permite afirmar que a sequência textual descritiva é, na produção textual oral da estagiária, 

uma modalidade de organização linear do conteúdo temático a serviço de outras modalidades.  

No quadro abaixo, apresentaremos esquematicamente, em termos descendentes, a 

hierarquia  de distribuição das modalidades de organização e planificação do fragmento 31, 

semelhante ao que propomos na análise do fragmento 25. Para isso, consideraremos mais uma 

vez que a totalidade do texto da estagiária, como uma unidade coerente, é estruturada 

composicionalmente pela sequência textual dialogal, que classficamos de primária e que 

abrange localmente outras sequências, que categorizamos de secundárias. Pela recursividade 

das formas de organização linear, há ainda o que identificamos de terciárias, ou seja, as 

sequências que são abrangidas localmente pelas secundárias. 

 

 

 

 

Na 

produção 

textual 

oral da 

estagiária Joana, identificamos a presença da sequência textual descritiva também em 

segmentos da ordem do EXPOR, que passaremos a analisar. Para isso, observemos, por 

exemplo, os fragmentos a seguir: 

(33) sobre as questões da prova/ né a primeira questão era pra marcar os os verbos 

e dizer qual era o período/ né/ se era simples composto/ aí as duas frases tinham 

mais de um verbo  

(34) falando agora da atividade que a gente passou// a instrução era pra eles tentarem 

criarem uma figura de linguagem/ e dizer qual o tipo eles tentaram usar/como a 

atividade que eles já tinham feito. 

Nesses dois fragmentos do misto discurso téorico-interativo, podemos perceber que o 

conteúdo temático (as questões da prova, em 33, e o comando da atividade, em 34) é organizado 

linearmente em uma sequência textual descritiva. Conforme Bronckart (2009), a partir de Adam 

(1992), o modelo prototípico da tipologia descritiva é constituído por três fases principais: a 

ancordagem, em que o tema da descrição é apresentado; a aspectualização, em que as 

SEQUÊNCIA TEXTUAL DIALOGAL (PRIMÁRIA) 

 

 

SCRIPT (SECUNDÁRIA) 

SEQUÊNCIA TEXTUAL 
DESCRITIVA 

(TERCIÁRIA) 



301 
 

 
 

características do tema da descrição são apresentadas, e o relacionamento, em que as 

características apresentadas são, por exemplo, comparadas a outras. 

Nos dois fragmentos ora em análise, podemos perceber a fase da ancoragem, a partir da 

qual o tema da descrição é apresentado, como percebemos em “sobre a prova”, em 33, e 

“falando agora da atividade que a gente passou”, em 34. O sintagma preposicional “sobre a 

prova”, mais especificamente a preposição “sobre”, em 33, e a oração subordinada adverbial 

reduzida de gerúndio, em 34, indicam o tema do qual se trata a descrição. Sendo assim, são 

essas macroproposições que constituem a fase da ancoragem nos dois fragmentos em análise.  

Também podemos perceber, nos dois fragmentos, a fase da aspectualização, na qual as 

características do tema “questões da prova” e “comando da atividade” são apresentadas e 

enumeradas a partir dos verbos de ligação “era”: “a primeira questão era pra marcar...”, “a 

instrução era pra eles tentarem...”. São essas macroproposições que constituem a fase da 

aspectualização, em que se segmentam as características do conteúdo temático descrito. Por 

fim, podemos perceber que a fase de relacionamento só aparece no fragmento 34, quando se 

compara a atividade em descrição com outra prova: “como a atividade que eles tinham feito”. 

Nos dois fragmentos, podemos perceber certo significação injuntiva, pois a estagiária 

descreve as questões da prova e o comando da atividade a partir de ações que deveriam ser 

desenvolvidas pelos alunos, como nos permitem inferir os seguintes sintagmas preposicionais 

com significado final e valor deôntico: “era pra marcar os, os verbos e dizer qual era o período, 

né” e “era pra eles tentarem criarem uma figura de linguagem”. Em 34, o sintagma nominal “a 

instrução” reforça o valor deôntico e o significado injuntivo da descrição.  

Adam (1992) considera que os segmentos injuntivos são, na verdade, segmentos de 

descrição, especificamente descrição de ações. Além disso, Bronckart (2009) questiona a 

autonomia da sequência descrita e defende que ela é quase sempre secundária, pois geralmente 

relaciona-se com outra sequência principal.  

Na produção textual oral da estagiária, podemos perceber a dependência da tipologia 

descritiva a outras tipologias, como sobretudo a dialogal e a narrativa. Os dois fragmentos que 

acabamos de analisar são, na verdade, constituintes dos turnos da interação entre a estagiária e 

nós pesquisadores e, assim, estão abrangidos composicionalmente pela sequência textual 

principal, a dialogal250. Essa característica dialogal é confirmada pelo tipo de discurso misto 

teórico-interativo que organiza os fragmentos.  

                                                           
250 Conforme já discutimos anteriormente, é a sequência textual dialogal, dadas as coerções da situação de ação de 
linguagem, que constitui a sequência primária de todo o texto da estagiária. 
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Ainda sobre as tipologias textuais e as modalidades de planificação identificadas no 

texto da estagiária, podemos destacar, quanto aos segmentos da ordem do EXPOR, as 

sequências explicativa e argumentativa. Para nós, a produção textual oral da estagiária apresenta 

fragmentos em que é possível percebermos a relação de justaposição e de dependência entre 

essas suas sequências. 

Com a análise dos exemplos, tentaremos justificar essa nossa afirmação, mas podemos 

antecipar que a dependência dessas duas modalidades é justificável, dados os objetivos 

pragmáticos que elas atendem no texto da estagiária. Para legitimar essa análise, deveremos, 

então, considerar que, durante a entrevista de autoconfrontação simples, ao interpretar e 

representar, na e pela linguagem, o seu agir nas atividades de ensino, a estagiária optou por duas 

estratégias, as quais implicam análises importantes quanto às modalidades de planificação do 

texto: 1) relatar as ações cuja responsabilidade é atribuída respectivamente a ela e a outros 

actantes textualmente tematizados, e 2) expor avaliações sobre elas, a partir da explicação e da 

argumentação de informações que considera relevantes para validar a interpretação dos eventos.  

A primeira estratégia foi contemplada por nós, quando analisamos os casos das 

tipologias narrativa e descritiva e da forma de planificação script. A segunda estratégia será 

agora analisada a partir dos casos da tipologia explicativa e argumentativa, dentre os quais 

podemos destacar respectivamente os dois seguintes: 

(35) eu sinto dificuldade pra trabalhar esse conteúdo porque... pra analisar uma 

oração, né, e pegar assim uma frase fora do contexto é difícil pra poder explicar pra 

eles, né, acho um pouquinho difícil, mas acho que deu pra eles entenderem, só não 

sei qual foi a dificuldade da prova.  

(36) eu não gosto de trabalhar assim, eu não sei se vou sofrer depois, mas eu não sei 

trabalhar assim não, entendeu? tipo a disciplina assim forte, não, eu gosto do aluno 

prestar atenção na minha aula, eu faço tudo pra captar, mas se ele não prestar 

atenção, eu não vou ficar lá pegando no pé dele, porque eu acho desnecessário isso 

de... tem que prender a atenção do aluno de outra maneira, de outra maneira, maneira 

didática, e não usando de força, sei lá... 

Antes de analisarmos a constituição tipológica expositivo e argumentativa desses dois 

fragmentos, podemos caracterizá-los, em termos de organização discursiva, pelas relações de 

conjunção e de implicação entre as coordenadas da situação de linguagem e do conteúdo 

temático. Essas relações definem o discurso interativo, do mundo discurso do expor. Para nós, 
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a mobilização dos tempos verbais da ordem do EXPOR atribui ao texto da estagiária, 

especificamente no que se refere a esses segmentos, um estatuto opinativo, avaliativo. 

O caráter conjunto desses fragmentos é materializado linguisticamente pelo subsistema 

de tempos dos verbos, composto sobretudo pelo presente (“sei”, “tem que prender”, “gosto”, 

“acho”), pelo pretérito perfeito (“deu”, “foi”) e pelo futuro do presente perifrástico do indicativo 

(“vou sofrer”, “vou ficar pegando”). Esses três tempos materializam linguisticamente a relação 

estabelecida entre o momento as ações tematizadas no texto e o momento da produção do texto, 

relação essa que pode ser descrita pelo valor de simultaneidade (“sei”, “tem que prender”, 

“gosto”, “acho”), anterioridade (“deu”, “foi”) e posteridade (“vou sofrer”, “vou ficar pegando”). 

Já o caráter implicado desses fragmentos é justificado enunciativamente pela presença 

de unidades dêiticas (“eu”), cuja referência remete exaforicamente para o actante da ação de 

linguagem, que é a estagiária. Outra característica enunciativa própria à implicação agentiva 

típica do discurso interativo nesses fragmentos é a presença de inúmeras modalizações251 

pragmáticas (“sinto dificuldade”, “poder explicar”, “eu não sei trabalhar assim”, “eu faço tudo 

pra captar”), lógicas (“acho que deu pra eles entenderem”, “só não sei qual foi a dificuldade”, 

“não sei o que foi” , “eu não sei se vou sofrer”), apreciativas (“acho um pouquinho difícil”, “eu 

não gosto de trabalhar assim”, “tipo disciplina assim forte”, “eu gosto do aluno prestar atenção”, 

“eu acho desnecessário isso”, “maneira didática) e deôntica (“tem que prender a atenção do 

aluno”). 

Essa organização discursiva é efetivada por uma planificação explicativa, como bem 

nos permitem afirmar as ocorrências, por exemplo, de modalizações lógicas e apreciativas 

identificadas acima, que materializam enunciativamente as avaliações da estagiária quanto aos 

conteúdos verbalizados. Assim sendo, é preciso que agora nos dediquemos à análise dessa 

modalidade de organização linear do conteúdo temático dos fragmentos em destaque. 

Em 35, a estagiária tenta justificar por que sente dificuldade em ensinar orações 

subordinadas; já em 36, tenta justificar por que não gosta de impor disciplina aos alunos em 

sala de aula. Em ambos os casos, a estagiária recorre a avaliações baseadas em critérios físicos 

e sociossubjetivos para legitimar as suas justificativas. Em 35, por exemplo, ela atribui 

pragmaticamente a si uma incapacidade de ação por considerar apreciativamente difícil o ensino 

de orações subordinadas e, em 36, por exemplo, ela recorre a uma prescrição de que o professor 

precisa atrair a atenção dos alunos através de metodologias didáticas.  

                                                           
251 Identificaremos e analisaremos as modalizações na produção textual oral da estagiária em outra seção mais à 
frente.  
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Como podemos perceber em 35, logo no início desse fragmento, a estagiária apresenta 

uma constatação, a partir de um parâmetro sociossubejtivo, materializado enunciativamente por 

uma modalização pragmática em sentença assertiva (“eu sinto dificuldade pra trabalhar esse 

conteúdo”). Logo após essa constatação, a estagiária problematiza o empecilho da dificuldade, 

apresentando uma explicação para ele,  materializada linguisticamente por uma oração 

coordenada sindética explicativa (“porque... pra analisar uma oração, né, e pegar assim uma 

frase fora do contexto é difícil, pra poder explicar pra eles, né, acho um pouquinho difícil”).  

Em seguida a essa problematização, a estagiária tenta apresentar uma solução para o 

problema, como nos indica a oração coordenada sindética adversativa “mas acho que deu pra 

eles entenderem”. Essa solução, baseada em uma avaliação incerta, como nos permite inferir a 

modalização lógica “acho que”, é seguida de uma conclusão (“só não sei qual foi a dificuldade 

da prova”), com a qual a estagiária tenta atenuar a constatação inicial, a partir de uma 

modalização lógica em sentença negativa reforçada por um advérbio de inclusão (“só não sei”). 

Ao mobilizar todas essas estratégias enunciativas e discursivas, a estagiária estrutura o 

conteúdo temático em uma organização linear típica da sequência explicativa, que, segundo 

Bronckart (2009, p. 228), planifica textualmente um fenômeno que se apresenta “como 

incompleto, ou como requerendo um desenvolvimento destinado a responder às questões que 

coloca ou às contradições aparentes que poderia suscitar”. Para o autor, essa sequência 

contempla geralmente quatro fases: a constatação inicial, a problematização, a resolução e a 

conclusão.  

Pelo que acabamos de analisar, o fragmento x apresenta todas essas fases, de acordo 

com o seguinte esquema, em que relacionados as etapas da tipologia explicativa e as 

proposições que constituem cada uma delas 

 fase de constatação inicial: “eu sinto dificuldade pra trabalhar esse conteúdo”; 

 fase de problematização: “porque... pra analisar uma oração, né, e pegar assim uma 

frase fora do contexto é difícil pra poder explicar pra eles, né, acho um pouquinho 

difícil”; 

 fase de resolução: “mas acho que deu pra eles entenderem” e 

 fase de conclusão: “só não sei qual foi a dificuldade da prova”.  

Já em 36, como podemos perceber logo no início, a estagiária assume uma avaliação 

categórica, baseada em critérios sociossubjetivos, como premissa do que pretende expor. Essa 

avaliação constitutiva da premissa é materializada enunciativamente por uma modalização 

apreciativa em sentença negativa (“eu não gosto de trabalhar assim”). Em seguida, a estagiária 
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apresenta argumentos (“eu não sei se vou sofrer depois, mas eu não sei trabalhar assim não, 

entendeu? tipo a disciplina assim forte, não, eu gosto do aluno prestar atenção na minha aula, 

eu faço tudo pra captar,), pelos quais pretende orientar para uma provável conclusão. Logo após 

a exposição dos argumentos, a estagiária apresenta um contra-argumento (mas se ele não prestar 

atenção, eu não vou ficar lá pegando no pé dele, porque eu acho desnecessário isso”), que 

restringe uma possível avaliação contrária à premissa que ela assume no início.  

Esse contra-argumento é materializado linguisticamente por uma oração coordenada 

assindética adversativa maior (“mas (...) eu não vou ficar lá pegando no pé dele), intercalada 

por uma oração subordinada adverbial condicional (“se ele não prestar atenção”), seguida de 

uma oração coordenada assindética explicativa (“porque eu acho desnecessário isso”). Por fim, 

a estagiária apresenta uma nova premissa, relacionada às atribuições do professor. Essa 

premissa é baseada, nesse caso, em um parâmetro sociossubjetivo, como podemos inferir da 

modalização deôntica mobilizada (“tem que prender a atenção do aluno de outra maneira, de 

outra maneira, maneira didática, e não usando de força”).  

Por essa análise, podemos considerar que se trata de um fragmento organizado 

sequencialmente, mesmo que pouco desenvolvido, pela estrutura da tipologia argumentativa, 

que, conforme Bronckart (2009, p. 226), “implica (...) a existência de uma tese, supostamente 

admitida, a respeito de um dado tema”. Essa tipologia caracteriza-se, segundo o autor, pela 

sucessão de quatro fases: a de premissa, a de apresentação de argumentos, a de apresentação de 

contra-argumentos, a de conclusão. 

Retomando a análise acima do fragmento 36, podemos relacionar abaixo as fases da 

sequência argumentativa com as proposições que lhes compõe: 

 Fase de premissa: “eu não gosto de trabalhar assim”; 

 Fase de apresentação de argumentos: “eu não sei se vou sofrer depois, mas eu 

não sei trabalhar assim não, entendeu? tipo a disciplina assim forte, não, eu gosto 

do aluno prestar atenção na minha aula, eu faço tudo pra captar”  

 Fase de apresentação de contra-argumento: “mas se ele não prestar atenção, eu 

não vou ficar lá pegando no pé dele”;porque eu acho desnecessário isso” e 

 Fase de conclusão: “tem que prender a atenção do aluno de outra maneira, de 

outra maneira, maneira didática, e não usando de força”. 

 

Pelo apresentado até aqui, podemos perceber, na produção textual oral da estagiária, o 

fenômeno textual da heterogeneidade sequencial (ou tipológica), que, assim como a 
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heterogeneidade discursiva, pode caracterizar, para nós, a composição do texto em análise. 

Embora haja, dadas as coerções do contexto de produção do texto, a predominância da 

sequência textual dialogal, que é primária em relação às outras modalidades tipológicas, há a 

recorrência do scrip como modalidade de organização linear do conteúdo temático, disposto 

sobretudo sob a estruturação própria do relato interativo, o que pode confirmar, pelo menos 

parcialmente, a relação entre os tipos de discurso e as sequências textuais.  

Para exemplificarmos, mais produtivamente, essa heterogeneidade sequencial do texto 

em análise, podemos identificar as modalidades de sequencialização do conteúdo temático tais 

como são organizadas em ordem, por exemplo, nos blocos 13 e 14, conforme o quadro abaixo. 

Antes de apresentarmos o quadro, devemos, contudo, destacar, conforme já discutimos 

anteriormente, que a sequência textual primária é a dialogal, dentro da qual se distribuem e se 

combinam outras tipologias.   

argumentativa 

 

olha // nessa escola eu acho que tá MUITO precária porque /// NEM 

a por::ta tem trinco 

script teve uma aula // que eu fui e um aluno fechou por fora porque não 

tem né aí foi mui:::to complicado isso /// aí teve outra aula que // 

uma pessoa teve que con#consertar o ventilador 

descritiva e o de trás não tava funcionando 

 

explicativa 

bem/ hoje eu penso que // já que a porta tava assim e o aluno fez isso, 

cla:::ro que chamou a atenção dos outros alunos e da minha também  

// porque eu tive que parar entende // ir lá resolver o problema isso 

perde tempo né e a atenção dele até atrapa# atrapalha um 

pouqui:::nho mas acho que no geral acho que vai funcionar 

explicativa eu tava tentando // escrever de um jeito // de // uma forma que eles 

entendessem /// se no livro tivesse difí::cil eu ia tentar ajeitar que é 

pra dei#ficar mais fácil a linguagem 

descritiva só que essa gramática era // era // 
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scritp tanto que depois eu fiz uma atividade pra eles criarem figuras de 

linguagem 

argumentativa porque eu a:cho mais mais importante 

script teve uma aula / que eu levei uma música pra pas#trabalhar oração 

subordinada pra tentar aproximar o conteúdo ao dia a dia deles 

explicativa era mais isso que eu buscava // não me prender SÓ ao conteúdo e 

dizer que ///  regra era essa mas tentar mostrar no uso deles 

 

 Conforme apresentamos no quadro dos tipos de discurso, os blocos 13 e 14, cujos 

fragmentos estão apresentados no quadro acima são organizados discursivamente assim: 

discurso téorico-interativo, relato interativo e discurso interativo (bloco 13); discurso interativo, 

relato interativo, discurso interativo (bloco 14). Nos segmentos de relato interativo, as ações 

textualizadas no conteúdo temático são apreendidas pela estagiária em referência a um eixo 

temporal anterior ao da ação de linguagem em que foram representadas discursivamente. A 

origem desse eixo temporal é definida em ambos os blocos (“teve uma aula”, “depois”). 

Ademais, a estagiária enuncia-se como implicada nas ações textualizadas, sendo essa 

implicação materializada pela unidade dêitica de primeira pessoa do singular (“eu”). Nesses 

segmentos, a planificação do conteúdo temático é organizada sobretudo pela modalidade do 

scrip e da descrição, no bloco 13, e do scrip, no bloco 14.  

 Já nos segmentos de discurso interativo, há a manutenção da implicação da estagiária, 

mas não há a presença de nenhuma origem espaço-temporal, o que nos permite afirmar que as 

coordenadas do mundo discursivo não são textualizadas à distância do mundo ordinário. Nesses 

segmentos, a planificação do conteúdo temático é organizada pela modalidade da explicação e 

da argumentação, no bloco 13, e da explicação e da descrição, no bloco 14.  

 Das tipologias identificadas acima, analisaremos a seguir a explicativa e a 

argumentativa. Comecemos com o segmento característico da modalidade da sequência 

explicativa, no bloco 13, transcrito a seguir: 

 

(37) bem / hoje eu penso que // já que a porta tava assim e o aluno fez isso/ clar:::o 

que chamou a atenção dos outros alunos e da minha também // porque eu tive que 
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parar entende  // ir lá resolver o problema isso perde tempo née a atenção dele até 

atrapa# atrapalha um pouqui:::nho mas acho que no geral acho que vai funcionar 

 

Nesse segmento, a estagiária tematiza uma dificuldade no desenvolvimento de uma 

atividade em sala de aula e a representa como incontestável, como podemos inferir da 

modalização lógica “claro que”, que assegura categoricamente uma constatação do que é 

tematizado. Embora represente como um fato incontestável, a estagiária parece avaliar a 

dificuldade tematizada também como um fato problemático e, por isso, decide, 

estrategicamente, desenvolvê-lo, explicitando as suas causas, materializadas, no segmento, por 

orações subordinadas adverbais causais (“já que a porta tava assim e o aluno fez isso”, “porque 

eu tive que parar”). Essas causas são apresentadas como pressupostas, como podemos inferir 

do conector “já que” (tradicionalmente classificado como locução conjuntiva), que, quando 

principia uma oração anteposta, funciona como marcador de pressuposição.  

Após esse desenvolvimento, a estagiária reavalia a dificuldade, concluindo sua 

explicação sobre a dificuldade causada pela indisciplina de um aluno.  

Sendo assim, podemos analisar a planificação desse segmento conforme as fases da 

sequência explicativa: 

 fase da constatação inicial: “cla:::ro que chamou a atenção dos outros alunos e da minha 

também” 

 fase da problematização: “já que a porta tava assim e o aluno fez isso (...) porque eu tive 

que parar // ir lá resolver o problema isso perde tempo né” 

 fase da conclusão: “e a atenção dele até atrapa# atrapalha um pouqui:::nho mas acho 

que no geral acho que vai funcionar” 

Analisemos agora os segmentos característicos da modalidade da sequência 

argumentativa nos dois blocos em análise. Para isso, transcrevemos abaixo os segmentos: 

(38) olha // nessa escola eu acho que tá MUITO precária porque /// NEM a por::ta 

tem trinco  

(39) porque eu a:cho mais mais importante 

Nesses segmentos, a estagiária representa como possivelmente contestável a 

precariedade da escola, no bloco 13, e a relevância de atividades de produção textual, no bloco 

14, e, por isso, avalia o conteúdo temático a partir de modalizações lógicas (“acho que”). Essas 

modalizações funcionam enunciativamente para apresentar uma premissa (a escola está 

precária), em 38, e um argumento (é importante), em 39. A premissa, em 38, é seguida de um 
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argumento, pelo qual a estagiária tenta legitimar a avaliação de que as condições físicas da 

escola são precárias. Esse argumento é materializado por uma oração subordinada adverbial 

causal (“porque nem a porta tem trinco”).  

Por essa nossa análise da infraestrutura textual, pudemos descrever como o texto 

produzido oralmente pela estagiária Joana na situação de entrevista de autoconfrontação 

simples organiza-se e se estrutura composicionalmente para atender aos objetivos da estagiária 

quanto sobretudo à representação, na e pela linguagem, do seu agir.  

Sendo assim, identificadas e analisadas as sequências textuais, podemos considerar que 

o nível da infraestrutura textual da produção oral da estagiária Joana foi contemplado, pelo que 

passaremos agora a analisar o nível dos mecanismos de textualização, os quais são responsáveis 

por garantir a coerência temática do texto, a despeito da sua heterogeneidade tanto temática 

quanto discursiva (BRONCKART, 2009). 

7.1.2. Mecanismos de textualização   

Antes de começarmos essa análise, devemos destacar que as unidades de marcação 

dessas operações (de conexão e de coesão nominal) variam segundo o tipo de discurso em que 

aparecem (BRONCKART, 2009), pelo que, em alguns casos, retomaremos a análise dos tipos 

de discurso desenvolvida anteriormente.  

Essa nossa análise dos mecanismos de textualização será propositalmente breve, pois a 

retomaremos, com dedicação, na análise das figuras de ação. 

Nossa análise da coesão verbal será bem breve, pois nos dedicaremos a ela na seção 

dedicada à análise das figuras de ação, sobretudo das figuras de ação ocorrência e 

acontecimento passado. Contudo, passaremos a seguir a analisar um fragmento que, para nós, 

exemplifica os mecanismos de textualização mais recorrentes no texto da estagiária, no que se 

refere à coesão verbal. 

(40) no primeiro 

contato com eles quando eles tinham pe/pedido o meu Whatsapp Facebook aí eu 

DISSE: não, só se vocês prestarem atenção, brincando, ne:::? aí eles prestaram 

atenção aí::: mas essa... questão do/do pulso forte eu não esperava realmen:::...te eu 

não esperava 
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Nesse segmento, podemos perceber que a estagiária decide apresentar as coordenadas 

do conteúdo temático como disjuntas das coordenadas da situação de produção, como podemos 

inferir da determinação de uma origem temporal (“no primeiro contato com eles”), que justifica 

a textualização das ações em um eixo temporal anterior à sua verbalização e que justifica a 

mobilização dos verbos no pretérito perfeito e imperfeito do indicativo. Ademais, a organização 

temporal nesse segmento é demarcada também pelos organizadores textuais “aí”, próprios à 

oralidade. 

Também podemos perceber, nesse fragmento, a mobilização de unidades linguísticas 

que caracterizam a implicação da estagiária; são exemplos: “minha”, “eu”, “meu”. Sendo assim, 

trata-se da configuração estrutural do narrar implicado, constitutivo do relato interativo. 

Contudo, o relato interativo, no caso do fragmento acima, abrange o discurso interativo 

relatado, composto pelo segmento “não, só se vocês prestarem atenção”. 

Quanto à coesão verbal nesse segmento, excluindo o trecho de discurso interativo 

relatado, podemos perceber os dois tempos de base da sequência narrativa, o pretérito perfeito 

(“disse”, “prestaram”) e o imperfeito (“esperava”) do indicativo. Esses dois tempos contribuem 

para a organização da temporalidade primeira da sequência narrativa, já que expressam o tipo 

de relação que há entre a progressão da atividade de relato e a progressão efetiva dos processos 

constitutivos do conteúdo temático (BRONCKART, 2009).  

Ainda sobre essa temporalidade primeira, podemos perceber, no fragmento em análise, 

que as ações postas textualmente em primeiro plano são as codificadas pelos pretéritos perfeitos 

(“disse”, “prestaram”), enquanto que as ações postas textualmente em segundo planos são as 

codificadas pelo pretérito imperfeito, pelo que podemos considerar que esse fragmento cumpre, 

no texto em análise, a finalidade de apreender retrospectivamente, mesmo que de modo 

fragmentário, o agir da estagiária e dos alunos.  

Além da temporalidade primeira, podemos identificar, no fragmento em destaque, a 

temporalidade secundária, que, segundo Bronckart (2009), refere-se à relação temporal local 

entre duas ações tematizadas. Essa relação é percebida, no caso em análise, no seguinte 

segmento: “quando eles tinham pedido o meu Whatsapp, Facebook, aí eu disse: não, só se vocês 

prestarem atenção”. Nesse trecho, podemos perceber que a anterioridade da primeira ação 

codificada (“tinham pedido”) em relação à segunda (“disse”) é materializada linguisticamente 

pela oposição entre o pretérito mais-que-perfeito composto e o pretérito perfeito.  
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Segundo Weinrich, o sistema temporal do verbo pode indicar tanto perspectiva quanto 

relevo, além da atitude comunicativa. Sobre a perspectiva, há os tempos-zero, ou seja, tempos 

sem perspectiva em cada mundo, comentado e narrado, que, na abordagem de Bronckart (2009), 

referem-se respectivamente à ordem do EXPOR e à ordem do NARRAR. Na ordem do EXPOR, 

o tempo sem perspectiva é o presente, enquanto que, na ordem do NARRAR, os tempos sem 

perspectiva são o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito.  

A partir dessa distinção, podemos considerar, em conformidade com Weinrich e 

Bronckart (2009), que a perspectiva retrospectiva, na ordem do EXPOR, é materializada pelo 

pretérito perfeito composto, e a perspectiva prospectiva, pelo futuro do presente. Já na ordem 

do NARRAR, a retrospectiva é materializada pelo pretérito mais-que-perfeito, e a prospectiva, 

pelo futuro do pretérito. 

Quanto ao relevo, Weinrich propõe que ele é característico apenas do mundo narrado, 

que constitui a ordem do NARRAR, de Bronckart (2009). O primeiro plano seria materializado 

pelo pretérito perfeito simples, enquanto que o segundo plano, o de fundo, seria materializado 

pelo pretérito imperfeito.  

Essa descrição foi proposta considerando-se os tempos verbais do francês, o que implica 

considerarmos as diferenças entre esse sistema linguístico e o do português brasileiro. Para nós, 

o pretérito perfeito simples é comum tanto em textos da ordem do NARRAR, quanto da ordem 

do EXPOR. Contudo, ele assume uma função diferente em cada umas dessas ordens: na 

primeira, a do NARRAR, ele parece ser o tempo-zero, sem perspectiva; já na segunda, a do 

EXPOR, ele parece assumir a perspectiva retrospectiva com relação ao tempo-zero dessa 

ordem, que é o presente. 

7.1.3. Mecanismos enunciativos 

Considerada terminada a análise dos mecanismos de textualização identificados na 

produção textual oral da estagiária Joana, nos dedicaremos agora à análise dos mecanismos 

enunciativos, que constituem o nível textual mais superficial (BRONCKART, 2009). Para isso, 

devemos considerar que, na entrevista de autonconfrontação simples, a estagiária participou de 

uma ação de linguagem, na qual mobilizou representações sobre o conteúdo temático e sobre o 

contexto físico e sociossubjetivo do seu agir, incluindo nessas as representações sobre o seu 

estatuto de agente/ator, o qual está relacionado às suas intenções e capacidades de ação, 

codificadas linguística e enunciativamente, por exemplo, pelas vozes e modalizações. 
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Conforme Bronckart (2009), os mecanismos enunciativos asseguram a coerência 

pragmática de um texto e são responsáveis pela distribuição das modalizações e das vozes que 

constituem o plano enunciativo textual. As primeiras, as modalizações, estão relacionadas às 

diferentes avaliações que podem ser apresentadas a respeito de um componente do conteúdo 

temático, enquanto as segundas, as vozes, indicam as fontes dessas avaliações, ou seja, as 

instâncias que as assumem ou que se responsabilizam por elas.  

Essas categorias compõem o nível mais superficial do texto, segundo Bronckart (2009), 

porque parecem ser pouco dependentes da linearidade textual, o que significa que elas 

funcionam quase que independentemente da progressão do conteúdo temático. Dada essa quase 

independência, as vozes e as modalizações, por não se organizarem em séries isotópicas, podem 

ser classificadas como mecanismos configuracionais, em oposição aos sequenciais.  

Pela análise dos mecanismos enunciativos, pretendemos identificar principalmente as 

modalizações que a estagiária mobilizou para materializar linguística e enunciativamente as 

suas avaliações discursivas acerca dos diferentes temas que organizam a constituição temática 

das suas representações sobre o seu agir nas atividades de ensino. Sendo assim, identificaremos 

e analisaremos, a seguir, as diferentes modalizações pelas quais a estagiária, em sua produção 

textual oral, codificou enunciativamente as avaliações sobre os conteúdos temáticos que as suas 

representações sobre o seu agir compreendem.  

Para essa análise, consideraremos que os mundos objetivo, social e subjetivo 

(HABERMAS, 1987) estão relacionados a diferentes representações mobilizadas e partilhadas 

pelos sujeitos em suas ações de linguagem (BRONCKART, 2009). Essas representações são 

materializadas, por exemplo, por mecanismos enunciativos, como as modalizações252, que 

traduzem avaliações relativas ao conteúdo temático. No modelo da arquitetura textual do ISD 

                                                           
252 Semelhante ao que fizemos em Gurgel (2013), assumimos, na presente pesquisa, a abordagem dos mecanismos 
enunciativos desenvolvida por Bronckart (2009), que opta pelo conceito de modalizações e as analisa a partir da 
consideração aos mundos formais propostos por Habermas (1987). Sendo assim, não é nosso objetivo distinguir, 
da modalização, a modalidade, já que as fronteiras que separam os dois conceitos são bastante frágeis. Para nós, a 
abordagem da modalização proposta pelo ISD é a mais coerente com os nossos objetivos de pesquisa, já que ela 
considera os parâmetros físicos e sociossubjetivos em que se organizam as representações. Contudo, mesmo não 
sendo nosso objetivo, podemos considerar que, sem uma análise mais aprofundada, a modalização, ao que nos 
parece, é, para muitas abordagens, como talvez as funcionalistas, a marcação linguística da modalidade, o que, 
para a abordagem do ISD (BRONCKART, 2009), parece ser o inverso: “qualquer que seja o subconjunto a que 
pertençam, as modalizações são realizadas por unidades ou conjunto de unidades linguísticas de níveis muito 
diferentes, que chamaremos de modalidades” (BRONCKART, 2009, p. 132) (grifo do autor); “A marcação da 
modalização é feita, em francês, por unidades ou estruturas de estatutos muito diversos, que podem ser agrupadas 
em quatro subconjuntos (...)” (BRONCKART, 2009, p. 333) (gripo do autor). Para nós, a modalidade é uma 
categoria linguística, que preexiste a todo e qualquer enunciado, enquanto a modalização é um mecanismo 
enunciativo, que compõe a organização do texto no seu nível mais superficial.  
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(BRONCKART, 2009, p. 330), as modalizações “pertencem à dimensão configuracional do 

texto, contribuindo para o estabelecimento de sua coerência pragmática ou interativa e 

orientando o destinatário na interpretação de seu conteúdo temático” (grifos do autor). A partir 

dessa definição, Bronckart (2009) concebe a modalização em sua função na constituição dos 

textos, especialmente no que se refere à sua organização, o que, nos parece, é a principal 

contribuição do ISD (BRONCKTAR, 2009) quanto à análise desse mecanismo enunciativo.  

Bronckart (2009) propõe, então, quatro tipos de modalizações. Enquanto as 

modalizações lógicas materializam enunciativamente as avaliações de dados elementos do 

conteúdo temático, apoiadas em critérios elaborados e organizados pelas coordenadas do 

mundo objetivo, as modalizações deônticas253 materializam enunciativamente as avaliações 

apoiadas nas normas e regras que constituem o mundo social (BRONCKART, 2009). Sendo 

assim, as avaliações baseadas nas condições de verdade das ações tematizadas textualmente 

como fatos certos, atestados, prováveis, possíveis e necessários são codificadas linguística e 

enunciativamente por modalizações lógicas, e as avaliações baseadas nas condições de 

conformidade das ações tematizadas textualmente com as normas sociais, como fatos 

permitidos, proibidos, obrigatórios, necessários são materializadas pelas modalizações 

deônticas (BRONCKART, 2009). 

Além dessas duas modalizações, há ainda as apreciativas e as pragmáticas. As 

modalizações apreciativas codificam, no texto, as avaliações do conteúdo temático baseadas 

nos parâmetros do mundo subjetivo. Sendo assim, as modalizações apreciativas materializam 

linguística e enunciativamente as avaliações das ações textualmente tematizadas como boas, 

más, estranhas, interessantes, desagradáveis, por exemplo. Já as modalizações pragmáticas 

codificam, no texto, as avaliações baseadas na atribuição de responsabilidade(s), intenção(ões), 

razão(ões), restrições e capacidades de ação a actantes (pessoas, grupos, instituições, por 

exemplo) textualmente tematizados (BRONCKART, 2009). As intenções dos actantes são 

apresentadas, no texto, fundamentalmente de acordo com o “querer-fazer”; já as razões dos 

actantes são codificadas textualmente pelo “dever-fazer” e, por fim, as capacidades de ação dos 

actantes são materializadas, no texto, pelo “poder-fazer”. Em outras palavras, as modalizações 

pragmáticas codificam, na superfície textual, a atribuição de intencionalidades e 

                                                           
253 Na definição das modalizações deônticas e apreciativas, Bronckart (2009, p. 132) trata de “fatos enunciados” 
e, na definição da modalização lógica, trata das “proposições enunciadas”.  



314 
 

 
 

responsabilidades às instâncias agentivas que aparecem no conteúdo temático (BRONCKART, 

2009). 

Como explica Bronckart (2009), são várias as unidades e estruturas linguísticas que 

podem funcionam como modalizações. Alguns exemplos são verbos auxiliares (ou 

metaverbos)(“poder”, “dever”, “conseguir”), adjetivos (“bom”, “mau”, “ruim”, “estranho”), 

advérbios e locuções adverbiais (como “talvez”, “provavelmente”, “certamente”, “felizmente”, 

“sem dúvida”), tempos verbais (como o futuro do pretérito) e frases impessoais (“é preciso 

que”, “é necessário que”, “é evidente que”, “é possível que”). Para a nossa análise das 

modalizações mobilizadas pela estagiária Joana ao representar, na e pela linguagem, o seu agir, 

nos interessaremos por todas as estruturas linguísticas que, enunciativamente, são responsáveis 

por materializarem avaliações sobre os diferentes componentes do conteúdo temático. 

Ademais, não julgamos produtiva, para o caso desta pesquisa, a descrição em si e por si 

das modalizações como mecanismos enunciativos, pois o que deve ser considerado por nós é, 

antes de tudo, a função das modalizações na materialização e na constituição de representações 

sobre o agir (GURGEL, 2013) partilhadas pela estagiária na entrevista de autoconfrontação 

simples. Em termos semântico-pragmáticos, as modalizações indicam, para nós, conforme 

Gurgel (2013), tanto a gestão, pela estagiária, das avaliações que emergem da sua produção 

textual oral, quanto o seu engajamento e compromisso participativo na ação de linguagem que 

desenvolve na entrevista de autoconfrontação simples.  

Para nós, a mobilização (ou não) de modalizações é implica uma estratégia discursiva 

pela qual o sujeito, em sua ação de linguagem, representa-se como asseverador, perguntador, 

solicitador, por exemplo (GURGEL, 2013). Trata-se, de fato, de uma estratégia, porque o 

sujeito pode optar por codificar implícita ou explicitamente, em sua produção textual, 

significados modais, por exemplo, de certeza, probabilidade, permissão e obrigação (GURGEL, 

2013). É justamente isso que tentaremos analisar na produção textual oral da estagiária Joana, 

que, como todas as outras254, constitui um texto com diferentes graus de modalização, os quais, 

embora não determinem, de modo automático, as avaliações da estagiária, permitem possíveis 

atribuições de sentido a elas.  

Posto isso, passaremos agora à análise das modalizações lógicas, deônticas, apreciativas 

e pragmáticas que foram mobilizadas pela estagiária Joana em sua produção textual oral, ao 

                                                           
254 Para nós, não existe texto não-modalizado, pois a modalização precede o discurso. 
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apreender as suas ações e ao representá-las linguística, enunciativa e discursivamente. Para essa 

análise, devemos considerar que as avaliações materializadas pelas modalizações são 

apresentadas pelas vozes que se responsabilizam por elas, o que, para nós, implica a relação 

estreita entre esses dois mecanismos enunciativos. 

Para fins de análise, quantificamos as ocorrências das modalizações. 

No texto produzido oralmente pela estagiária, identificamos, conforme a tabela abaixo, 

a predominância de modalizações x (x ocorrências) e pragmáticas (x ocorrências) em relação 

às modalizações x (x ocorrências) e lógicas (x ocorrências), o que nos indica que a estagiária, 

ao interpretar e representar discursivamente o seu agir e o agir dos alunos, mobilizou sobretudo 

avaliações a) sobre o que lhes é subjetivamente bom, estranho e infeliz, por exemplo, e b) sobre 

o que elas, as estagiárias, ou outros atores sociais, como os professores acolhedores e os alunos, 

querem, podem e devem fazer. 

Tabela 02 – Ocorrências de modalizações 

MODALIZAÇÕES OCORRÊNCIAS 

Modalizações pragmáticas 122 

Modalizações lógicas 88 

Modalizações deônticas 56 

Modalizações apreciativas 18 

 284 

 

Não nos seria possível descrever nem analisar todas as x ocorrências de modalizações 

identificadas na produção textual oral da estagiária. Por isso, identificaremos e descreveremos 

apenas algumas das ocorrências, as quais, para nós, são as mais significativas quanto à 

materialização enunciativa das representações que estamos analisando nesta pesquisa.  

Por questões de organização, apresentaremos cada grupo de modalização 

separadamente. Sendo assim, passaremos a analisar, por ordem descendente do quantitativo de 
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ocorrências, as modalizações apreciativas, para, em seguida, analisarmos, nesta sequência, as 

pragmáticas, as deônticas e as lógicas.  

Antes, contudo, devemos destacar que nos interessamos apenas pelos casos em que uma 

unidade ou estrutura linguística constitui uma ocorrência de modalização; portanto, 

consideramos apenas as modalizações explícitas. Sabemos que todo discurso é previamente 

modalizado epistemicamente. As proposições declarativas, sejam afirmativas ou negativas, são 

sempre, mesmo que implicitamente, modalizadas epistemicamente (eu sei que...) 

Sendo assim, para a nossa análise dos mecanismos enunciativos, especificamente das 

modalizações, no texto da estagiária, consideraremos apenas os casos em que, de fato, 

percebemos a mobilização de uma estrutura que assuma a função enunciativa de materializar 

linguisticamente uma avaliação da estagiária quanto ao conteúdo temático. 

MODALIZAÇÕES APRECIATIVAS 

Quanto às modalizações apreciativas, apresentaremos apenas o quadro abaixo, no qual 

identificamos todas as suas ocorrências no texto da estagiária Joana. Na seção das figuras de 

ação, passaremos a analisar muitas dessas ocorrências.  

 

 

AVALIAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE VALOR POSITIVO 

“eu perguntei pra ela se seria bom usar”, “achei bem didática”, “achei ela muito boa” 
“eu adoro trabalhar com isso”, “eu acho criativo”, “eles disseram que adoraram”, “eles 
disseram que gostavam desse conteúdo”, “eles dissertam que gostavam”, “eu acho que 
foi positivo”, “´pra ser mais fácil de eles terem atenção”, ““eu não acho que tava 
difícil”, “eu tinha o jeito assim mais doce, entendeu?”, “eu gosto do aluno prestar 
atenção”, “tem que prender a atenção do aluno de outra maneira, outra maneira 
didática”, “vou descobrir se isso vai ser bom ou não em mim”, “a professora é mó 
limpeza”, “eu sou legal”, “ela falou mais séria”, ““e ele tentava ficar calado, era mais 
uma relação assim, mais amigável”, “o que eu esperava era assim que eles fossem 
gostar de mim”, eu ia tentar ajeitar que é pra ficar mais fácil a linguagem”, “eu acho 
mais importante”, “foi melhor”, “foi produtivo”, “acho que é porque ela tá acostumada, 
né?”, “pra eles entenderem mais fácil”, “eu tentei usar exemplos (...) que eram mais 
atuais”, “porque ia ser uma aula diferente”, “acho que o slide seria interessante”, “se 
tivesse esse suporte na escola, seria melhor”, “eu consegui marcar eles assim 
positivamente”, “uma aluna veio falar comigo (...) dizendo que gostava da minha aula”, 
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“eu consegui marcar eles positivamente”, “tanto que o que eles falaram lá pra mim 
significou muito mais”, “eu acho que a opinião deles foi muito mais importante”, “ela 
perguntou pra ele se tinha gostado da gente, disse que sim, que tinha gostado”, ““vou 
tentar ser melhor”, “eu sempre gostava de andar na sala”, “eu gostava do outro lado”, 
“eu acho que fiz bem”, “eu acho que eu fui bem”, “se eles tinham feito a atividade 
bem”, “eu pensava que tinha ido bem, que eles tinham gostado de mim”, ““aí marquei 
umas palavrinhas-chave pra eles lembrarem mais fácil”, “eu tentava fazer pra eles 
entenderem mais fácil”, “tô me sentindo incomodada não”, “a gente fica com medo, 
né, do que vai ver, assim será que eu vou ficar legal lá, mas eu acho importante”, “pra 
eu que tô começando agora é importante criar, criar estratégias”, “ela trabalhava muito 
bem cinteúdo”, “eu acho que ela trabalha muito bem”, “a Marcela, ela é muito 
competente”, “ela gosta também”, “pegar (...) alguma parte de uma música que tu 
gostou”, “eu tava dizendo que tinha gostado”, “você tá falando se... de não querer ser 
toda poderosa na sala”, “eu pensava assim: será que tô indo bem, será que ele tá 
achando que eu sou uma boa professora”, “acho que não teria sido diferente não”, “é 
porque eu gosto mesmo”, ““na maioria das vezes, eu usava uma ou duas questões do 
livro, porque tinha, tem uns textos bem legais”, “eles são bons em redação”, “eu 
cheguei a ler, eles não tinham vergonha, (...), não tinham vergonha, não tinham 
vergonha”, “eu vi ela como uma pessoa que podia me ajudar, entendeu?”, “depois eu 
perguntava pra ela como tinha sido, eu sempre perguntava: não, foi bem, tal, só que 
tem que, que olhar o tempo, porque foi justamente nessa, nessa que eu perdi muito 
tempo”, “e ela já tava acostumada”, “aqueles que, que, que não eram tão interessados, 
mas que na hora da aula falava coisa importante”, “porque ela é criativa, né”, “eu 
sempre pegava justamente os alunos que eram os que participavam mais” 

 

TOTAL 73 

AVALIAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE VALOR NEGATIVO 

“mas eles ficavam mais dispersos na aula”, “o perfil daquela turma era bem assim, bem 
agitados”, “mas eles não foram bem na prova”, “eu não sei se o nível tava, tava assim 
difícil”, “mas eles não se saíram bem”, “aí é que foi mais difícil”, , “achei um 
pouquinho difícil”, “ pegar assim uma frase fora do contexto é difícil pra poder explicar 
pra eles”, “só não sei qual foi a dificuldade na prova”, “eles têm medo de eu ir pra uma 
escola e ter aluno bem muito mais danado”, “eu não gosto de trabalhar assim”, “tipo a 
disciplina assim forte”, “eu acho desnecessário isso de”, “eles falaram que a Marcela 
era mais (...) séria? Foi, séria””, “eles acharam mais séria”,  “ele era muito danado, 
save?”, “ele ficou meio afastado de mim”, “nessa escola eu acho que tá muito precária 
a situação”, “aí foi muito complicado isso”, “isso afeta o andamento da aula, não tanto, 
não tanto”, “até atrapalha um pouquinho” ,”se no livro tivesse difícil”, “isso me deixou 
tão magoada”, “ de o resultado não ter sido bom”, “eles são danados”, “elas tavam 
conversando mais do que copiando”, “ele era muito tímido, sabe?”, “eu senti falta dos 



318 
 

 
 

slides”, “eles tinham medo de (...) ter alunos maus”, “ter alunos que fossem piores”, 
“alunos piores que eles disseram”, “não tenho aquela figura de professor lá na frente, 
de todo poderoso”, “eu tentava evitar de elas conversarem tanto”, “eles comentando 
que a turma era assim, o aluno era assim, assim, entendeu?, não via falando bem”, “eu 
sempre pegava justamente os alunos que eram os que participavam mais ou então 
aqueles que, que, que não eram tão interessados”, “ela é danada, é danada, gosta de 
conversar”, “eu só me senti frustrada com a prova, com o resultado da prova”, “aí eu, 
poxa, o erro foi meu?”, “a gente tem que ver o que aconteceu, né, mas eu me senti mal 
por isso, eu achei que a culpa foi minha, mas não é só minha, eles tinham que estudar 
também, né?”, “aqueles que, que, que não eram tão interessados, mas que na hora da 
aula falava coisa importante” 

TOTAL 49 

 

 Passaremos agora a analisar algumas das ocorrências de modalizações pragmáticas 

mobilizadas pela estagiária Joana. Antes, contudo, identificaremos, no quadro abaixo, todas as 

ocorrências desses mecanismos enunciativos.  

 

MODALIZAÇÕES PRAGMÁTICAS 

“eu senti dificuldade pra trabalhar esse conteúdo”,  “eu faço tudo pra captar”,  “se não 

deu certo, se eu não tive pulso forte, eu vou tentar outra turma, vou tentar melhorar, 

vou descobrir se isso vai ser bom ou não em mim”, “eu não sei ser assim de pedir pro 

aluno...”, “eu sei dividir”, “eu não sei, não soube ser assim com ele”, “e ele tentava 

ficar calado”, “o que eu esperava era assim que eles fossem gostar de mim”, “eu não 

esperava realmente, eu não esperava”, “eu tava tentando escrever de um jeito”, “se no 

livre tivesse difícil, eu ia tentar ajeitar que é pra ficar mais fácil a linguagem”, “teve 

uma aula que eu levei uma música para trabalhar oração subordinada, pra tentar 

aproximar o conteúdo ao dia a dia deles” (intenção/finalidade), “era mais isso que eu 

buscava, não me prender só ao conteúdo e dizer que a regra era essa, mas tentar mostrar 

no uso deles”, “eu acho que nessa aqui deu pra trabalhar mais a criatividade”, “aí eu 

pensei que isso foi erro meu, entendeu? De o resultado não ter sido bom, foi um erro 

meu, fiquei me culpando por isso”, “mas eu não consegui me conformar não”, “elas 

tavam copiando, mas conversando mais do que copiando, né? Aí perdi a atenção”, “até 

nela, nela, eu tentei fazer uma revisão, que aí eu botei dois conteúdo e não deu pra fazer 

o resto”, “ele dizia: não quero fazer não”, “mas ele não quis”, “a instrução era pra eles 
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tentarem criarem uma figura de linguagem e dizer qual o tipo eles tentaram usar e 

explicar por que ele usou aquela, pra conseguir identificar qual, foi que ele usou”,  

“quando eu falei pros alunos que ia começar (...), fui eu, não foi a Marcela, né?”, “eu 

não queria explanar só o conteúdo”, “eu ainda tentei usar exemplos que eu lembrava”, 

“inclusive algumas vezes não pude fazer foi levar slides, música eu consegui”, “você 

tinha que escrever pra eles terminarem”, “eu consegui marcar eles assim 

positivamente”, “eu consegui marcar eles positivamente”, “pra depois eu posso até ver 

isso, né”, “aí penso que o erro poderia ser meu, mas não é só meu”, “eu consegui cativar 

eles”, “eles tinha medo de (...) ter alunos maus que quisessem se aproveitar disso”, “vou 

tentar ser melhor”, “eu fui pra lá pra ver o que eles estavam fazendo”, “eu tava lá 

conversando com ela, pra saber se ela tava anotando”, “eu acho que fiz bem”, “eu acho 

que fui bem, consegui explicar o conteúdo”, “eu pensava que tinha ido bem”, “esperava 

o outro professor chegar, pra eu poder sair”, “aí marquei umas palavrinhas-chave pra 

eles lembrarem mais fácil”, “eu tentava fazer pra eles entenderem mais fácil”, “pra eu 

que tô começando agora é importante criar, criar estratégias, pra, pra, pra eles 

aprenderem e se motivarem”, “não é só aprender, é se motivar pra continuarem”, “não, 

parei, sentei, inconsciente”, “a minha primeira experiência de alguns dias, eu tô 

podendo ver, entendeu, aí eu vou poder refletir sobre essa primeira experiência”, “você 

tá falando se... de não querer ser toda poderosa na sala, é, mas aí foi inconsciente”, “eu 

tava mais pra esse lado (...) que era justamente pra eles fazerem a atividade, fazerem a 

atividade e evitarem conversa, era, era mais pra isso, pra ver o que eles tavam fazendo, 

pra ver se não tavam convsersando”, “eu tentava evitar de elas conversarem tanto”, “eu 

vi, consegui ver”, “ela conseguiu outro material”, “aí foi ela que marcou a prova 

também”, “aí eu fiz a revisão, eu que fiz a revisão”, “mas eu tava me preocupando com 

o que tu ia pensar”, “eu sempre busquei isso, isso de me aproximar deles”, “eu 

procurava mais que eles criassem”, “eu cheguei a ler, eles não tinham vergonha”, “eu 

vi ela como uma pessoa que podia me ajudar, entendeu?, tanto que depois, como seu 

eu precisasse dela pra, pra falar algum conteúdo”, “e depois eu podia perguntar pra ela 

como eu tinha ido, ela podia me ajudar nisso”, “eu já esperava que ser professor era 

isso, ensinar e aprender”, “eles disseram que a gente podia melhorar”, “eu sempre 

buscava isso, não ver pelo lado ruim”, “consegui, eu só, eu só me senti frustrada com 

a prova, com o resultado da prova”, “aí eu, poxa, o erro foi meu?” 
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TOTAL 88 

  

Considerando que as ações são da responsabilidade particular de um ator, que é dotado 

de representações de suas próprias intenções e capacidades (BRONCKART, 2006), podemos 

considerar que a estagiária Joana, ao mobilizar modalizações pragmáticas, representa 

enunciativamente a responsabilidade das ações textualizadas e a atribui a determinados atores. 

Assim, em alguns casos, atribui, a si mesma, intenções, razões e (in)capacidades de ação, e, em 

outros casos, os atribui a outros atores, como os alunos.  

Para a nossa análise das modalizações pragmáticas, devemos considerar que a estagiária 

Joana, como professora em formação inicial, é membro de um grupo social de sujeitos sócio-

histórica e culturalmente constituídos e situados, que partilham capacidades epistêmicas e 

praxiológicas, a partir das quais agem no mundo, a depender de seus motivos e de suas 

intenções. Sendo assim, devemos considerar a estagiária como um sujeito que pode, quer, deve, 

consegue e sabe agir para atender às prescrições que regulam as atividades formativas de que 

participam no estágio255.  

Então, para esta análise das modalizações pragmáticas no texto da estagiária, devemos 

considerar os planos motivacional, intencional e dos recursos para o agir (BRONCKART, 

2006), no que se refere à sua dimensão individual, já que se trata das representações assumidas 

e partilhadas pela estagiária quanto sobretudo às suas condutas em sala de aula. Esses planos, 

que podem influenciar o desenvolvimento do agir, implicam a mobilização, pela estagiária, de 

recursos projetivos e retroativos. Para Bronckart (2006), os primeiros são as intenções, ou seja, 

os efeitos esperados das condutas, e os segundos são os motivos pelos quais as condutas são 

desenvolvidas.  

Considerando, então, a estagiária Joana como um actante textualmente representado 

como ator, dada a atribuição a si mesma de dimensões para o agir, tanto projetivas, quanto 

retroativas, podemos presumir que, no plano motivacional, estão inclusos os motivos, que são 

as razões de agir, tais como são apreendidas e interpretadas pela estagiária; no plano intencional, 

                                                           
255 Leurquin (2013) propõe considerar o querer-fazer, o poder-fazer e o dever-fazer como modalizações do agir 
professoral. Para nós, dadas as dimensões do agir real e realizado, é necessário considerar ainda, nesse grupo, o 
conseguir-fazer e o saber-fazer. Sendo assim, propomos que as modalizações do agir estão relacionadas ao querer-
fazer, ao poder-fazer e ao dever-fazer, ao conseguir-fazer e ao saber-fazer. 
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estão as intenções, que são os fins do agir, tais como são apreendidos e interpretados pela 

estagiária; já no plano dos recursos, estão as capacidades, que são os recursos cognitivos e 

comportamentais que a estagiária atribui a si e a outros atores. É considerando essas dimensões, 

descritas por Bronckart (2006) em sua semiologia do agir, que analisaremos as modalizações 

pragmáticas no texto da estagiária Joana.  

Antes, contudo, devemos destacar a tese das condições de identificação das dimensões 

intencionais e motivacionais das condutas individuais dos atores (no nosso caso específico, da 

estagiária). Segundo Bronckart (2006), essas dimensões não podem ser apreendidas no nível 

ontológico, mas apenas no nível gnosiológico, o que implica afirmar que essas dimensões só 

podem ser apreendidas no seu processo de representação pelos actantes, que, em seus textos, as 

verbalizam. Para Bronckart (2006), essas representações são acessíveis somente através de 

textos produzidos, espontaneamente ou não, pelos próprios atores antes, durante ou depois do 

desenvolvimento do agir.  

Sendo assim, esta tese nos é fundamental, porque estamos analisando, nesta pesquisa, 

os efeitos constitutivos das avaliações linguageiras para o desenvolvimento profissional. No 

caso desta pesquisa, essas avaliações linguageiras são as representações sociodiscursivas da 

estagiária sobre o seu agir, representações que emergem do texto que ela produz durante a sua 

ação de linguagem na entrevista de autoconfrontação simples sobre as ações gerais 

desenvolvidas em sala de aula. 

Posto isso, tentaremos identificar inicialmente quais são os actantes textualizados pela 

estagiária que são representados, por ela, como atores responsáveis pelas ações tematizadas. 

Assim, começaremos, então, identificando os atores que são enunciativamente representados 

como os responsáveis pelas ações textualizadas, ou seja, os atores a quem a estagiária atribui 

as dimensões relacionadas ao agir, especialmente as intenções e as capacidades de ação. Na 

quadro abaixo, identificamos, por ator responsável, as ocorrências das modalizações pragmática 

no texto da estagiária. 

eu (a estagiária) 

“eu senti dificuldade pra trabalhar esse conteúdo”,  “eu faço tudo pra captar”,  “se não 
deu certo, se eu não tive pulso forte, eu vou tentar outra turma, vou tentar melhorar, 
vou descobrir se isso vai ser bom ou não em mim”, “eu não sei ser assim de pedir pro 
aluno...”, “eu sei dividir”, “eu não sei, não soube ser assim com ele”, “o que eu esperava 
era assim que eles fossem gostar de mim”, “eu não esperava realmente, eu não 
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esperava”, “eu tava tentando escrever de um jeito”, “se no livre tivesse difícil, eu ia 
tentar ajeitar que é pra ficar mais fácil a linguagem”, “teve uma aula que eu levei uma 
música para trabalhar oração subordinada, pra tentar aproximar o conteúdo ao dia a dia 
deles”, “era mais isso que eu buscava, não me prender só ao conteúdo e dizer que a 
regra era essa, mas tentar mostrar no uso deles”, “eu acho que nessa aqui deu pra 
trabalhar mais a criatividade”, “aí eu pensei que isso foi erro meu, entendeu? De o 
resultado não ter sido bom, foi um erro meu, fiquei me culpando por isso”, “mas eu não 
consegui me conformar não”, “elas tavam copiando, mas conversando mais do que 
copiando, né? Aí perdi a atenção”, “até nela, nela, eu tentei fazer uma revisão, que aí 
eu botei dois conteúdo e não deu pra fazer o resto”, “quando eu falei pros alunos que 
ia começar (...), fui eu, não foi a Marcela, né?”, “eu não queria explanar só o conteúdo”, 
“eu ainda tentei usar exemplos que eu lembrava”, “inclusive algumas vezes não pude 
fazer foi levar slides, música eu consegui”, “eu consegui marcar eles assim 
positivamente”, “eu consegui marcar eles positivamente”, “pra depois eu posso até ver 
isso, né”, “aí penso que o erro poderia ser meu, mas não é só meu”, “eu consegui cativar 
eles”, “vou tentar ser melhor”, “eu fui pra lá pra ver o que eles estavam fazendo”, “eu 
tava lá conversando com ela, pra saber se ela tava anotando”, “eu acho que fiz bem”, 
“eu acho que fui bem, consegui explicar o conteúdo”, “eu pensava que tinha ido bem”, 
“aí marquei umas palavrinhas-chave pra eles lembrarem mais fácil”, “eu tentava fazer 
pra eles entenderem mais fácil”, “pra eu que tô começando agora é importante criar, 
criar estratégias, pra, pra, pra eles aprenderem e se motivarem”, “não, parei, sentei, 
inconsciente”, “a minha primeira experiência de alguns dias, eu tô podendo ver, 
entendeu, aí eu vou poder refletir sobre essa primeira experiência”, “mas aí foi 
inconsciente”, “eu tava mais pra esse lado (...) que era justamente pra eles fazerem a 
atividade, fazerem a atividade e evitarem conversa, era, era mais pra isso, pra ver o que 
eles tavam fazendo, pra ver se não tavam convsersando”, “eu tentava evitar de elas 
conversarem tanto”, “eu vi, consegui ver”, “aí eu fiz a revisão, eu que fiz a revisão”, 
“mas eu tava me preocupando com o que tu ia pensar”, “eu sempre busquei isso, isso 
de me aproximar deles”, “eu procurava mais que eles criassem”, “eu cheguei a ler, eles 
não tinham vergonha”, “eu vi ela como uma pessoa que podia me ajudar, entendeu?, 
tanto que depois, como seu eu precisasse dela pra, pra falar algum conteúdo”, “e depois 
eu podia perguntar pra ela como eu tinha ido, “eu já esperava que ser professor era isso, 
ensinar e aprender”, “eu sempre buscava isso, não ver pelo lado ruim”, “consegui, eu 
só, eu só me senti frustrada com a prova, com o resultado da prova”, “aí eu, poxa, o 
erro foi meu?” 

 

TOTAL 73 

aluno/alunos 

“e ele tentava ficar calado”, “ele dizia: não quero fazer não”, “mas ele não quis”, 
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“não é só aprender, é se motivar pra continuarem” 

 

TOTAL 04 

ela (estagiária Marcela) 

“ela conseguiu outro material”, “aí foi ela que marcou a prova também”, “ela podia me 
ajudar nisso”, “eu vi ela como uma pessoa que podia me ajudar, entendeu” 

 

TOTAL 04 

instrução da avaliação 

“a instrução era pra eles tentarem criarem uma figura de linguagem e dizer qual o tipo 
eles tentaram usar e explicar por que ele usou aquela, pra conseguir identificar qual, foi 
que ele usou” 

TOTAL 04 

a gente (estagiárias Joana e Marcela) 

“eles disseram que a gente podia melhorar” 

 

TOTAL 01 

você (referência genérica) 

“você tinha que escrever pra eles terminarem” 

TOTAL 01 

“alunos maus” 

“eles tinha medo de (...) ter alunos maus que quisessem se aproveitar disso” 

 

TOTAL 01 

 

Pelo quadro acima, podemos perceber que a estagiária atribui intenções, capacidades de 

ação e responsabilidades principalmente a si mesma. Em outras palavras, o actante a quem a 

estagiária mais atribui responsabilidade é ela mesma, representando-se, assim, como ator 
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(BRONCKART, 2008, 2009). Em 73 das ocorrências de modalizações pragmáticas, o ator 

representado é a própria estagiária, referenciada exoforicamente, na superfície textual, pelo 

pronome pessoal dêitico “eu”. 

Para nós, a maior ocorrência da estagiária como ator das ações textualizadas justifica-se 

pelas coerções da entrevista de autoconfrontação simples, durante a qual a estagiária interpreta 

as próprias ações. A estagiária parece, portanto, estar ciente de que, para essa interpretação, 

pode atribuir a si mesma intenções e capacidades de ação.  

Além da estagiária, os atores tematizados são, por exemplo, os alunos, em 5 ocorrências, 

e a estagiária Marcela, em 3 ocorrências, pelo que podemos considerar que a estagiária, em seu 

texto, atribui responsabilidades a outros atores que participaram das atividades. Essa atribuição 

indica, para nós, a alteridade constitutiva do agir do professor, que, em sala de aula, interage 

com os alunos, demandando deles ações, o que caracteriza o agir professoral como interpessoal 

(MACHADO E BRONCKART, 2009), já que se trata de um agir conjunto, na medida em que 

o agir do professor é sempre um agir em relação ao agir do aluno, especialmente. Essa alteridade 

é, para nós, em conformidade com Bakhtin (2009), as relações definidas entre a estagiária 

Joana, sendo o “eu”, e os alunos, sendo os “outros”, em suas ações de linguagem, sócio-

historicamente contextualizadas.  

No segmento abaixo, podemos perceber como a estagiária demanda dos alunos o 

desenvolvimento de determinadas ações. Essa demanda é materializada pelo verbo dicendi 

“perguntava”, que compõe o trecho do discurso interativo relatado, que simula a interação entre 

a estagiária e o aluno, textualizado, no início, como “um menino” e retomado em seguida como 

“ele”.  

(41) só teve um menino que não fez/ ele era muito tímido sabe/ a gente 

perguntava/ ele dizia não quero fazer não// aí eu não não vou ler não// mas ele não 

quis 

Nesse segmento, ao textualizar o comando de uma atividade, a estagiária atribui 

intenções a um determinado aluno, que se recusou a desenvolver o exercício. Essa atribuição é 

materializada enunciativamente pelas duas ocorrências de modalizações pragmáticas (“não 

quero fazer” e “não quis”).  

No que se refere às ocorrências de modalizações pragmáticas relacionadas à concessão 

de responsabilidade à própria estagiária, podemos identificar e quantificar os casos em que há, 
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pela estagiária, atribuição de intenção e/ou capacidade de ação e os casos em que não há essa 

atribuição. Sendo assim, na tabela abaixo, podemos reunir, em uma coluna, as ocorrências em 

que a estagiária representa-se como dotada de intenção e/ou de capacidade de ação e, em outra 

coluna, as ocorrências em que a estagiária representa-se deposta de intenção e/ou de capacidade 

de intenção. 

ATRIBUIÇÃO DE INTENÇÃO E/OU CAPACIDADE DE AÇÃO 

“eu faço tudo pra captar”,  “se não deu certo, se eu não tive pulso forte, eu vou tentar 

outra turma, vou tentar melhorar, vou descobrir se isso vai ser bom ou não em mim”,  

“eu sei dividir”, “o que eu esperava era assim que eles fossem gostar de mim”, “eu tava 

tentando escrever de um jeito”, “se no livre tivesse difícil, eu ia tentar ajeitar que é pra 

ficar mais fácil a linguagem”, “teve uma aula que eu levei uma música para trabalhar 

oração subordinada, pra tentar aproximar o conteúdo ao dia a dia deles”, “era mais isso 

que eu buscava, não me prender só ao conteúdo e dizer que a regra era essa, mas tentar 

mostrar no uso deles”, “eu acho que nessa aqui deu pra trabalhar mais a criatividade”, 

“elas tavam copiando, mas conversando mais do que copiando, né? Aí perdi a atenção”, 

“até nela, nela, eu tentei fazer uma revisão, que aí eu botei dois conteúdo e não deu pra 

fazer o resto”, “quando eu falei pros alunos que ia começar (...), fui eu, não foi a 

Marcela, né?”, “eu ainda tentei usar exemplos que eu lembrava”, música eu consegui”, 

“eu consegui marcar eles assim positivamente”, “eu consegui marcar eles 

positivamente”, “pra depois eu posso até ver isso, né”, “eu consegui cativar eles”, “vou 

tentar ser melhor”, “eu fui pra lá pra ver o que eles estavam fazendo”, “eu tava lá 

conversando com ela, pra saber se ela tava anotando”, “eu acho que fiz bem”, “eu acho 

que fui bem, consegui explicar o conteúdo”, “eu pensava que tinha ido bem”, “aí 

marquei umas palavrinhas-chave pra eles lembrarem mais fácil”, “eu tentava fazer pra 

eles entenderem mais fácil”, “pra eu que tô começando agora é importante criar, criar 

estratégias, pra, pra, pra eles aprenderem e se motivarem”,  “a minha primeira 

experiência de alguns dias, eu tô podendo ver, entendeu, aí eu vou poder refletir sobre 

essa primeira experiência”, “eu tava mais pra esse lado (...) que era justamente pra eles 

fazerem a atividade, fazerem a atividade e evitarem conversa, era, era mais pra isso, 

pra ver o que eles tavam fazendo, pra ver se não tavam convsersando”, “eu tentava 

evitar de elas conversarem tanto”, “eu vi, consegui ver”, “aí eu fiz a revisão, eu que fiz 

a revisão”, “mas eu tava me preocupando com o que tu ia pensar”, “eu sempre busquei 
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isso, isso de me aproximar deles”, “eu procurava mais que eles criassem”, “eu cheguei 

a ler, eles não tinham vergonha”, “e depois eu podia perguntar pra ela como eu tinha 

ido, “eu já esperava que ser professor era isso, ensinar e aprender”, “eu sempre buscava 

isso, não ver pelo lado ruim”, “consegui, eu só, eu só me senti frustrada com a prova, 

com o resultado da prova” 

TOTAL 56 

ATRIBUIÇÃO DE DIFICULDADE E/OU DE INCAPACIDADE DE AÇÃO 

“eu senti dificuldade pra trabalhar esse conteúdo”,  “eu não sei ser assim de pedir pro 

aluno...”, “eu não sei, não soube ser assim com ele”, “eu não esperava realmente, eu 

não esperava”, “aí eu pensei que isso foi erro meu, entendeu? de o resultado não ter 

sido bom, foi um erro meu, fiquei me culpando por isso”, “mas eu não consegui me 

conformar não”, “eu não queria explanar só o conteúdo”, “inclusive algumas vezes não 

pude fazer foi levar slides, “aí penso que o erro poderia ser meu, mas não é só meu”, 

“não, parei, sentei, inconsciente”, “mas aí foi inconsciente”, aí eu, poxa, o erro foi 

meu?” 

 

TOTAL 17 

 

Para validar essa análise da atribuição, pela estagiária, de intenção e de capacidades de 

ação a ela própria, podemos identificar todos os casos de modalizações pragmáticas que 

ocorrem em sentenças cujo sujeito gramatical é a estagiária, implicada enunciativamente pelo 

pronome pessoal dêitico “eu”. É importante identificar se eles ocorrem em sentenças 

afirmativas ou negativas.  

 

 

 

 PODER 
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sentença afirmativa “pra depois eu posso até ver isso, né”, “eu tô podendo ver, 

entendeu, aí eu vou poder refletir sobre essa primeira 

experiência”, “e depois eu podia perguntar pra ela como eu tinha 

ido” 

sentença negativa  “inclusive algumas vezes não pude fazer foi levar slides” 

 QUERER 

sentença afirmativa - 

sentença negativa “eu não queria explanar só o conteúdo” 

 SABER 

sentença afirmativa “eu sei dividir, eu sou legal” 

sentença negativa “eu não sei ser assim de pedir pro aluno...”, “eu não sei, não 

soube ser assim com ele” 

 CONSEGUIR 

sentença afirmativa “música eu consegui”, “eu consegui marcar eles assim 

positivamente”, “eu consegui marcar eles positivamente”, “eu 

consegui cativar eles”, “consegui explicar o conteúdo”, “eu vi, 

consegui ver”, “consegui, eu só, eu só me senti frustrada com a 

prova, com o resultado da prova” 

sentença negativa “mas eu não consegui me conformar não” 

 TENTAR 

sentença afirmativa “eu vou tentar outra turma, vou tentar melhorar”, “eu tava 

tentando escrever de um jeito”, “se no livre tivesse difícil, eu ia 

tentar ajeitar”, “mas tentar mostrar no uso deles”, “até nela, nela, 

eu tentei fazer uma revisão”, “eu ainda tentei usar exemplos que 

eu lembrava”, “vou tentar ser melhor”, “eu tentava fazer pra eles 
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entenderem mais fácil”, “eu tentava evitar de elas conversarem 

tanto” 

sentença negativa - 

 ESPERAR 

sentença afirmativa “o que eu esperava era assim que eles fossem gostar de mim”, eu 

já esperava que ser professor era isso, ensinar e aprender” 

sentença negativa “eu não esperava realmente, eu não esperava” 

 BUSCAR 

sentença afirmativa “era mais isso que eu buscava, não me prender só ao conteúdo”, 

“eu sempre busquei isso, isso de me aproximar deles”, “eu 

sempre buscava isso, não ver pelo lado ruim” 

sentença negativa - 

 PROCURAR 

sentença afirmativa “eu procurava mais que eles criassem” 

sentença negativa - 

 

O verbo auxiliar de qualificação modal pragmática “poder” aparece sobretudo em 

sentenças afirmativas, nas quais materializa capacidades de ação da estagiária. Nessas 

ocorrências, a estagiária representa-se como dotada de capacidade de ação, seja efetiva (“e 

depois eu podia perguntar pra ela como eu tinha ido”), seja virtual (“aí eu vou poder refletir 

sobre essa primeira experiência”). Já em sentenças negativas, ele aparece em apenas uma vez, 

materializando uma incapacidade de ação, referente a um impedimento relativo às 

possibilidades do agir real: a estagiária, embora quisesse, não conseguiu usar slides em sala de 

aula, dada a indisponibilidade de retroprojetores na escola. Trata-se, portanto, de atribuição de 

uma restrição. 

Quanto ao verbo auxiliar de qualificação modal pragmática “querer”, podemos perceber 

que ele aparece apenas uma vez, em uma sentença negativa. Contudo, a representação que se 
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produz sobre as intenções e as capacidades de ação da estagiária nessa ocorrência é valorativa, 

pois a construção “querer explanar”, antecedida do advérbio de negação “não” e seguida do 

advérbio de exclusão “só”, materializa uma avaliação positiva quanto à intenção da estagiária 

em pretender explicar não apenas o conteúdo, mas também exemplos que, segundo ela, podem 

contribuir com o processo de aprendizagem dos alunos.  

Nesse caso, é importante percebermos a distribuição do advérbio de exclusão “só” na 

sentença, na qual ele assume valor restritivo. A modificação desse advérbio, com significado 

de apenas e somente, recai sobre o verbo principal da perífrase verbal (“explanar”), indicando, 

nessa sentença negativa, a intenção de a estagiária contemplar outras estratégias de ensino. 

Assim, é produzida uma representação valorativa quanto às intenções da estagiária.  

O verbo auxiliar de qualificação modal “saber” aparece em quatro ocorrências, sendo 3 

delas em sentenças negativas, nas quais a aluna avalia-se como incapaz de ser uma professora 

rígida, produzindo uma representação valorativa de si como uma professora tolerante, que 

prefere ser cortesa com os alunos. Na sentença afirmativa, a estagiária representa-se novamente 

como uma professora atenciosa e solícita, textualizando uma capacidade de ação (“sei dividir”), 

seguida de uma qualificação particular (“sou legal”).  

No texto em análise, há oito ocorrências do verbo (pleno e auxiliar) de qualificação 

modal pragmática “conseguir”, sendo sete delas em sentenças afirmativas, nas quais a estagiária 

tematiza o seu êxito no desenvolvimento das atividades de ensino. Nessas ocorrências, a 

estagiária textualiza os bons resultados conquistados por ela, como cativar os alunos e explicar 

bem o conteúdo da aula. Sendo assim, ela se representa como satisfeita por ter conquistado o 

que havia pretendido, com exceção dos resultados negativos dos alunos na avaliação parcial. 

Essa insatisfação é materializada enunciativamente por uma modalização apreciativa 

(“frustrada”), que sucede à avaliação da estagiária quanto a uma capacidade de ação 

(“consegui”): “consegui, eu só, eu só me senti frustrada com a prova, com o resultado da prova”.   

Sobre o verbo (auxiliar e principal) de qualificação modal pragmática “tentar”, 

identificamos, na produção textual sob análise, dez ocorrências, todas elas em sentenças 

afirmativas, nas quais a estagiária tematiza textualmente as suas intenções e se representa 

enunciativamente como empenhada no desenvolvimento das atividades de ensino. Nas 

sentenças afirmativas, a mobilização desse verbo atribui, à estagiária, características de 

dedicação, disposição e esforço em desenvolver uma ação (GURGEL, 2013). Em sentenças 



330 
 

 
 

negativas, a significação desse verbo atribuiria desinteresse à estagiária, daí a possível 

recorrência desse verbo apenas em sentenças afirmativas no texto em análise. 

Essa atribuição de qualificações positivas (por exemplo, de dedicação) é reforçada por 

uma modalização apreciativa em “vou tentar ser melhor”, pela qual a estagiária modaliza as 

suas boas intenções no desenvolvimento das atividades formativas e profissionais. Há ainda 

outro caso de modalização apreciativa que reforça a avaliação positiva pela qual a estagiária se 

representa disposta a intentar ser uma boa profissional: “vou tentar melhorar”. 

Continuando a análise das modalizações pragmáticas identificadas no texto produzido 

oralmente pela estagiária na entrevista de autococonfrontação simples, podemos destacar agora 

o verbo pleno de qualificação modal pragmática “esperar”, que aparece quatro vezes, duas em 

sentenças afirmativas e duas em sentenças negativas. Nas afirmativas, a estagiária textualiza, 

por exemplo, a sua intenção de ser querida pelos alunos: “o que eu esperava era assim que eles 

fossem gostar de mim”. Já nas negativas, a estagiária textualiza a falta de intenção de ser rígida 

com os alunos.  

Essa atribuição de intenção e de não intenção parece ser baseada no que a estagiária 

considera como provável, o que atribui ao verbo “esperar” certa significação lógica. Sendo 

assim, ao mesmo tempo em que materializa uma intenção atribuída à estagiária como ator das 

ações tematizadas, esse verbo materializa uma suposição, baseada no que a estagiária avalia 

como provável, pelo que consideramos esse verbo como modalização pragmática e lógica, 

embora nos parece mais contundente sua significação pragmática.  

Quanto ao verbo auxiliar de qualificação modal pragmática “buscar”, podemos 

perceber, no texto da estagiária, três ocorrências, todas elas em sentenças afirmativas, pelas 

quais podemos inferir que a estagiária tenta se representar como esforçada e empenhada em 

desenvolver determinadas ações, como aproximar-se fisicamente dos alunos para constatar se 

eles estavam respondendo aos exercícios. Esse verbo modal, assim como o querer, o tentar e o 

esperar, já analisados anteriormente, materializa as intenções da estagiária. Para nós, a ausência 

desse verbo modal em sentenças negativas justifica-se porque, nesses casos, codificaria falta de 

comprometimento (GURGEL, 2013) da estagiária com as ações de que seria o ator, 

representação que a estagiária, muito provavelmente, não pretenderia produzir de si mesma na 

interação entre ela e nós pesquisadores.  
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O último verbo de qualificação modal pragmática que identificamos na produção textual 

oral da estagiária é o “procurar”, que apresenta uma significação modal bastante semelhante 

aos três anteriores. Esse verbo modal só aparece uma vez, especificamente em uma sentença 

afirmativa, materializando uma avaliação da estagiária quanto às suas intenções no 

desenvolvimento das atividades de ensino.  

Além desses verbos (plenos e auxiliares), percebemos, no texto em análise, outras 

unidades linguísticas de qualificação modal pragmática, como a locução expletiva de realce “é 

que”, que, para nós, codifica a concessão de atorialidade à estagiária, já que lhe atribui a 

responsabilidade pelas ações textualizadas. Abaixo, apresentamos um segmento em que 

podemos perceber como a mobilização dessa locução expletiva, mesmo estando subtraída a 

unidade que, é produtiva no que se refere à atribuição de responsabilidade à estagiária: 

(42) quando eu falei lá pros alunos/ que que ia começar a a primeira aula de figuras 

de linguagem/ FUI eu/ não foi a Marcela 

 

Nesse segmento, a estagiária tematiza a primeira aula desenvolvida na escola, como 

cumprimento das atividades do estágio. Conforme podemos inferir, quem foi a responsável por 

assumir a regência da turma nessa aula foi a estagiária Joana, e não a estagiária Marcela. A 

estagiária assume, com particular destaque, a atorialidade da ação tematizada (“começar a 

primeira aula de figuras de linguagem”) e nega, nesse segmento específico, a atorialidade da 

colega (“não foi a Marcela”).  

É justamente a locução expletiva de realce “fui eu [que]” que expressa a 

responsabilidade da estagiária em relação à ação de que é o ator. Para nós, então, essa locução 

expletiva de realce funciona, nesse segmento, como um mecanismo enunciativo, 

especificamente como uma modalização pragmática.  

Por essa análise, podemos agora dividir e reunir, em dois grandes grupos, as 

modalizações pragmáticas mobilizadas pela estagiária para representar enunciativamente sua 

responsabilidade em relação às ações tematizadas de que é ator. Para essa divisão, identificamos 

os casos referentes à atribuição de a) capacidades de ação e b) intenção. No primeiro grupo, 

estão as avaliações materializadas pelos verbos modais poder, saber e conseguir, que, 

enunciativamente, conferem, à estagiária, capacidades de ação e, no segundo grupo, estão as 
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avaliações materializadas pelos verbos modais querer, tentar, esperar, buscar e procurar, que, 

enunciativamente, concedem, à estagiária, intenções. 

Considerando as ocorrências de cada um dos oito verbos modais nas sentenças 

afirmativas e somando as ocorrências deles nos grupos distribuídos acima, podemos perceber 

que, no texto em análise, há trezes casos de concessão de capacidade de ação e dezesseis casos 

de concessão de intenção, sendo, portanto, mais recorrente a atribuição, pela estagiária, a si 

mesma, de intenções, a partir da qual ela tenta se representar sobretudo como uma professora 

que, dotada e consciente das finalidades do seu agir, age intencionalmente no desenvolvimento 

das atividades de ensino.  

Essa análise pode ser corroborada se percebermos as muitas ocorrências de orações 

subordinadas adverbiais finais reduzidas de infinitivo, que materializam atribuição de intenção 

à estagiária, como nos seguintes segmentos:  

(43) teve uma aula que eu levei uma música para trabalhar oração subordinada, pra 

tentar aproximar o conteúdo ao dia a dia deles 

(44) eu fui pra lá pra ver o que eles estavam fazendo 

(45) eu tava lá conversando com ela, pra saber se ela tava anotando 

Nessas ocorrências, a estagiária textualiza a finalidade com que desenvolveu 

determinadas ações. Em 43, por exemplo, com o objetivo de tratar das orações subordinadas e 

de apresentar uma atividade mais atrativa para os alunos, a estagiária optou por abordar uma 

música em sala de aula. Em 44, com o propósito de saber o que os alunos estavam fazendo, a 

estagiária se aproximou deles. 

Em todos os segmentos acima, podemos perceber a mobilização, pela estagiária, de 

finalidades pelas quais ela tenta justificar a sua responsabilidade pelas ações textualizadas. 

Assim, podemos perceber que a estagiária agiu intencionalmente para atender a determinados 

objetivos, representando-se enunciativamente como consciente das finalidades de suas ações 

em sala de aula.  

Para nós, é interessante percebermos que há poucos casos em que a estagiária textualiza 

impedimentos para o agir, ou seja, a estagiária, ao atribuir a si mesma intenções e capacidades 

de ação, não se representa, na maioria dos casos, impedida de agir, talvez dada a pouca 

experiência em sala de aula. Assim, na entrevista de autoconfrontação simples, a estagiária não 
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textualiza muitas restrições quanto às suas próprias condições de desenvolvimento das 

atividades em sala de aula.  

O impedimento que identificamos mais acima, em “inclusive algumas vezes não pude 

fazer foi levar slides”, é referente, para nós, às coerções estruturais da escola, que não 

disponibiliza, à estagiária, retroprojetores. Sendo assim, parece haver, nesse caso, um 

impedimento relacionado não propriamente às capacidades de ação da estagiária, mas sim às 

condições contextuais do agir.  

Por fim, considerando que as modalizações pragmáticas materializam enunciativamente 

graus de responsabilização quanto à assunção de intenções e capacidades de ação 

(BRONCKART, 2009), podemos propor que, pela grande quantidade de qualificações modais 

pragmáticas no texto em análise, a estagiária interpreta e representa as ações de ensino como 

ações que demandam responsabilidade, para a qual concorrem intenções e capacidades de ação. 

Sendo assim, o agir professoral é representado, pela estagiária, como um agir intencional e 

responsável.  

No quadro abaixo, listamos todas as ocorrências das modalizações lógicas que 

identificamos na produção textual oral da estagiária Joana.  

 

MODALIZAÇÕES LÓGICAS 

“perguntei pra ela se seria bom usar”, “eu não sei se o nível tava, tava assim difícil”, 
“acho que a nota maior foi um quatro, quatro e meio”, “eu não sei se tava difícil”, “acho 
que deu pra eles entenderem”, “só não sei qual foi a dificuldade na prova”, “acho que 
é mais isso”, “não sei se é por conta da experiência dela”, “não sei o que foi”, “eu não 
sei se vou sofrer, mas eu não sei trabalhar assim não”, “eu acho que isso é mais uma 
característica minha, entendeu?”, “eu não sei se isso vai ser necessário depois”, “numa 
outra turma, mum outro perfil, eu não sei”, “mas acho que no geral, acho que vai 
funcionar”, “eu acho que nessa aqui deu pra trabalhar mais a criatividade”, “mas na 
hora da prova não sei o que foi que aconteceu, e eu fiz revisão também, mas não sei...”, 
“talvez eles não prestaram atenção”, “mas na hora não sei o que aconteceu com elas, 
na sala”, “eu pedi pra eles fazerem, criarem um poema, eu acho, ou era um poema, ou 
era um desenho, eu acho que era”, “a maioria usou metáfora, a maioria usou metáfora, 
acho que foi assism”, “não, não, acho que não era um desenho, era um poema”, “claro 
que chamou a atenção dos outros alunos”, “acho que eu tava buscando mais algum que 
eu poderia falar”, “acho que eu falei até do jogo do Brasil que teve”, “acho que nessa 
aula eu só expliquei umas quatro”, “acho que perdia tempo por isso, concorda”, “acho 
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que o slide seria interessante”, “se tivesse esse suporte na escola, seria melhor”, “acho 
que isso, eu consegui”, “acho que umas três [alunas]”, “eu acho que a opinião deles foi 
muito mais importante”, “aí penso que o erro poderia ser meu, mas não é só meu”, “aí 
eu pensei que isso foi erro meu, entendeu? De o resultado não ter sido bom”, “mas acho 
que não, eu não vou me frustrar não”, “eu sabia que eles conversavam”, “eu acho que 
expliquei o conteúdo e depois passei a atividade, acho que foi assim”, “eu acho que fiz 
bem”, “eu acho que eu fui bem”, “acho que era mais isso e pensava na outra aula já”, 
“eu acho, a gente fica com medo, né, do que vai ver”, “não sei, acho que não sei, acho 
que sentia uma forma de me aproximar dele, não sei”, “eu acho que ela trabalha muito 
bem, a Marcela, ela é muito competente, não só porque ela dá aula, mas porque ela, ela 
gosta também, acho que é a profissão que ela escolheu”, “acho que ele tinha uma 
dúvida”, “eu notei que não era criado por ele, né, aí eu duvidei”, “acho que foi em dupla 
que pedi também”, “acho que não teria sido diferente não”, “só que eu não lembro bem 
se, qual, qual era o conteúdo”, “eu acho que no 9º ano é essencial”, “eles podem ficar 
bons”, “não sei se era porque eu tava no começo, e ela já tava acostumada, não sei, mas 
eu perguntava, eu sempre perguntava”, “basicamente é ensinar e aprender, acho que a 
gente aprende muito”, “(...) professor é ensinar e aprender (...), acho que seria isso, (...), 
eu acho que na maioria”, “não sei se eu disse que tinha que incentivar, pra eles 
aprenderem, eu acho que era isso”, “acho que eles perguntaram também da estrutura 
do poema, aí eu disse que tinha que ser em verso”, “acho que foi por isso que disse 
compartilha o que você sabe, porque ela é criativa, né”, “eu não esperava realmente”.  

 

TOTAL 56 

 

 Para a identificação das ocorrências de modalizações lógicas no texto da estagiária, 

consideramos apenas os casos em que há manifestamente uma unidade que assuma 

enunciativamente função modalizante na sentença. Sendo assim, descartamos todas as 

asserções estritas positivas e negativas sem a expressão manifesta de modalizações.  

Essa nossa opção é baseada no que percebemos em Bronckart (2009), que não parece 

considerar os valores modais não manifestos enunciativamente, mas somente os manifestos. 

Assim, parece considerar apenas as unidades e estruturas linguísticas que expressam, no plano 

do significante, as funções das modalizações, no plano dos significados, considerando, 

portanto, apenas os casos em presença, e não em ausência. 

Ao que nos parece, para Bronckart (2009), hão haveria modalização em asserções em 

que estão ausentes unidades linguísticas que materializam avaliações, o que, certamente, 

contraria o princípio funcionalista de que toda asserção é sempre modalizada. Assim, Bronckart 
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(2009) parece descartar, na sua descrição tipológica dos mecanismos enunciativos, os casos em 

que não ocorre qualquer uma das unidades, estruturas linguísticas consideradas modalizantes. 

Parece, então, que, no modelo da arquitetura textual (BRONCKART, 2009), está subjacente 

uma concepção de modalização como propriedade inerente somente a sequências lexicalizadas, 

ou seja, manifestas e materializadas enunciativamente. 

Observemos agora os seguintes segmentos: 

(46) eu nunca dei aula 

(47) eu sabia que eles conversavam 

(48) essa menina tem um caderno, ela, aliás, não tem mais, ela jogou fora, era um 

caderno de poemas que ela tinha. 

(49) no começo quando a gente chegou na escola, a professora explicou qual era cada 

conteúdo 

(50) teve uma aula que eu fui e um aluno fechou [a porta] por fora 

(51) elas tavam copiando, mas conversando mais que copiando, né 

 Nesses segmentos, podemos perceber a atitude da estagiária em relação à validação das 

relações predicativas. Em 49, por exemplo, a estagiária valida o conteúdo temático (“professora, 

explicar, conteúdo”) a partir de uma constatação, não passível de dúvida, como se estivesse 

afirmando: sim, a professora de fato explicou qual era cada conteúdo. Esse conteúdo temático, 

assim como todos os outros dos outros segmentos acima, é apresentado linguística e 

enunciativamente por um valor de asserção estrita positiva, do domínio da certeza. Contudo, 

não há, nessas sentenças, nenhuma unidade linguística que explicitamente materialize a 

validação das relações predicativas quanto às suas condições de certeza, o que ocorre, ao 

contrário, no segmento abaixo: 

(52) já que a porta tava assim e o aluno fez isso, claro que chamou a atenção dos 

outros alunos. 

 Nesse segmento, o que é tematizado é apresentado pela estagiária como validado no 

domínio da certeza. Trata-se de uma constatação legitimada pela construção “claro que”, que, 

enunciativamente, modaliza o conteúdo temático, atribuindo a ele um alto grau de certeza. Há, 

portanto, nesse caso, inexistência de dúvida quanto à verdade da proposição256, o que significa 

                                                           
256 Nesta tese, consideramos proposição, em uma perspectiva bem genérica, como uma estrutura frasal, ou seja, 
uma sentença formalmente bem construída em língua portuguesa, com termos e predicados, sendo aqueles as 
entidades cujas relações são atribuídas por estes.  
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que não há possibilidade em contrário do que é tematizado (a indisciplina do aluno ter 

atrapalhado a aula). Sendo assim, por essa modalização lógica, a estagiária tenta representar o 

conteúdo temático como um conhecimento socialmente compartilhado.  

Ao atribuir um valor de certeza ao que é tematizado, a estagiária tenta, por exemplo, 

persuadir quanto à precisão do que textualiza: a ação indisciplinar de um aluno atrapalhou a 

aula, pois chamou a atenção dos outros alunos. Com isso, a estagiária atribui, por uma 

modalização lógica do domínio da certeza (“claro que”), um comprometimento mais acentuado 

com o que tematiza, influenciando os outros a aderirem ao seu argumento, aceitando-o como 

legítimo e incontestável, já que se trataria de algo evidente: a indisciplina do aluno atrapalha, 

de fato, o desenvolvimento da aula. Em outras palavras, a estagiária apresenta a proposição 

“indisciplina do aluno atrapalha o desenvolvimento da aula” como verdadeira, não passível de 

contestação, representação que parece ser independente dos parâmetros do mundo objetivo 

assumidos pela estagiária, o que confere mais credibilidade à própria avaliação, mesmo tendo 

sida desenvolvida de acordo com uma ação experenciada pela própria estagiária, como fonte da 

avaliação. 

Comparando agora, com o segmento 52, os outros segmentos, podemos afirmar que 

apenas o primeiro apresenta uma ocorrência precisa de modalização, já que é o único em que 

há a presença de uma construção (“claro que”) que assume enunciativamente a função de 

modalizar o conteúdo temático. Sendo assim, nos casos das modalizações lógicas, interessamo-

nos pelos recursos linguísticos e enunciativos que a estagiária mobiliza para materializar o seu 

grau de comprometimento com o que tematiza textualmente.  

Observemos agora outros segmentos: 

(53) eu não sei se o nível tava, tava assim difícil 

(54) acho que a nota maior foi um quatro, quatro e meio 

(55) talvez eles não prestaram atenção 

(56) perguntei pra ela se seria bom usar 

(57) mas na hora da prova não sei o que foi que aconteceu 

(58) eu pedi pra eles fazerem, criarem um poema, eu acho, ou era um poema, ou era 

um desenho 

(59) acho que eu falei até do jogo do Brasil 

(60) depois uma aluna veio falar comigo, acho que umas três já 
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 Nesses segmentos, tanto de relato interativo quanto de discurso interativo, a estagiária, 

implicada enunciativamente no texto, como indicam os dêiticos de primeira pessoa do singular, 

apresenta a ocorrência do que é textualizado como provável ou possível, de acordo com o 

conhecimento que ela tem sobre as ações tematizadas. Nesses casos, há a expressão do 

comprometimento da estagiária em relação às condições de verdade do que é textualizado, pois 

ela se responsabiliza pelo que avalia. Contudo, a estagiária assume só parcialmente a validação 

e a não-validação das relações predicativas, apresentando-as sob o domínio da hipótese e da 

incerteza, como nos permitem inferir o advérbio de dúvida “talvez”, as construções verbais 

“não sei se”, “acho que” e o tempo do futuro do pretérito do indicativo em “seria”.  

Nesses casos, então, a estagiária relativiza o grau de precisão das relações predicativas, 

apresentando um grau menos acentuado de certeza para elas, baseando-se em hipóteses 

produzidas por inferências pessoais: possivelmente os alunos não prestaram atenção à aula e, 

por isso, tiraram nota baixa. Em outras palavras, a estagiária, ao avaliar as proposições em 

termos dos conhecimentos sobre as ações expostas e relatadas, esquiva-se do comprometimento 

de assegurar a sua veracidade, já que as modalizações lógicas identificadas acima, referentes à 

possibilidade, e não à certeza, constituem uma estratégia da estagiária de atenuar sua 

responsabilidade pelo que é textualizado. 

 Em 53, por exemplo, a estagiária prefere não se responsabilizar pela condição de 

verdade da proposição “o nível tava, tava assim difícil”, apresentando-a como uma hipótese, 

como indica o conector “se”, que, nesse caso, é tradicionalmente classificado como conjunção 

integrante. Nesse caso, então, a proposição é apresentada enunciativamente como uma hipótese, 

passível de contestação, o que significa que a estagiária preferiu não validar a verdade da 

proposição.  

(61) eu não sei se o nível tava, tava assim difícil 

Em 61, a estagiária denota dificuldade em precisar a maior nota dos alunos na prova que 

ela elaborou. A estagiária modaliza enunciativamente a proposição como um fato eventual, 

hesitando (“foi um, foi um, um”) e até mesmo se corrigindo (“foi um quatro (...) um quatro e 

meio”): ela não consegue recordar categoricamente qual foi de fato a maior nota e por isso 

acredita que a nota maior tenha sido quatro e meio. Dada essa dificuldade, ela prefere modalizar 

a proposição com baixo grau de certeza. 

(62) acho que a nota maior foi um quatro, foi um, foi um, quatro e meio 
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Nesse caso, parece haver uma recusa, mesmo que parcial, sobre a asseguração da 

verdade da proposição, bem como parece ser construída uma certa equiponderação entre duas 

possibilidades (“possivelmente”), e não duas necessidades lógicas (“necessariamente”): acho 

que a nota maior pode ter sido quatro e meio, mas pode ser que não tenha sido. Essa 

equiponderação permite refutar um valor modal de necessidade lógica, pois não seria coerente, 

no caso do fragmento em destaque, a construção de um segmento como “a nota maior deve ter 

sido quatro, mas pode ser que não tenha sido”. 

O estado descrito nesse segmento não pode ser reconhecido, pois compreende uma 

incompatibilidade entre os valores modais das duas proposições relacionados pelo conector 

“mas”, tradicionalmente classificado como conjunção coordenativa adversativa. Não nos 

parece possível, por exemplo, que a estagiária construísse um valor de asserção estrita, ou seja, 

de assunção quase total (“deve ter sido”), e simultaneamente assumisse parcialmente essa 

validação (“mas pode ser que”).  

Em outras palavras, não nos parece possível que a estagiária, na mesma sentença em 

que atribuísse um valor modal do domínio da quase certeza (“deve ter sido”), atribuísse um 

valor modal do domínio da assunção nula (“mas pode ser que não tenha sido”). Sendo assim, 

nos parece legítimo parafrasear a sentença da estagiária como sendo do domínio da 

possibilidade, conforme apresentamos mais acima: a nota maior pode ter sido quatro e meio, 

mas pode ser que não tenha sido. Essa possibilidade parece ser coerente se considerarmos que 

ela fundamenta-se em um cotejo entre o conteúdo temático e a avaliação que a estagiária 

partilha sobre as situações possíveis em que o que é tematizado se torna legítima.  

Nesse caso, não há de fato qualquer incompatibilidade entre os valores modais, pois o 

verbo de opinião “acho que” restringe o valor assertivo da proposição, não eliminando um valor 

modal baseado em um grau de assunção menor. A estagiária, então, parece não dispor de um 

conhecimento que lhe permita validar ou não validar o que expõe.  

Essa dificuldade de assegurar a verdade da proposição também é percebida no segmento 

abaixo: 

(63) só que eu não lembro bem se, qual, qual era o conteúdo 

Como podemos perceber, em todos esses segmentos, a estagiária, ao relatar e expor as 

ações desenvolvidas nas atividades de ensino, implica-se enunciativamente nelas, 

representando-se como fonte da avaliação e apresentando o conteúdo temático a partir dos 
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parâmetros das coordenadas formais do mundo objetivo, do qual derivam os seus 

conhecimentos sobre as ações expostas ou relatadas. A mobilização do dêitico de primeira 

pessoal (“eu acho que”, “eu não sei se”) atribui certa subjetividade à avaliação do conteúdo 

temático, denotando quem é a fonte que avalia como incerto o que é textualizado.  

A partir dos conhecimentos produzidos no desenvolvimento efetivo das atividades em 

sala de aula, a estagiária apresenta o conteúdo temático de acordo com avaliações baseadas em 

condições de verdade, como ações possíveis, prováveis, incertas, por exemplo. Sendo assim, 

nos segmentos destacados acima, percebemos que a estagiária, baseada no seu conhecimento 

da realidade, apresenta a sua avaliação sobre o grau de verdade das proposições e tenta, em 

alguns casos, validá-las como passíveis de comprovação, atenuando a sua responsabilidade 

quanto ao que tematiza. 

Retomando o quadro em que apresentamos todas as ocorrências de modalizações lógicas 

no texto da estagiária Joana, podemos perceber que essa modalização é manifestada 

linguisticamente sobretudo por verbos, sendo a construção mais recorrente o “acho que”, 

seguido do “não sei se”. Essas formas de qualificação modal lógica aparecem na oração 

principal do período composto por subordinação, ou seja, aparecem fora da proposição 

subordinada, o que nos permite afirmar que, no texto em análise, a maioria das modalizações 

lógicas funciona como expressão do descomprometimento da estagiária com relação à verdade 

do que tematiza, e não como expressão do estatuto de realidade do que é semiotizado no 

conteúdo temático. Portanto, ao apresentar a modalização lógica fora do nível da proposição 

subordinada, a estagiária assume, mesmo que com baixo grau de adesão, a responsabilidade 

pelo que é avaliado.  

Nas ocorrências identificadas, ambas as construções materializam avaliações da 

estagiária quanto a conhecimentos dos parâmetros do mundo objetivo, indicando, em princípio, 

dúvida ou incerteza da estagiária quanto à veracidade das proposições que modaliza e 

expressando um grau menor de comprometimento da estagiária sobre o que é textualizado. São, 

portanto, modalizações lógicas quase asseverativas, pois expressam as proposições como 

hipóteses que dependem de confirmação. 

Considerando os verbos mais frequentes que materializam enunciativamente 

modalizações lógicas no texto da estagiária, passaremos a analisar alguns casos em que as 

construções “achar que” e “não saber se” funcionam como mecanismos enunciativos. 
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Nesses casos, ao mesmo tempo em que avaliam, como incertas ou hipotéticas, as ações 

textualizadas, essas construções expressam o comprometimento da estagiária com relação à 

verdade das proposições. Sendo assim, a estagiária, nessas ocorrências, representa-se 

enunciativamente como a fonte da informação que é textualizada e também como a fonte da 

avaliação que é modalizada.  

(64) não sei se é por conta da experiência dela 

(65) eu não sei se isso vai ser necessário depois 

(66) eu acho que expliquei o conteúdo e depois passei a atividade, acho que foi assim 

(67) acho que eles perguntaram também da estrutura do poema, aí eu disse que tinha 

que ser em verso 

Em todos esses segmentos, a estagiária tematiza, pela organização linguística, 

enunciativa e discursiva particular do discurso interativo, um estado de coisas257 que se refere 

a eventos representados enunciativamente como hipotéticos, em alguns, e como incertos, em 

outros. 

Nesses segmentos, ao tematizar ações no nível da possibilidade e/ou da probabilidade, 

a estagiária representa-as como hipotéticas.  Nos casos acima, percebemos a ocorrência de 

modalizações lógicas, pelas quais podemos inferir que a estagiária, mesmo que em um baixo 

grau de adesão, tenta se comprometer com o que tematiza textualmente, considerando as ações 

semiotizadas como eventos incertos ou hipotéticos, que dependem de confirmação. Em 64, a 

estagiária avalia como hipótese a justificativa de que a experiência da colega lhe atribui um 

bom desempenho profissional. Em 65, a estagiária avalia como incerta a necessidade de ser 

rígida com os alunos em outras atividades futuras. Em 66 e 67, a estagiária avalia como 

possibilidade a ordem em que desenvolveu as ações em sala de aula.  

Nesses casos, podemos perceber que a estagiária não assegura a certeza do que tematiza, 

o que permite que a responsabilidade sobre a asseveração seja atenuada, já que se trata de 

avaliações baseadas em hipótese e possibilidade. Assim sendo, as modalizações lógicas 

destacadas nesses segmentos materializam enunciativamente baixa adesão da estagiária com a 

responsabilidade do que é tematizado, pois eles indicam não a certeza dos fatos, mas sim a 

possibilidade deles, baseada na opinião da estagiária. 

                                                           
257 Nesta tese, entendemos genericamente por estado de coisas uma ação/um evento que pode ocorrer no tempo e 
no espaço e que pode ser textualizado. 
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Ao que parece, nesses casos de modalização lógica do “não sei se”, há uma assunção 

nula, assegurada pela ausência de qualquer conhecimento partilhado pela estagiária que lhe 

permita assumir a validação ou até mesmo a não validação do conteúdo temático.  

Em outros segmentos, podemos perceber a co-ocorrência de modalizações lógicas, 

como nos seguintes: 

(68) não sei, acho que não sei, acho que sentia uma forma de me aproximar dele, não 

sei 

(69) não sei se eu disse que tinha que incentivar, pra eles aprenderem, eu acho que 

era isso 

Nesses segmentos, há, em cada um deles, dois ou mais casos de modalização lógica, 

pelos quais a estagiária apresenta a ocorrência do que é tematizado como provável ou possível, 

de acordo com o conhecimento que ela partilha sobre o que textualiza. Essa representação de 

provável ou possível é dependente da avaliação da estagiária sobre o que modaliza, ou seja, a 

incerteza da estagiária quanto ao que tematiza é materializada enunciativamente por uma 

avaliação baseada em um julgamento pessoal. 

Além disso, esses casos de modalização lógica reforçam os efeitos de 

descomprometimento da estagiária com as condições de veracidade das proposições, o que 

parece constituir uma estratégia enunciativa e discursiva bastante produtiva quanto à atenuação 

de possíveis contestações por parte de nós pesquisadores, conforme analisaremos mais adiante.   

Analisando agora as modalizações lógicas manifestas e sua relação com as funções que 

assumem no texto da estagiária Joana, podemos considerar que, em alguns casos, as construções 

“acho que” e “não sei se” expõem um estado de coisas como pertencentes ao domínio do 

conhecimento, especialmente, quanto aos valores de hipótese e de incerteza, e cumprem um 

uso pragmático no que se refere à atenuação de ameaças quanto à avaliação dos pesquisadores 

sobre a veracidade das proposições. 

Para nós, é interessante percebermos que, em todos os casos de modalização lógica 

identificados, é a estagiária que assume enunciativamente a função discursiva de fonte da 

avaliação, já que se baseia nos conhecimentos que ela mesma produziu ao assumir a função de 

actante das ações representadas textualmente. A estagiária, em nenhum momento, sugere que 

os conhecimentos são partilhados ou acessíveis a outros e, assim, não assume uma 

responsabilidade partilhada pelo que é avaliado e modalizado. Sendo assim, é ela que assume 
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a responsabilidade pela avaliação das condições de verdade das ações textualizadas, 

descomprometendo-se parcialmente com a veracidade do que é tematizado.  

Ela assume, então, uma responsabilidade estritamente pessoal, já que não partilha 

evidências de que poderia dispor para apresentar as avaliações como pertencentes ao domínio 

comum. Contudo, essa responsabilidade deve ser atenuada, pois, ao mobilizar a maioria das 

modalizações lógicas identificadas, a estagiária considera o conteúdo temático como uma 

hipótese, que depende de confirmação, e, assim, não assegura nem atesta a verdade do que foi 

textualizado, o que nos permite defender que a responsabilidade sobre a asseveração, portanto, 

amenizada (GURGEL, 2013).  

 Nessa perspectiva, embora exponha e relate as ações tematizadas, a estagiária não se 

representa como disposta, para justificar as avaliações, a fornecer evidências quanto à 

veracidade do que textualiza, até mesmo porque quase todas as ocorrências das modalizações 

lógicas são do domínio da hipótese e da incerteza, conforme estamos propondo. Como as 

proposições são representadas enunciativamente como hipotéticas e incertas, não há indicação 

de evidências pelas quais a estagiária justifique as avaliações partilhadas, fundamentadas em 

parâmetros do mundo objetivo. As qualificações modais lógicas apresentadas enunciativamente 

são, então, baseadas na própria experiência da estagiária, pelo que ela, muito possivelmente, 

não tenha tentado fornecer justificativas para as suas avaliações. 

 No texto da estagiária, há, entretanto, outras ocorrências de modalizações lógicas que, 

ao contrário das que apresentamos acima, não parecem materializar enunciativamente 

avaliações quanto à veracidade do que é tematizado. Essas ocorrências não parecem indicar 

dúvida ou incerteza da estagiária quanto ao que ela expõe. Ao contrário, parecem ter sido 

mobilizadas pela estagiária por questões pragmáticas referentes à manutenção da polidez 

linguística, já que, pelo menos em princípio, a situação de ação de linguagem da entrevista de 

autoconfrontação simples é baseada em relações assimétricas de poder e, assim, está 

relacionada a coerções quanto a possíveis conflitos sobre o que é textualizado.  

 Assim sendo, essas ocorrências não parecem expressar enunciativamente o 

descomprometimento da estagiária com relação à verdade das proposições, mas sim atenuar 

possíveis desacordos e discordâncias ideológicas em relação ao que é exposto por ela. Na 

interação conosco, pelo princípio cooperativo da linguagem, a estagiária espera de nós uma 

atitude responsiva ativa (BAKHTIN, 2003), podendo ser, por exemplo, de aquiescência ou 

contestação. Esta última é potencialmente pertinente, já que nós pesquisadores assumimos uma 
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função social, pelo menos em tese, assimétrica em relação à função social dela, o que, muito 

provavelmente, implica a assunção de ideologias diferentes e eventualmente divergentes.  

 Essa nossa análise pode ser legitimada na medida em que relacionarmos os mecanismos 

enunciativos, especialmente as modalizações lógicas (sobretudo, não asseverativas), com a 

compreensão responsiva ativa, proposta por Bakhtin (2003, p. 321): 

 
 
Enquanto elaboro meu enunciado, tendo a determinar essa resposta de modo ativo; 
por outro lado, tendo a presumi-la, e essa resposta presumida, por sua vez, influi no 
meu enunciado (precavenho-me das objeções que estou prevendo, assinalo restrições, 
etc.). Enquanto falo, sempre levo em conta o fundo aperceptivo sobre o qual minha 
fala será recebida pelo destinatário: o grau de informação que ele tem da situação, 
seus conhecimentos especializados na área de determinada comunicação cultural, suas 
opiniões e suas convicções, seus preconceitos (de meu ponto de vista), suas simpatias 
e antipatias, etc.; pois é isso que condicionará sua compreensão responsiva de meu 
enunciado. 
 

Em outras palavras, parece que a estagiária Joana, com essas ocorrências, ao não 

assegurar categoricamente as condições de verdade do que tematiza, quer permitir que nós, 

pesquisadores, avaliemos, por nós mesmos, a veracidade do que é textualizado, precavendo-se 

de possíveis contestações. De fato, parece-nos que há, no texto da estagiária, uma relação 

pragmática entre a mobilização das modalizações lógicas não asseverativas e a assunção do 

modo com que ela presume a nossa compreensão responsiva ativa, que, como todas as outras, 

comporta avaliações valorativas ou não.  

Contudo, dadas as coerções éticas do procedimento metodológico da entrevista de 

auconfrontação simples, nós pesquisadores não podemos verbalizar nenhuma avaliação, 

valorativa ou não, pois ela pode influenciar a estagiária no desenvolvimento da ação de 

linguagem. Entretanto, estamos cientes de que, como sujeitos dotados de subjetividade, 

produzimos avaliações sobre o discurso da estagiária e sobre a própria estagiária. É justamente 

isto que, para nós, é a função do pesquisador em Ciências Humanas e Sociais: produzir sentidos 

para o objeto de pesquisa. Essa produção de sentidos pelo pesquisador é certamente relacionada 

à compreensão responsiva ativa, como propõe Bakhtin (2003, p. 290): 

 

De fato, o ouvinte que recebe e compreende a significação (linguística) de um discurso 
adota simultaneamente, para com este discurso, uma atitude responsiva ativa: ele 
concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se para 
executar, etc., e esta atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo o 
processo de audição e de compreensão desde o início do discurso, às vezes já nas 
primeiras palavras emitidas pelo locutor. A compreensão de uma fala viva, de um 
enunciado vivo é sempre acompanhada de uma atitude responsiva ativa (conquanto o 
grau dessa atividade seja muito variável); toda compreensão é prenhe de resposta e, 
de uma forma ou de outra, forçosamente a produz: o ouvinte torna-se o locutor. 
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Sobre as modalizações lógicas não asseverativas, observemos, por exemplo, as 

ocorrências a seguir:  

(70) eu tô refletindo sobre o que eu trabalhei lá, né? sobre a aula, é, sobre lecionar, 

dar aula, acho que é mais isso, né.... 

(71) acho que perdia tempo por isso, concorda 

(72) eu acho que fiz bem 

(73) eu acho que eu fui bem, né 

(74) eu acho que no 9º ano é essencial 

(75) basicamente... professor é ensinar e aprender, acho que a gente aprende muito, (...) acho 

que seria isso, né 

Todas as ocorrências de modalizações lógicas acima aparecem em segmentos do 

discurso interativo, nos quais a estagiária, implicada enunciativamente, tenta argumentar, a 

partir da conjunção entre as coordenadas do mundo ordinário e as do mundo discursivo, sobre 

diferentes conteúdos temáticos, potencialmente polêmicos, como as consequências da 

indisciplina dos alunos para o desenvolvimento da aula. A defesa dos argumentos pela 

estagiária é desenvolvida na tentativa de conseguir a concordância do parceiro na interação, no 

caso nós, pesquisadores, como indicam as várias ocorrências de marcadores conversacionais 

(“né”, “concorda”), pelos quais a estagiária nos intima a aquiescer com o que ela defende.  

Nessas ocorrências, as modalizações lógicas “acho que” não parecem, para nós, indicar 

baixa adesão da estagiária com o que textualiza. Sua mobilização parece ser, na verdade, uma 

estratégia discursiva e pragmática de relativizar as avaliações, a partir da qual se concede ao 

outro participante da interação a possibilidade de contestá-las.  

Para nós, é possível confirmarmos essa análise se observarmos que, nas ocorrências 

analisadas acima, a oração subordinada substantiva, que segue à oração principal com a 

construção “acho que”, apresenta o verbo no presente e no pretérito perfeito do indicativo, pelo 

que podemos considerar que a estagiária avalia o conteúdo temático como próximo à verdade.  

Nas ocorrências apresentadas acima, podemos perceber a mobilização também de 

modalizações apreciativas, pelas quais a estagiária tenta, por exemplo em 72, representar 

positivamente o seu agir nas atividades desenvolvidas. Ao avaliar-se como bem sucedida no 

desenvolvimento das tarefas, a estagiária preocupa-se em amenizar e atenuar eventuais 

discordâncias, por parte de nós pesquisadores, quanto à representação que partilha de si e, por 

isso, estrategicamente, mobiliza modalizações lógicas não asseverativas (“acho que”), pelas 
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quais ela apresenta a avaliação em um baixo grau de convicção. Em outras palavras, a estagiária, 

na interação em curso, tenta negociar, por exemplo, as avaliações positivas que partilha de si, 

preocupando-se em materializar, nas ocorrências acima, a partir da modalização lógica “acho 

que”, baixo grau de convencimento quanto ao que é textualizado, para, assim, manter a polidez 

da interação e amenizar possíveis discordâncias. Sendo assim, através das modalizações 

lógicas, nas ocorrências em análise, a estagiária tenta validar seus argumentos, representando-

os enunciativamente como opiniões que podem ser contestadas. 

Para nós, é interessante perceber que, nos casos em que as modalizações lógicas “acho 

que” materializam, de fato, uma indecisão da estagiária quanto à veracidade do que textualiza, 

a incerteza recai sobre a ação de outros, como os alunos. Já nos casos em que as modalizações 

lógicas “acho que” não parecem materializar uma hesitação da estagiária, mas sim atenuar 

possíveis contestações pelos pesquisadores, a incerteza recai sobre as ações da própria 

estagiária.   

Essa possível estratégia da estagiária justifica-se, para nós, se considerarmos que as 

condições de produção da entrevista da autoconfrontação simples, em que tanto ela quanto nós 

pesquisadores estávamos vendo as filmagens e as analisando, desfavorecem, pelo menos em 

tese, a emergência de modalizações lógicas asseverativas, do domínio da certeza. A organização 

temática e discursiva do texto da estagiária, conforme já analisamos, é baseada sobretudo no 

relato dela quanto às próprias ações desenvolvidas em sala de aula. Por ser um relato (logo, em 

primeira pessoa), trata-se de avaliações pessoais258 (e, portanto, parciais) sobre as ações 

relatadas, para as quais não seriam produtivas modalizações lógicas asseverativas, do domínio 

da certeza, que poderiam produzir uma representação da estagiária como autoritária, que, 

presunçosamente, tentaria impor a aceitação dos seus argumentos. Além disso, o relato da 

estagiária é sobre a primeira experiência dela como regente de sala de aula. Talvez dada a pouca 

experiência como professora, a estagiária prefira modalizar, no domínio da incerteza, o que 

textualiza. 

Das unidades linguísticas que assumem enunciativamente a função de modalizações 

lógicas no texto da estagiária, há a predominância de verbos plenos (sobretudo, “achar”, 

“pensar” e “saber”) no presente do indicativo, distribuídos na oração principal de períodos 

                                                           
258 Para nós, em segmentos de impessoalidade, parecem ser mais comuns modalizações lógicas asseverativas, do 
domínio da certeza.  
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compostos por subordinação. Esses verbos são predicadores verbais indicativos de 

conhecimento(s).  

Quanto ao verbo “achar”, devemos destacar que ele vem se especializando na 

codificação da modalização lógica na nossa língua. Já quanto ao verbo “saber”, é importante 

percebermos que ocorre, em quase todos os casos, acompanhado do advérbio de negação “não”. 

Há também a ocorrência de advérbio de dúvida (“talvez”) e de verbo auxiliar modal 

(“poderia”). É ainda importante percebermos o valor modal da categoria gramatical de 

tempo259, especialmente do futuro do pretérito do indicativo (“seria”, “poderia”), que também 

cumpre a função de modalização lógica na produção textual oral da estagiária. Sobre esse tempo 

verbal, percebamos, por exemplo, o efeito de intensidade que ele apresenta sobre a concepção 

de possibilidade. Para Dall'aglio-Hattnher (1996), o futuro do pretérito do indicativo tem, 

muitas vezes, o seu valor temporal anulado em favor de um valor modal, como percebemos na 

ocorrência abaixo: 

(76) aí penso que o erro poderia ser meu 

Sendo assim, dentre as unidades que materializam enunciativamente um julgamento 

quanto às condições de verdade do que é tematizado, a estagiária mobiliza sobretudo o “achar”, 

que sugere um alto grau de incerteza. Essa unidade, conforme já discutimos, aparece no nível 

da predicação, nível em que há um menor comprometimento (DALL'AGLIO-HATTNHER, 

1996) da estagiária, o que favorece a emergência de modalizações lógicas do domínio da 

possibilidade, as quais sugerem uma tentativa da estagiária de diminuição da sua 

responsabilidade quanto ao que é textualizado.  

Por essa análise das modalizações lógicas, podemos identificar, portanto, como a 

estagiária assume o que expõe nos segmentos de discurso interativo e o que relata nos 

segmentos de relato interativo, responsabilizando-se, mesmo que parcialmente, pelo que 

textualiza. Ao avaliar o conteúdo temático sobretudo por modalizações lógicas do domínio da 

possibilidade, a estagiária não somente avalia como possível o que tematiza, como também 

posiciona-se enunciativamente com relação a essa avaliação. A mobilização predominante de 

                                                           
259 Para a abordagem das modalizações lógicas no texto da estagiária, consideramos as categorias verbais de tempo 
e modo, em relação à sua função modal, apenas nos segmentos em que elas co-ocorrerem com unidades lexicais 
que cumprem a função de modalizar o texto. Portanto, não consideramos os segmentos modalizados apenas pelo 
modo ou pelo tempo verbal. 
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modalizações lógicas asseverativas produziria um efeito diferente ao que é pretendido pela 

estagiária, já que essas modalizações indicariam adesão máxima da estagiária quanto ao que 

textualiza, o que poderia constituir certa tensão entre ela e nós pesquisadores.  

Sendo assim, podemos perceber como a estagiária representa, com base nos 

conhecimentos que partilha, as condições de verdade do que textualiza e como ela representa o 

seu próprio estatuto de origem das avaliações. Assim, percebemos que a estagiária prefere, na 

maioria dos casos, modalizar, com baixo grau de asseveração, as proposições que organizam o 

conteúdo temático, talvez por, no dia da entrevista de autoconfrontação simples, não se lembrar 

com exatidão de tudo que foi desenvolvido nos dias das aulas gravadas. Talvez por isso ela 

represente a maioria das avaliações que tematiza como prováveis.  

 Em outros casos, a estagiária mobiliza modalizações lógicas não asseverativas para 

assegurar a manutenção da cortesia da interação, representando algumas das avaliações que 

tematiza como possíveis e, por conseguinte, passíveis de validação e eventualmente de 

contestação por parte de nós, pesquisadores. Sendo assim, em alguns casos, a estagiária 

mobiliza modalizações lógicas para atenuar pragmaticamente discordâncias quanto ao que 

tematiza, o que, para nós, implica que a estagiária está ciente de que ela mesma é possivelmente 

avaliada por nós pesquisadores sob os mesmos critérios com os quais avalia o seu agir.  

Para nós, é curioso percebermos, concluindo, por enquanto, a análise das modalizações 

lógicas identificadas no texto da estagiária, que todas as ocorrências desses mecanismos 

enunciativos, com exceção de oito, aparecem em segmentos de configuração própria ao 

discurso interativo. Ao que nos parece, então, há, no texto da estagiária, uma certa tendência de 

mobilização de modalizações lógicas em segmentos de discurso interativo, cuja organização 

discursiva manifesta as figuras de ação ocorrência e experiência, que analisaremos 

posteriormente.  

Essa relação tendenciosa entre as modalizações lógicas e o discurso interativo carece 

certamente de análise mais aprofundada, pelo que, por enquanto, consideraremos que se trata 

apenas de uma relação não determinada, já que os mecanismos enunciativos “não se encontram 

diretamente relacionados à progressão temática” e, assim, apresentam “uma menor dependência 

em relação ao que precede e ao que se segue no eixo sintagmático” (BRONCKART, 2006, p. 

149). Por conseguinte, conforme antecipamos no início da nossa descrição dos mecanismos 

enunciativos, as modalizações são da ordem configuracional do texto (BRONCKART, 2006, 
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2009), pois não são sequenciais, operando independentemente da progressão do conteúdo 

temático, o que, pelo menos em tese, invalida qualquer relação biunívoca entre esses 

mecanismos enunciativos, os tipos de discurso e o conteúdo temático.  

Posto isso, queremos defender que a abordagem das modalizações proposta por 

Bronckart (2009), embora seja coerente e produtiva, carece de uma sistematização descritiva, 

sobretudo pela falta de qualquer teoria de descrição e análise linguística que fundamente 

empiricamente a análise. Acreditamos que a análise que desenvolvemos sobre, especialmente, 

as modalizações lógicas seria mais proveitosa se fosse fundamentada num paradigma 

linguístico de descrição, como a da Gramática Discursivo-Funcional (HENGEVELD; 

MACKENZIE, 2008), dentre cujas questões de pesquisa estão aquelas relacionadas à categoria 

de evidencialidade, que, para nós, é necessária em toda e qualquer descrição e análise das 

modalidades epistêmicas (modalizações lógicas, para o ISD), sobretudo no que se refere à 

manifestação linguística da fonte do que é tematizado.  

Encerrada, por enquanto, a análise das modalizações lógicas mobilizadas pela estagiária 

Joana, passaremos agora a identificar e a descrever as modalizações dêonticas, cujas 

ocorrências aprentamos no quadro abaixo.  

 
MODALIZAÇÕES DEÔNTICAS 

“a gente podia usar”, “tem que prender a atenção do aluno de outra maneira, outra 

maneira didática”, “porque eu tive que parar, ir lá resolver o problema”, “esperava o 

outro professor chegar, pra eu poder sair”, “ele tinha criado uma frase e um poema e 

tinha que dizer qual foi a que ele usou”., “depois eu perguntava pra ela como tinha sido, 

eu sempre perguntava: não, foi bem, tal, só que tem que, que olhar o tempo, porque foi 

justamente nessa, nessa que eu perdi muito tempo”, “aí tinha que ir lá pra perto deles”, 

“eu tô lá pra trabalhar, pra dar aula, não é pra fazer favor pra ele, entendeu?”, “eu não 

sei se isso vai ser necessário depois”, “aí teve outra aula que uma pessoa teve que 

consertar o ventilador”, “você tinha que escrever e depois, pra eles terminarem”, “eu 

acho que no 9º ano é essencial”, “é importante”, “deixa eu ver, deixa eu ver”,, “não sei 

se eu disse que tinha que incentivar, pra eles aprenderem, eu acho que era isso”, “acho 

que eles perguntaram também da estrutura do poema, aí eu disse que tinha que ser em 

verso”, “a gente tem que ver o que aconteceu, né, mas eu me senti mal por isso, eu 

achei que a culpa foi minha, mas não é só minha, eles tinham que estudar também, né?” 
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 As ocorrências acima nos permitem analisar agora como a estagiária avalia o seu agir a 

partir das normas sociais assumidas e partilhadas por ela. Seja em segmentos de discurso 

interativo, seja em segmentos de relato interativo, a estagiária textualiza um agir regulado por 

normas, relacionadas ao mundo social, que “é concebido como o quadro que define as 

modalidades legítimas de relações interpessoais e do qual participam os agentes, quando 

desempenham um papel nessas interações reguladas” (BRONCKART, 2006, p. 71).  

 Ao agir nas coordenadas sociais da atividade de ensino, a estagiária interpreta as suas 

ações segundo um critério de legitimidade. De acordo com esse critério, ela avalia as suas ações 

e as ações de outros, especialmente os alunos, como conformes às normas validadas e 

reconhecidas socialmente. Essa avaliação é percebida, por exemplo, nos dois segmentos abaixo, 

nos quais a estagiária representa enunciativamente as ações como necessidades deônticas, 

quando instrui os alunos sobre a estrutura composicional do poema e quando defende que os 

alunos são os responsáveis pelo mau desempenho na prova: 

(77) acho que eles perguntaram também da estrutura do poema, aí eu disse que tinha 

que ser em verso 

(78) eles tinham que estudar também, né? 

 

O agir da estagiária, assim como todo agir no contexto da atividade humana de ensino, 

é certamente impessoal (MACHADO & BRONCKART, 2009), já que é regulado conforme 

prescrições que o prefiguram. Essa regulação do agir da estagiária pode ser percebida quando 

ela representa enunciativamente o uso de outros materiais didáticos em sala de aula como uma 

permissão deôntica atribuída à professora da escola, que é a instância imediata e 

hierarquicamente superior à estagiária na relação de assimetria de poder que caracteriza a 

interação entre estagiários e professores acolhedores nas escolas. 

(79) no começo// quando a gente chegou na escola/ a professora explicou qual era 

cada conteúdo/ aí ela disse que que/ a gente podia usar outro material fora o livro/ 

aí a gen:te pegou algumas figuras do livro/ e a gente tentou seguir a ordem/ mas/ 

pegou de uma outra gramática/ aí depois que eu descobri uma gramática eu perguntei 
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pra ela// se seria bom usar/ aí ela disse que sim/ aí eu pega::va alguns exemplos da 

internet/ mas a maioria eu peguei dessa gramática que eu achei bem didática.  

 

Nesse fragmento, cuja organização linguística, enunciativa e discursiva é própria do 

relato interativo, a estagiária tematiza sua estratégia geral, que é seguir a ordem dos conteúdos 

prevista pela professora, mas adotar outro material didático. Para isso, ela textualiza, breve e 

desordenadamente, algumas ações próprias ao cumprimento das prescrições da atividade de 

ensino, como selecionar e adotar um material didático (“aí depois eu descobri uma gramática”) 

e preparar aula (“aí a gente pegou algumas figuras do livro”).  

No início desse fragmento, a estagiária textualiza uma possibilidade para o 

desenvolvimento do agir, a qual é determinada por uma permissão deôntica (“podia usar”). 

Sendo assim, essa ocorrência de modalização deôntica, que, conforme antecipamos, materializa 

enunciativamente uma permissão baseada em prescrições da atividade de ensino, corrobora o 

argumento de que as ações são apreensíveis apenas como porções de atividades sociais que são 

avaliadas e atribuídas a actantes (BRONCKART, 2006). Por conseguinte, podemos considerar 

que a estagiária interpreta e avalia as suas ações como próprias à atividade social de ensino, 

dentre cujas tarefas se inclui, por exemplo, a de se adotar um material didático e a de seguir 

uma ordem programática previamente definida.  

Considerando que a atividade refere-se à interpretação do agir que implica as dimensões 

motivacionais e intencionais, bem como os recursos mobilizados por um coletivo organizado e 

que a ação refere-se à interpretação do agir que implica essas mesmas dimensões, mas 

mobilizadas por uma pessoa particular (BRONCKART, 2006),  podemos argumentar que as 

ocorrências de modalizações deônticas apresentadas acima materializam enunciativamente os 

determinantes externos, de origem coletiva, e os motivos, de origem individual. Um desses 

determinantes externos é a permissão dada pela professora à estagiária quanto ao uso de outro 

material didático que não o adotado previamente pela escola. Conforme já discutimos na seção 

dedicada à análise do conteúdo temática, essa permissão constitui um determinante externo, na 

medida em que, segundo Bulea (2010),  implica parâmetros socioinstitucionais que influenciam 

o desenvolvimento efetivo do agir.  

Essa permissão autoriza a estagiária a adotar outros materiais didáticos, ação 

representada enunciativamente como intencional: “aí a gente pegou algumas figuras do livro e 

a gente tentou seguir a ordem, mas pegou de uma outra gramática”. A atribuição de intenção é 
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inferível, nesse fragmento em destaque, pela modalização pragmática “tentou seguir”, pela qual 

a estagiária representa-se enunciativamente como ator. Essa representação é determinada por 

possibilidades que se relacionam às condições do agir real, como podemos inferir do verbo 

auxiliar de qualificação modal pragmática “tentar”, que, nesse caso, apresenta um significado 

sinonímico ao da perífrase verbal “empenhar-se a conseguir”. 

Essa permissão deôntica, referente ao uso, pela estagiária, de outros materiais didáticos, 

também pode ser relacionada ao plano dos recursos para o agir, no qual estão inclusos os 

instrumentos, que, segundo Bronckart (2006), designam tanto os artefatos concretos que estão 

à disposição de um actante, quanto os modelos de agir disponíveis no mundo social.  Sendo 

assim, é a partir dessa permissão deôntica que a estagiária mobiliza instrumentos para o seu 

agir em sala de aula, apropriando-se deles, como podemos inferir do seguinte segmento: “aí a 

gente pegou algumas figuras do livro e a gente tentou seguir a ordem, mas pegou de uma outra gramática, 

aí depois que eu descobri uma gramática, eu perguntei pra ela se seria bom usar, aí ela disse que sim”.  

Para nós, a baixa frequência de modalizações deônticas no texto da estagiária pode ser 

justificada porque a estagiária ou, não se apropriou, como resultado da sua pouca experiência 

na atividade de ensino, das prescrições que determinam modelos de agir próprios a essa 

atividade, ou porque considera que elas são socialmente partilhadas por nós pesquisadores, já 

que também somos professores, não sendo necessário representá-las em um contexto de 

produção comum.  

Com essa análise dos mecanismos enunciativos, acreditamos que podemos legitimar a 

definição proposta por Machado & Bronckart (2009) quanto ao trabalho do professor (no nosso 

caso, quanto ao agir da estagiária). Pela análise das modalizações, especialmente das 

apreciativas, das lógicas e das pragmáticas, podemos confirmar que o agir da estagiária, como 

professora em formação inicial, é pessoal, implicando a totalidade de suas dimensões 

(MACHADO & BRONCKART, 2009), por exemplo: cognitiva, referente aos seus 

conhecimentos quanto às condições de verdade do que tematiza; física, relativa às suas 

capacidades quanto ao desenvolvimento das ações de que é o ator, e emocional, relacionada às 

avaliações valorativas do que textualiza.  

Pela análise das modalizações pragmáticas, podemos confirmar, ademais, que o agir da 

estagiária é também interacional, pois ela age intencionalmente sobre o meio, dadas 

determinadas capacidades de ação, transformando-o e sendo transformada por ele quanto ao 

seu desenvolvimento profissional. Assim, podemos considerar que a estagiária age 
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intencionalmente a partir das representações e dos conhecimentos que produz e partilha na e 

pela linguagem durante o desenvolvimento do seu agir no contexto da atividade de ensino.  

Quanto às modalizações pragmáticas relacionadas à atribuição, pela estagiária, de 

intenções aos alunos, podemos confirmar que o agir da estagiária é também interpessoal, pois 

implica a interação com outros atores, especialmente os alunos. Essa interação – sempre 

dialógica – é própria à constituição da identidade da estagiária a partir da alteridade dos outros 

atores. É apreendendo as ações de outros atores que a estagiária apreende as suas próprias ações, 

representando-as numa relação de conjunção com a subjetividade e com intersubjetividade. Já 

pela análise das modalizações deônticas, pudemos confirmar que o agir da estagiária é também 

impessoal, dadas as prescrições sociais que o prefiguram. 

Nessa perspectiva, podemos considerar que, pela análise das modalizações, 

conseguimos identificar as dimensões motivacionais, intencionais e de recursos, cuja presença, 

no texto da estagiária, nos permite inferir que se trata de um agir representado de fato como 

ação. Sendo assim, nos foi possível identificar, na produção textual oral da estagiária, os 

constituintes da semântica do agir (BRONCKART, 2006), que passaremos a apresentar 

brevemente abaixo. 

Pela identificação e descrição das modalizações deônticas, pudemos distinguir as 

determinações externas e os motivos do agir da estagiária, relacionados sobretudo a prescrições 

que prefiguram modelos de agir em sala de aula; já pela análise das modalizações pragmáticas, 

pudemos distinguir, tais como são apreendidas pela estagiária, as finalidades, as intenções e as 

capacidades, referentes especialmente ao seu agir real; por fim, pela análise das modalizações 

lógicas, conseguimos constatar as probabilidades e as possibilidades das condições de verdade 

das ações textualizadas pela estagiária. 

As avaliações sobre as ações que a estagiária relata são baseadas especialmente em 

parâmetros do mundo sociossubjetivo, dados os conhecimentos que ela partilha sobre os 

eventos textualizados. A fonte com base na qual a estagiária avalia o conteúdo temático é ela 

mesma, como actante que experiencia as ações expostas ou relatadas. Ao estrategicamente 

decidir se representar como a fonte da avaliação, a estagiária oportuniza a nós, pesquisadores, 

a possibilidade de avaliarmos a confiabilidade do que é textualizado. Talvez seja por isso que 

ela tenha preferido modalizar com baixo grau de adesão as proposições que, para ela, poderiam 

contestadas.  



353 
 

 
 

Embora estejamos cientes de que os mecanismos enunciativos, por serem 

configuracionais, não se organizam em séries isotópicas, funcionando independentemente da 

progressão do conteúdo temático, acreditamos que não é forçoso admitir, pelo menos no que se 

refere aos nossos dados, que há certa uma tendência de predominância de modalizações lógicas 

não asseverartivas (acho que) no discurso interativo, mobilizadas, para cumprir uma função 

argumentativa e explicativa, com valor opinativo, apresentadas como contíguas ao eixo 

temporal da ação de linguagem. Outra tendência é quanto às pragmáticas, sobretudo 

relacionadas ao plano motivacional (intenções), que aparecem em discurso interativo, também 

com função avaliativa, na configuração tipológica da explicação e argumentação. Essa 

tendência parece ser justificada pela função semântico-pragmática que as modalizações 

assumem no processo de interpretação e de verbalização do agir.  

Antes de passarmos à breve análise das vozes, queremos destacar que essa análise das 

modalizações nos é fundamental, se aceitarmos que é por ela que a estagiária representa 

manifestadamente avaliações, o que nos lembra Bakhtin (2003, p. 202):  “viver significa ocupar 

uma posição de valores em cada um dos aspectos da vida, significa ser numa ótica axiológica”. 

Passaremos agora para a análise das vozes, que, para Bronckart (2009), podem ser: do 

agente-produtor do texto, de personagens (pessoas, grupos, instituições) que são textualmente 

apresentados e que, assim, estão implicados no conteúdo temático do texto e a de 

pessoas/instituições sociais que são exteriores ao conteúdo temático do texto. A primeira é 

classificada de voz do autor empírico; a segunda, de voz social, e a terceira, de voz de 

personagem. 

Pela análise das vozes, podemos identificar as relações que materializam o dialogismo 

fundante da produção textual da estagiária Joana (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV] (2009)260. Em 

outras palavras, podemos identificar a heterogeneidade dialógica produzida pelas relações entre 

os discursos que constituem a polifonia do texto em análise. A estagiária coordena outras vozes 

, como a social e a de personagens (alunos, estagiária Marcela), próprias à alteridade, o que, 

para nós, comprova a importância de se considerar a alteridade como importante no processo 

da figuração do agir. Sendo assim, a voz da estagiária é sensível a outras vozes, que, numa 

                                                           
260 Estamos cientes de que Bakhtin [Volochínov] (2009) não trata de produções textuais, mas sim de enunciados e 
de discursos. Contudo, dada a nossa aceitação das teses de Bronckart (2009), as quais reservam o termo discurso 
para outra concepção, optamos por substituir discurso por texto, embora consideramos a necessidade urgente de 
os termos propostos por Bronckart (2009) serem problematizados, dada a confusão que causam. Para nós, para 
evitar essa confusão e para ser mais elucidativo, o termo tipo de discurso poderia ser mudado, por exemplo, para 
tipo de operação enunciativo-discursiva. Em Gurgel (2016b), discutimos como o texto e o discurso são concebidos 
e analisados, teórica e metodologicamente, pelo Interacionismo Sociodiscursivo e pela Análise de Discurso de 
abordagem francesa.  
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relação de alteridade, constitui a sua identidade. Essas outras vozes são de responsabilidades 

sobretudo dos alunos e da estagiária Marcela, todos eles representados com forte grau de 

atorialidade.  

 No texto em análise, em alguns fragmentos, essas vozes relacionam-se polemicamente 

entre si. Quanto a isso, é exemplificativo o fragmento abaixo: 

(80) eu achei que a culpa foi minha, mas não é só minha, eles tinham que 

estudar também, né? 

Nesse segmento, característico do discurso interativo, planificado numa estrutura 

argumentativa, a estagiária, ao tematizar sua frustração quanto aos resultados negativos dos 

alunos na prova elaborada por ela, textualiza, pela sua voz, uma avaliação não asseverativa (“eu 

achei que a culpa foi minha”), que permite a seguinte conclusão: a responsabilidade pelas notas 

ruins é apenas da estagiária. A essa avaliação, a estagiária opõe, pela voz social, outra avaliação, 

dessa vez asseverativa, que permite uma conclusão oposta: a responsabilidade pelas notas ruins 

é também dos alunos.  

Essa relação de oposição entre avaliações e também entre vozes é assegurada, nesse 

segmento, pelo conector “mas”, que é tanto um operador argumentativo, quanto um índice de 

polifonia, como bem propôs Ducrot (1976, 1984).  

A voz social é materializada, nesse segmento, por uma modalização deôntica (“tinham 

que estudar”), que materializa uma prescrição que prefigura um dever dos alunos nas atividades 

de aprendizagem. Sendo assim, os efeitos de sentido desse fragmento, produzidos pela relação 

dialógica entre os segmentos, são referentes às diferentes vozes relacionadas e confrontadas 

ideologicamente, no caso a voz do autor e a voz social (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2009).  

Para nós, baseados em Bakhtin [Volochínov] (2009), é a manipulação de diferentes 

vozes sociais que torna a estagiária um sujeito ideológico e social em constante formação e 

desenvolvimento.  

No geral, a estagiária Joana, ao apreender e representar suas ações, recorre à apreensão 

e à representação das ações de outros, relacionando a sua voz à voz deles. Essa relação de 

implicação entre as vozes é uma consequência, para nós, do dialogismo constitutivo da 

linguagem (BAKHTIN, 2003, 2009). Sendo assim, estamos analisando, nesta subseção, a 

interação constitutiva entre vozes que assumem a responsabilidade pelo que é discursivamente 

representado. Para nós, essa coordenação entre vozes, desenvolvida pela estagiária, nos permite 

inferir como ela assume e significa, em sua subjetividade, a intersubjetividade, participando da 
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disputa gnosiológico das diferentes representações sociodiscursivas e ideológicas sobre a sua 

atividade.  

No caso em que estão textualmente implícitas, ou seja, quando não estão materializadas 

por unidades linguísticas e enunciativas atestáveis, as vozes podem ser inferidas. Já no caso em 

que estão textualmente explícitas, as vozes podem estar codificadas por formas pronominais, 

sintagmas nominais ou até mesmo por frases.  

É sobretudo a estagiária, como agente-produtor, que assume a responsabilidade pelo que 

é textualmente tematizado. É ela, como agente-produtor, que distribui enunciativamente as 

vozes que emergem do texto. Podemos perceber a gestão das vozes pela estagiária quando ela 

atribui explicitamente responsabilidade enunciativa a terceiros, como demonstram construções 

sintagmáticas como “eles disseram que...”, “ela falou que...”. 

Essa análise das vozes será desenvolvida com mais atenção na próxima seção, quando 

analisarmos as figuras de ação.  

7.2. As figuras de ação e a dinâmica da figuração do agir 

 
Nesta seção, ao identificarmos e descrevermos as figuras de ação mobilizadas pela estagiária 

Joana ao interpretar e representar, na e pela linguagem, o seu agir nas atividades de ensino, 

tentaremos analisar como as operações linguageiras oportunizam a produção e a ressignificação 

de representações sociossubjetivas discursivas. Assim, pretendemos, pela análise das figuras de 

ação, discutir os efeitos epistêmicos e praxiológicos da ação de linguagem da estagiária durante 

a entrevista de autoconfrontação simples, especialmente no que se refere aos tipos de discurso 

e aos tipos de raciocínio atestáveis, para o seu desenvolvimento profissional e até mesmo 

humano.   

Pela análise mais geral da produção textual oral da estagiária Joana, é possível 

percebermos uma dupla heterogeneidade infraestrutural (BULEA, 2010): de um lado, a 

heterogeneidade temática, caracterizada pelo tratamento aleatório de diferentes conteúdos 

temáticos relativos ao agir, como aqueles relacionados ao desenvolvimento da tarefa, e, de outro 

lado, a heterogeneidade discursiva, caracterizada pela mobilização de diferentes tipos de 

discurso que variam, em termos distribucionais, numa relação de independência com os 

conteúdos temáticos, o que, contudo, deve ser relativizado, pois, como percebemos em nossos 
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dados, um determinado tema (a exemplo do desenvolvimento da tarefa) é potencialmente 

estruturável segundo uma das organizaçãoes discursivas (no caso, a do relato interativo).  

Como a relação entre o conteúdo temático e o tipo de discurso não é necessária 

(BULEA, 2010), um mesmo conteúdo temático pode ser abordado sob a organização discursiva 

de mais de um tipo de discurso. Contudo, em nosso corpus, percebemos uma tendência de 

predominância de um tipo de discurso para um conteúdo temático (percebemos, na seção 

anterior, que os fragmentos de tratamento temático sobre o desenvolvimento das tarefas foram 

organizados textualmente apenas pelo relato interativo). 

Como explica Bulea (2010), as figuras de ação emergem da associação261 de uma 

dimensão significada, relacionada ao conteúdo temático, e de uma dimensão significante, 

relativa ao tipo de discurso. Sendo assim, as figuras de ação que identificaremos e analisaremos 

a seguir emergiram de um processo de seleção e de mobilização simultânea, pela estagiária, 

durante a entrevista de autoconfrontação simples, do conteúdo temático e do tipo de discurso.  

A seleção do tipo de discurso, relacionada à seleção do conteúdo temático que ele 

organizará textualmente, apresenta efeitos epistêmicos importantes, como propôs Bulea (2010). 

O primeiro desses efeitos é quanto a influência dessa seleção para a estruturação das 

representações e dos conhecimentos do agir.  

O segundo dos efeitos epistêmicos implicados na seleção do tipo de discurso, 

relacionada à seleção do conteúdo temático que ele organiza textualmente, é quanto a influência 

dessa seleção para os tipos de raciocínio. Conforme Bulea (2010), a mobilização de cada figura 

de ação, caracterizada por um tipo de discurso próprio, implica o desenvolvimento de operações 

cognitivas. Para a autoria, haveria, então, relações de interdependência entre tipos de discurso 

e tipos de raciocínio.  

Para iniciarmos a análise da dinâmica das figuras de ação mobilizadas pela estagiária 

Joana, ao apreender e representar, na e pela linguagem, o seu agir, podemos apresentar o quadro 

abaixo, no qual identificamos, por bloco, a relação entre os tipos de discurso e as figuras de 

ação. Esse quadro pode nos ajudar a perceber como as figuras de ação se distribuem e se 

sucedem no texto em análise.  

                                                           
261 Para Bulea (2010), esse processo de associação confere às figuras de ação o estatuto de unidades semióticas 
supraordenadas com relação às unidades semióticas da dimensão da palavra.  
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BLOCO TIPO DE DISCURSO FIGURA DE AÇÃO 

1 relato interativo acontecimento passado 

2 
discurso interativo ocorrência 

relato interativo acontecimento passado 

3 relato interativo acontecimento passado 

4 
discurso interativo ocorrência 

discurso interativo-teórico definição 

5 

discurso interativo ocorrência 

relato interativo acontecimento passado 

discurso interativo ocorrência 

6 
discurso teórico-interativo definição 

discurso interativo ocorrência 

7 discurso interativo experiência 

8 discurso interativo ocorrência 

9 
relato interativo acontecimento passado 

discurso interativo experência 

10 

relato interativo acontecimento passado 

discurso interativo ocorrência 

discurso teórico-interativo canônica 

11 

discurso interativo ocorrência 

relato interativo acontecimento passado 

discurso interativo ocorrência 

12 

discurso interativo experiência 

relato interativo acontecimento passado 

discurso interativo ocorrência 
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13 
discurso teórico-interativo definição 

relato interativo acontecimento passado 

 discurso interativo ocorrência 

14 

discurso interativo ocorrência 

relato interativo acontecimento passado 

discurso interativo ocorrência 

15 

discurso interativo ocorrência 

relato interativo acontecimento passado 

discurso interativo relatado performance 

relato interativo acontecimento passado 

discurso interativo relatado performance 

discurso interativo ocorrência 

discurso interativo relatado performance 

discurso interativo ocorrência 

discurso interativo ocorrência 

16 discurso interativo ocorrência 

17 

relato interativo acontecimento passado 

discurso interativo relatado performance 

relato interativo acontecimento passado 

18 

discurso interativo 

discurso interativo 

ocorrência 

experiência 

relato interativo acontecimento passado 

19 
discurso interativo ocorrência 

discurso interativo ocorrência 

20 
discurso interativo ocorrência 

relato interativo acontecimento passado 
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discurso interativo relatado performance 

discurso interativo ocorrência 

relato interativo acontecimento passado 

discurso interativo experiência 

 discurso teórico-interativo definição 

 Relato interativo acontecimento passado 

21 

discurso interativo ocorrência 

relato interativo acontecimento passado 

discurso interativo ocorrência 

22 

discurso interativo ocorrência 

discurso interativo experiência 

discurso interativo ocorrência 

23 discurso interativo ocorrência 

24 
relato interativo acontecimento passado 

discurso interativo ocorrência 

 discurso interativo ocorrência 

25 discurso interativo ocorrência 

26 discurso interativo ocorrência 

27 discurso interativo 

ocorrência 

experiência 

ocorrência 

28 discurso teórico-interativo definição 

 discurso interativo ocorrência 

 discurso teórico-interativo definição 

29 
relato interativo acontecimento passado 

discurso interativo relatado performance 
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Como a análise de todas as ocorrências seria repetitiva e até mesmo redundante, 

selecionamos, assumindo inevitavelmente nossos critérios sociossubjetivos de pesquisadores, 

as ocorrências que, para nós, são mais significativas quanto ao debate gnosiológico da figuração 

do agir e do desenvolvimento profissional da estagiária, a partir da sua constituição subjetiva, 

ideológica  e identitária. Evidentemente, não se trata de uma decisão neutra, já que não há 

neutralidade nas Ciências Humanas (BAKHTIN, 2003), pois nós pesquisadores também somos 

sujeitos cultural, social e historicamente constituídos e dotados, portanto, de subjetividade e de 

ideologia, relacionadas à nossa função profissional e social.  

relato interativo acontecimento passado 

30 

relato interativo acontecimento passado 

discurso interativo relatado performance 

discurso interativo ocorrência 

relato interativo acontecimento passado 

 experiência 

  ocorrência 

 relato interativo acontecimento passado 

31 discurso interativo ocorrência 

32 

discurso interativo ocorrência 

relato interativo acontecimento passado 

discurso interativo relatado performance 

 discurso interativo ocorrência 

33 

discurso teórico-interativo definição 

discurso interativo ocorrência 

relato interativo acontecimento passado 

discurso interativo experiência 

34 discurso interativo ocorrência 

35 discurso interativo ocorrência 
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Como nosso interesse é, sobretudo, analisar como a dinâmica da figuração do agir se 

constitui pelas possíveis diferentes apreensões das ações (ou das unidades 

praxiológicas)(BULEA, 2010), não nos seria produtivo identificar e descrever isoladamente 

cada uma das figuras de ação, pelo que optamos por analisar fragmentos em que duas ou mais 

figuras de ação estão distribucionalmente relacionadas. Assim, nos é possível perceber a 

organização sucessiva e transversal das modalidades de apreensão do agir que caracterizam a 

dinâmica do processo de figuração do agir materializado no e texto pelo da estagiária Joana.  

Essa organização heterogênea nos permite afirmar que a apreensão e representação 

constitutivas da figuração do agir não têm um caráter unívoco, não sendo pré-determinadas nem 

sendo definidas pela ordem do agir no mundo ordinário, já que é no e pelo mundo discursivo 

que as ações são interpretadas e verbalizadas. Contudo, acreditamos que essa organização 

heterogênea é sensível às coerções do seu contexto de produção, como tentaremos defender ao 

longo das análises desta seção.  

Com a descrição de todos os fragmentos a seguir, pretendemos analisar a linguagem 

sobre o agir e a sua função para a produção e para a ressignificação das representações 

sociodiscursivas sobre o agir, bem como para o desenvolvimento profissional da estagiária 

Joana. Para organizarmos a análise, identificamos, por cores, os segmentos próprios a cada 

figura de ação.  

Posto isso, passemos à análise do primeiro fragmento. 

 

 

olha// nessa escola eu acho que tá MUITO precária a situação porque /// NEM a por:ta tem 

trinco teve uma aula // que eu fui e um aluno fechou por fora porque não tem né // aí foi 

mui:::to complicado isso/// aí teve outra aula que // uma pessoa teve que com#consertar o 

ventilador e o de trás não tava funcionando / aí foi muito complicado bem / hoje eu penso que 

// já que a porta tava assim e o aluno fez isso/ clar:::o que chamou a atenção dos outros alunos 

e da minha também // porque eu tive que parar entende  // ir lá resolver o problema isso perde 

tempo née a atenção dele até atrapa# atrapalha um pouqui:::nho mas acho que no geral acho 

que vai funcionar 

 

 Nesse fragmento, a estagiária Joana apreende o seu agir em relação com o seu contexto, 

a partir da mobilização de alguns de seus constituintes: o espaço particular em que ele se 
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desenvolve (“nessa escola”). Como sabemos, todo e qualquer agir é sempre circunscrito a um 

espaço. No caso do agir próprio à atividade de ensino formal, esse espaço é geralmente a escola.  

  

Assim, no fragmento acima, a estagiária tematiza inicialmente as condições físicas da 

escola, que são representadas por ela, a partir da mobilização de um verbo de estado temporal 

limitado e por uma modalização apreciativa (“muito precária”), como delicadas. Em seguida, a 

estagiária tematiza um acontecimento que, considerado como proeminente quanto à indisciplina 

de um aluno (“o problema”), prejudicou o desenvolvimento da aula (“porque eu tive que parar”) 

e que, no fragmento, legitima a representação partilhada de que indisciplina do aluno, somada 

às condições precárias da escola, constituem impedimentos para o agir (“aí foi muito 

complicado isso”, “isso perdeu tempo né”). 

 Esses impedimentos estão relacionados a determinantes externos, que, no caso em 

análise, são relativos a parâmetros espaço-temporais e materiais-instrumentais (BULEA, 2010), 

implicados no mundo físico do agir (HABERMAS, 1987). No que se refere especialmente a 

esses impedimentos, a progressão temática desse fragmento é assegurada e mantida pela série 

isotópica, por exemplo, referente às condições físicas da escola (“tá muito precária a situação”), 

as quais são retomadas tematicamente por unidades e estruturas sintagmáticas relacionadas 

entre si: “nem a porta tem trinco”, “teve que consertar o ventilador”, “o [ventilador] de trás não 

tava funcionando”.  

Quanto à organização semântico-discursiva do fragmento, podemos analisar as 

regularidades linguísticas que semiotizam os mundos discursivos mobilizados pela estagiária 

ao apreender e representar discursivamente o seu agir e as modalidades de combinação entre 

eles e as figuras de ação. Assim, podemos perceber que esse fragmento, como um todo, é 

caracterizado pela sucessão de três tipos de discurso: no início, em cinza, o discurso teórico-

interativo; no meio, em amarelo, o relato interativo, e, no fim, em azul, o discurso interativo. 

Sendo assim, sob a configuração desses três tipos de discurso, a estagiária apreende o seu agir 

pela figura de ação definição, em cinza, pela figura de ação acontecimento passado, em amarelo, 

e pela figura de ação ocorrência, em azul. A seguir, analisaremos cada uma delas, destacando 

o tipo de discurso que a caracteriza. 

O segmento em cinza é organiza-se discursivamente pelo discurso teórico-interativo, 

que, segundo Bronckart (2009), é caracterizado pela presença simultânea de unidades próprias 
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ao discurso interativo e do discurso teórico, ambos da ordem do EXPOR. Como características 

do primeiro, percebemos, no fragmento em análise, o marcador conversacional “olha”, que 

funciona pragmaticamente como manifestação da tomada de turno pela estagiária e que 

demanda, de nós pesquisadores, atenção para o que é tematizado em seguida, bem como 

percebemos a retomada dêitica de “nessa escola”, cuja referência é acessível e partilhada na 

ação de linguagem. Já como características do segundo, percebermos o organizador lógico-

argumentativo (“porque”), a modalização lógica (“eu acho”), a alta densidade sintagmática (“a 

situação”, “a porta”, “trinco”), bem como o tempo do presente do indicativo dos verbos (“tá”, 

“tem”), com valor de simultaneidade ao eixo temporal da ação de linguagem, o que, junto com 

a ausência de qualquer origem temporal determinada, comprova a conjunção entre as 

coordenadas gerais do conteúdo temático e as da ação de linguagem. 

Nesse fragmento em cinza, próprio ao discurso teórico-interativo, podemos identificar 

a figura de ação definição, caracterizada pela ausência de qualquer referência temporal marcada 

e de qualquer unidade enunciativa relacionada à agentividade da estagiária Joana, já que não se 

trata, no caso desse segmento, da tematização do seu agir, mas sim da tematização de um 

determinante externo para o agir. Esse determinante externo, referente a um parâmetro do 

mundo físico, é apreendido, pela estagiária, como objeto de definição e avaliação, como 

podemos inferir da marca verbal de atribuição de propriedade “tá” e da modalização apreciativa 

“muito precária”. Sendo assim, caracterizam a figura de ação definição no segmento em cinza 

a marcação de temporalidade não limitada (BULEA, 2010), com a presença do presente do 

indicativo, a ausência da agentividade da estagiária quanto aos processos tematizados, bem 

como a designação, por atribuição de propriedade, de um constituinte do agir. 

Nesse segmento, podemos perceber, então, que a estagiária apreende e representa as 

condições físicas da escola como relacionadas às condições mesmas do seu agir na atividade de 

ensino, especialmente no que se refere aos determinantes externos. No caso em análise, a figura 

de ação definição é, na verdade, desenvolvida não por uma relação de definição propriamente, 

mas sim de caracterização, a partir de um verbo de estado + um sintagma adjetival (“tá muito 

precária a situação”).  Para nós, a importância dessa caracterização no segmento em análise é 

comprovada pela topicalização, pela qual a estagiária antecipa o grupo adjetival (“muito 

precária”), ao qual se sucede o grupo nominal (“a situação”). 

Embora não se represente como agente dos processos codificados nesse segmento, a 

estagiária assume a sua responsabilidade enunciativa quando mobiliza duas modalizações, 
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sendo uma apreciativa (“muito precária”), já destacada acima, e outra lógica (“eu acho que”), 

o que valida a descrição de Bulea (2010, p. 148) segundo a qual a figura de ação definição 

“comporta, proporcionalmente, o maior número de mecanismos de posicionamento 

enunciativo” (grifos da autora). 

Pela modalização lógica “eu acho que”, a estagiária Joana assume a voz que é 

responsável pela avaliação partilhada sobre um estado (temporário, com duração limitada, 

como atesta o verbo “tá”, em oposição ao verbo “é”), que é apreendido pragmaticamente como 

contestável, pelo que a estagiária organiza o conteúdo temático em uma modalidade de 

planificação que é semelhante à sequência argumentativa, mas que não é, de fato, uma 

sequência convencional, já que é fragmentada quanto à distribuição de suas fases próprias. 

Assim, nesse caso em análise, nos parece mais coerente considerar a planificação da figura de 

ação definição como própria à esquematização, que, para Bronckart (2009), é o grau zero da 

planificação dos segmentos da ordem do EXPOR. Como características da esquematização, 

percebemos, no segmento dessa figura de ação, a relação de definição (“tá precária a situação”) 

e a de causa (“porque nem a porta tem trinco”), funcionando ambas para a construção 

fragmentária de uma orientação pragmaticamente persuasiva. 

Por fim, ainda quanto à figura de ação definição nesse fragmento, podemos considerar 

que, por ela, a estagiária apreende e representa as condições físicas da escola como constituintes 

indissociáveis do seu agir. Assim, na produção de significações para o seu agir, a estagiária 

mobiliza representações particulares para o que é e para o que está nele implicado, como as 

condições físicas da escola, já que o seu agir é situado, dependente de um espaço particular. 

Nesse processo de produção de significações, a estagiária, após expor, sob a 

configuração do discurso teórico-interativo, um comentário – potencialmente contestável – 

sobre as condições físicas da escola, tenta legitimá-lo, a partir do relato de um evento singular, 

que, para ela, é significativo quanto aos impedimentos para o desenvolvimento do agir causados 

pela estrutura precária da instituição. Para isso, a estagiária, sob a configuração do relato 

interativo, identifica, sem relação de contiguidade com a situação da entrevista, ações que 

considera exemplificativas de incidentes inesperados no desenvolvimento do agir e 

relacionados, nesse caso, com os impedimentos referentes à estrutura da escola. Essas ações 

são representadas discursivamente como verdadeiros acontecimentos, que influenciaram 

negativamente o desenvolvimento do seu agir (“tive que parar”, “ir lá resolver o problema”, 

“isso perde tempo”, “atrapalha um pouquinho)” 
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No segmento em amarelo, o relato interativo caracteriza-se, pela implicação agentiva da 

estagiária e pela disjunção temporal entre as coordenadas da entrevista de autoconfrontação 

simples e as do conteúdo temático. A implicação agentiva é assegurada pela mobilização de 

unidades linguísticas que se referem diretamente à estagiária, como o dêitico de primeira pessoa 

do singular “eu”. Já a disjunção é assegurada pela determinação de duas origens temporais que 

tornam o mundo discursivo do conteúdo temático como situável, em referência ao mundo 

ordinário da entrevista. Essas origens temporais, a partir das quais os verbos são mobilizados 

sobretudo no tempo dominante, que é o pretérito perfeito do indicativo (“fui”, “fechou”, “foi”, 

“teve”), são materializadas pelos sintagmas “teve uma aula” e “teve outra aula”.  

Com essa determinação, a estagiária define o eixo de referência temporal, que é 

constituído, no caso do segmento em amarelo, por relações de localização interna entre as ações 

tematizadas, havendo, assim, uma temporalidade primária, que é caracterizada por uma 

isocronia, pela qual a estagiária tenta reproduzir, mesmo que parcialmente, a ordem das ações, 

materializada pelo conector “e”: “eu fui e um aluno fechou por fora”. Além dessa temporalidade 

primária, há uma secundária, caracterizada, no caso em análise, por uma oposição do pretérito 

perfeito e do presente, materializada por um encaixamento sintático, em que o presente é 

apresentado na oração subordinada e o pretérito prefeito, na oração principal: “eu fui e um aluno 

fechou por fora, porque não tem, né?, aí foi muito complicado”). 

Essas relações temporais são responsáveis, no segmento em análise, pela determinação 

de um contraste global quanto à coesão verbal, contraste que, segundo Bronckart (2009), marca 

a oposição entre duas séries isotópicas de processos designados por sintagmas verbais: um 

grupo de processos apresentados em primeiro plano e outro, em segundo plano. No caso sob 

análise, os processos de primeiro plano são os indicados pelo pretérito perfeito (“teve que 

consertar”) e os do segundo plano são os indicados pelo pretérito imperfeito (“não tava 

funcionando”), sendo que ambos os tempos, conforme já analisamos acima, assumem um valor 

de temporalidade isocrônica.  

Para nós, é interessante percebermos que, no segmento em amarelo, em análise, as ações 

apresentadas em primeiro plano são processos dinâmicos atribuídos aos atores representados 

(“eu fui”, “um aluno fechou”, “uma pessoa teve que consertar”), enquanto que as ações 

apresentadas em segundo plano são processos estáticos, de estatuto descritivo ou explicativo 

(“o de trás não tava funcionando” e “porque não tem, né?”, respectivamente).  
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A partir dessa configuração própria ao relato interativo, a estagiária apreende o seu agir 

e o agir de outros atores, a partir de uma contextualização seletiva e fragmentária, pela 

mobilização da figura de ação acontecimento passado, caracterizada, segundo Bulea (2010), 

pela delimitação, do passado, de ações identificadas como salientes do agir. Esse valor 

proeminente e emblemático do agir, que, para nós, é às vezes de caráter exemplificativo, é 

conferido por um caráter não habitual ou circunstancial, que contrasta o que é particular e o que 

é geral no agir da estagiária.  

Como podemos perceber no segmento em amarelo, a estagiária apreende do passado 

algumas ações que ela representa como proeminentes, e não como gerais, conferindo-lhes certa 

abordagem preferencial: são ações apreendidas como alguns incidentes inesperados no 

desenvolvimento do agir e avaliadas como representativas de determinados impedimentos do 

agir, como as condições precárias da escola e a indisciplina dos alunos.  

Essa apreensão do passado é materializada, conforme já antecipamos, pela determinação 

de uma referência a um eixo temporal disjunto. Os sintagmas “teve uma aula” e “teve outra 

aula”, mobilizados no início de cada umas das sentenças do segmento do relato interativo, são 

os responsáveis linguisticamente por definir a disjunção pela qual as coordenadas temporais do 

conteúdo temático são apresentadas à distância das coordenadas temporais da entrevista.  

Ainda sobre esses sintagmas, podemos perceber a mobilização de determinantes 

indefinidos (“uma”, “outra”), também pelos quais podemos confirmar que o agir, nesse caso, 

não é apreendido em suas dimensões particulares, acessíveis espaço-temporalmente na 

entrevista de autoconfrontação simples, pelo que, mais uma vez, podemos comprovar a 

disjunção própria à figura de ação acontecimento passado. Por fim, quanto ao eixo temporal, 

podemos perceber a ausência de qualquer referência a localizações proativas. 

Sobre a relação dos processos codificados pelos verbos na figura de ação acontecimento 

passado, podemos retomar a análise da coesão verbal e do seu contraste global, que 

apresentamos mais acima. Como antecipamos, o contraste entre os verbos no pretérito perfeito 

e o verbo no pretérito imperfeito implica uma relação importante quanto à definição da 

atorialidade262 da estagiária e do aluno.  

                                                           
262 Ator, assim como agente, são possibilidades, no plano gnosiológico, de apreensão e de representação da função 
do actante no desenvolvimento do seu agir no plano ontogenético, conforme a abordagem de Bronckart (2008, 
2009). Nas palavras do autor: “percebemos um ator quando as configurações textuais constroem o actante como 
sendo fonte de um processo dotando-o de capacidades, motivos e intenções” (BRONCKART, 2008, p. 121). 
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A atorialidade da estagiária e do aluno aparece determinada pelos processos do primeiro 

plano, marcados pelo pretérito perfeito (“eu fui”, “um aluno fechou”), enquanto essa 

atorialidade não aparece determinada pelos processos de segundo plano, que se referem 

exclusivamente às condições físicas da escola (“o de trás não tava funcionando”), que são 

representadas pela estagiária como pertinentes para a compreensão dos acontecimentos e para 

a legitimação da avaliação negativa sobre a escola.  

A atorialidade do aluno é assegurada também pela implicação dele a partir da definição 

de referências coesivas. Inicialmente, a referência desse ator é apresentada por um determinante 

indefinido (“um aluno”), que é a origem de uma breve série isotópica (“o aluno”, “os outros 

alunos”, “[d]ele”), que se estende até o segmento do discurso interativo, sobre o qual 

discutiremos mais adiante. Trata-se de uma coesão nominal canônica, já que há a introdução de 

um referente em um sintagma nominal indefinido (“um aluno”) e a posterior retomada por outro 

sintagma nominal, dessa vez definido (“o aluno”), já que a referência de “aluno” foi 

precedentemente apresentada.  

Quanto à planificação da figura acontecimento passado em análise, não percebemos o 

esquema prototípico da sequência narrativa, pelo que podemos considerar o script como a 

modalidade – predominante - de planificação do segmento em amarelo. Contudo, é interessante 

percebermos a presença, nesse segmento, da modalidade descritiva, no seguinte trecho: “e o de 

trás não tava funcionando”  

Já quanto à assunção de responsabilidades e de avaliações enunciativas, podemos 

considerar que é a voz da estagiária que assume a responsabilidade pelo que é avaliado a partir 

das modalizações apreciativa (“muito complicado”) e deôntica (“teve que”). No caso desta 

última, a estagiária representa o conserto do ventilador como uma necessidade em 

conformidade com as normas sociais. 

Quanto ao segmento em azul, próprio ao discurso interativo, podemos considerar que 

ele mantém a implicação agentiva da estagiária, enunciativamente determinada pelas unidades 

dêiticas pessoais “eu” e pelos marcadores conversacionais “bem”, “entende?”, “né?”, mas, 

                                                           
Ademais, “o ator exerce um controle reflexivo sobre a atividade em curso: ele segue o fluxo dessa atividade e 
analisa as dimensões físicas e sociais de seu contexto; o ator exerce uma racionalização, isto é, elabora uma 
compreensão ´teórica’ do fundamento de seu agir e dos outros (qual é a natureza do que é feito? A que intenção 
esse fazer corresponde?); o ator pode, enfim, dotar-se de uma motivação, como fundamento ou desejo que 
justifique o desenvolvimento da atividade” (BRONCKART, 2008, p. 57-58). 
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diferentemente do tipo de discurso anterior, apresenta uma relação de conjunção entre as 

coordenadas da entrevista e as do conteúdo temático, pois não há a determinação de nenhuma 

referência temporal disjunta. O que há, de fato, é a indicação, no conteúdo temático, de uma 

referência temporal igual à da entrevista, determinada pela unidade dêitica temporal de presente 

“hoje”.  

Há, então, nesse segmento, a determinação de um tempo simultâneo ao da entrevista, ao 

qual se relacionam alternativamente algumas marcações de anterioridade e de posterioridade. 

Sendo assim, é construído um subsistema de tempos verbais, composto especialmente pelo 

presente (“hoje eu digo”, “isso perde tempo”, “atrapalha um pouquinho”, “acho que funciona”), 

pretérito perfeito (“eu tive que parar”, “claro que chamou a atenção”) e pretérito imperfeito do 

indicativo (“já que a porta tava assim”, aos quais se acrescenta o futuro do presente composto 

(“vai funcionar”).  

Quanto aos processos desses verbos, podemos perceber que o único, especificamente 

no eixo do passado, que é marcado por um tempo diferente dos outros, também especificamente 

no eixo do passado, é um processo de estado, com aspecto durativo (“tava”). Todos os outros 

desse eixo são processos de ação, com aspecto conclusivo.  

Pelo que acabamos de analisar, podemos considerar que esse segmento do discurso 

interativo é próprio à figura de ação ocorrência, pois as ações representadas, embora sejam 

apreendidas como anteriores ao momento da entrevista, estão aparentemente situadas por ele, 

já que há indefinição de qualquer referência específica no tempo. Além disso, como 

característica da figura de ação ocorrência, percebemos a identificação de constituintes 

particulares do agir: tal aluno (“o aluno”), tal situação (“já que a porta tava assim e o aluno fez 

isso”), por exemplo.  

Para nós, essa particularização dos constituintes do agir só foi possível pela 

contextualização preliminar deles no segmento de relato interativo, pela qual eles podem ser 

retomados, no segmento de discurso interativo, como acessíveis na entrevista. Por essa figura 

de ação, então, a estagiária apreende a temporalidade das ações do conteúdo temático como 

próxima à da ação da entrevista, para comentá-las avaliativamente.  

A partir dessa apreensão, a estagiária é capaz de conceber as coordenadas do conteúdo 

temático como conjuntos ao da ação de linguagem, para, assim, representar discursivamente, 

numa relação de contiguidade, ações passadas. É só assim que podemos justificar, no segmento 
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em azul, a presença de verbos no presente do indicativo e no futuro do presente composto, com 

valor dêitico, os quais são próprios ao discurso interativo, e não ao relato interativo, e a presença 

da modalidade explicativa, própria aos tipos de discurso da ordem do EXPOR.  

Sendo assim, parece haver certa oscilação, pela estagiária, em apreender as ações por 

configurações linguísticas tanto do discurso interativo, quanto do relato interativo. Sobre isso, 

Lousada (2006) defende que a ação ocorrência, mobilizada em entrevistas de autoconfrontação, 

pode conjugar essas duas organizações discursivas. Para Bulea (2010), a figura de ação 

ocorrência caracteriza-se por um fenômeno de hesitação quanto à determinação e à manutenção 

do eixo de referência temporal, o que pode justificar os diferentes valores temporais dos verbos 

no segmento em azul.  

As ações tematizadas nesse segmento não obedecem a uma ordem cronológica, já que 

dependem da apresentação desordenada de processos não hierarquizados (BULEA, 2010), o 

que, para nós, justifica a coesão verbal manifesta pelos valores temporais dos verbos 

mobilizados. Quanto a isso, podemos considerar que o presente, inclusive com valor 

psicológico (“hoje eu penso que”), assume um valor de simultaneidade em relação ao momento 

da ação da entrevista; já o pretérito perfeito assume o valor de anterioridade, e o futuro do 

presente composto, o de posteridade.  

Sendo assim, nessa figura de ação ocorrência, são tematizadas ações anteriores e atuais, 

sob a responsabilidade de vários atores (BULEA, 2010), como podemos perceber no segmento 

em azul, em que há atribuição de responsabilidade tanto à estagiária quanto ao aluno. No que 

se refere ao aluno, a referência atribuída a ele não é dêitica, mas sim anafórica, pois é 

dependente do cotexto, e não do contexto, o que, para nós, pode ser um problema para a 

descrição do segmento em azul como próprio à figura de ação ocorrência, na qual é mais 

recorrente, conforme Bulea (2010), a retomada dêitica, já que os referentes estão acessíveis nos 

parâmetros físicos da entrevista.  

Esse segmento em análise é planificado em conformidade com a organização sequencial 

da tipologia explicativa. Essa modalidade de planificação é justificada, para nós, pela sua 

função discursivo—pragmática de legitimar uma representação partilhada sobre um conteúdo 

temático avaliado como incontestável, como nos indica a modalização lógica “claro que”, mas 

que também é avaliado como problemático, carecendo de explicação. Assim, a estagiária tenta 
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validar a representação de que a indisciplina do aluno, relacionada às más condições físicas da 

escola, são impedimentos para o agir. 

Dedicando-nos agora a analisar o fragmento como um todo, podemos perceber que, 

inicialmente, a estagiária Joana expõe as condições físicas da escola, para representá-las, numa 

relação de conjunção temporal; em seguida, por uma disjunção temporal, relata, para 

exemplificá-las, um acontecimento proeminente e emblemático de indisciplina de um aluno, 

relacionada às más condições estruturais da escola. Para o relato desse acontecimento, a 

estagiária, ao operar essa disjunção temporal, apreende as coordenadas das ações como 

distantes em relação às coordenadas da entrevista, ao mesmo tempo em que as apreende em 

uma delimitação temporal.  

Depois, a estagiária expõe novamente a indisciplina do aluno, mas, dessa vez, 

apreendendo as coordenadas das ações como próximas às coordenadas da entrevista. Há, então, 

no fragmento como um todo, a passagem de conjunção - disjunção – conjunção, o que, para 

nós, pode conferir à estagiária a capacidade de apreender, sob diferentes coordenadas 

temporais, o seu agir.  

Sendo assim, após avaliar a estrutura da escola e exemplificar um caso proeminente de 

indisciplina que legitima a sua avaliação inicial, a estagiária analisa a relação entre elas, para 

concluir que se trata de um impedimento para o agir. Essa relação é apreendida como a causa 

da dificuldade do desenvolvimento da aula (“tive que parar”) e, dada a sua importância, é 

topicalizada, aparecendo, portanto, logo no início: “já que a porta tava assim e o aluno fez isso”.  

Essa posição da oração subordinada, anteposta à principal, confere ao seu conteúdo 

temático um estatuto de pressuposto, que, para nós, é justificado pela sua mobilização anterior, 

no segmento de relato interativo. De fato, considerando o estatuto informacional da sentença, 

trata-se de uma informação dada, já antecipada, como podemos confirmar com a seguinte 

relação: no segmento do discurso interativo, “a porta tava assim” refere a “nem a porta tem 

trinco”, no segmento do relato interativo; “o aluno fez isso” refere-se, no segmento do discurso 

interativo, a “um aluno fechou por fora”, no segmento de relato interativo). Essa relação pode 

ser percebida pelo contraste do artigo nos sigtagmas nominais cujo núcleo é “aluno”. No 

segmento do discurso interativo, esse referente é retomado como definido, pois foi apresentado, 

como indefinido, no segmento do relato interativo.  
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Após analisarmos os três segmentos, podemos agora destacar os conhecimentos e os 

raciocínios implicados na relação entre o tipo de discurso e a figura de ação identificados. Para 

isso, devemos considerar que as figuras de ação são unidades semióticas supraordenadas em 

relação às unidades semióticas da extensão da palavra e procedentes da associação de uma 

dimensão significada, que é o conteúdo temático, e de uma dimensão significante, que é o tipo 

de discurso (BUELA; BRONCKART, 2008; BULEA, 2010).  

Assim, a seleção do conteúdo temático é independente da seleção do tipo de discurso e 

vice-versa, mas, quando é desenvolvida, essa combinação produz efeitos epistêmicos, conforme 

Bulea (2010) e Bulea & Bronckart (2008), para quem essa combinação, por um lado, tem 

incidências sobre a formatação das representações do agir e, por conseguinte, sobre o destaque 

para determinados conhecimentos. Por outro lado, essa combinação tem incidências também 

sobre a recorrência de tipos de raciocínios. 

Sendo assim, a partir do apresentado, podemos considerar que a estagiária, no fragmento 

analisado, ao recorrer ao discurso interativo e ao relato interativo, que organizam 

discursivamente as figuras de ação ocorrência e acontecimento passado, mobiliza 

conhecimentos contextuais e locais, relacionados às particularidades do seu agir, como as 

referentes às condições específicas da escola em que desenvolveu as ações, bem como mobiliza 

raciocínios causais e práticos. Essas relações causais são sensíveis às condições singulares em 

que se desenvolve o agir situado da estagiária, pois são dependentes do e construídos no próprio 

desenvolvimento das ações pela estagiária em sala de aula. Além disso, conforme podemos 

atestar na nossa análise, são relações de que a estagiária é consciente, manipulando-as 

adequada, e não espontaneamente. 

São, portanto, raciocínios de relações causais, mas não necessárias, pois dependem das 

especificidades das condições (BULEA; BRONCKART, 2008; BULEA, 2010) em que o agir 

da estagiária se desenvolve: uma escola específica, uma aula específica, um aluno específico. 

A relação causal entre o defeito na porta da sala e o trancamento da porta por fora por um aluno 

não é necessária nem geral, já que não se trata de uma relação invariável de implicação entre 

esses dois acontecimentos.  

Além disso, ao apreender o seu agir pela figura de ação acontecimento passado, 

organizada discursivamente pelo relato interativo, a estagiária mobiliza também raciocínios 

cronológicos, já que as ações são representadas numa ordem temporal. Ademais, a estagiária, 
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por essa figura de ação, mobiliza um raciocínio por caso (BULEA; BRONCKART, 2008; 

BULEA, 2010), baseado nas suas próprias ações desenvolvidas durante um tempo na escola.   

Esse raciocínio por caso está relacionado à sucessão dos dois tipos de discurso (primeiro 

o discurso interativo e segundo o relato interativo). A mudança de um para o outro permite a 

definição do conteúdo temático do segundo como um exemplo que valida o conteúdo temático 

do primeiro. Conforme analisamos, a estagiária, ao expor que as condições da escola são 

precárias, decide relatar algumas ações que, para ela, exemplificam impedimentos relacionados 

às limitações do espaço físico da escola.   

Antes de concluirmos esta primeira análise, podemos observar o fragmento em 

destaque, considerando, mesmo que muito brevemente, o sistema de transitividade (HOPPER; 

THOMPSON, 1980) e os planos discursivos (figura/fundo). Nesse fragmento, a estagiária, 

pragmaticamente, nos orienta quanto ao grau de centralidade e de perificidade dos segmentos 

que o constituem. É essa divisão entre o que é central e o que é periférico que caracteriza os 

panos discursivos, que analisaremos brevemente a seguir.  

Na passagem da figura de ação acontecimento passado para ocorrência, há oposição de 

tempo, aspecto e dinamicidade, sendo o acontecimento passado o plano discursivo de figura e 

a ocorrência, o de fundo. Neste segmento, o de fundo, percebemos segmentos que 

contextualizam o evento, com comentários avaliativos da estagiária, materializados por 

modalizações lógicas, deônticas e apreciativas.  

Nos segmentos próprios à figura de ação acontecimento passado, no fragmento em 

análise,  percebemos orações com alta transitividade, as quais compõem as partes centrais do 

fragmento,  enquanto, nos segmentos próprios à figura de ação ocorrência, no fragmento em 

destaque, percebemos orações com baixa transitividade, as quais compõem as partes 

periféricas. Como exemplo de uma oração com alta transitividade, podemos destacar a seguinte: 

“um aluno fechou [a porta] por fora”.  

Nessa oração, percebemos os seguintes parâmetros (HOPPER; THOMPSON, 1980), 

pelos quais se atribui alta transitividade à oração, como um todo: mais de um participante 

(“aluno” e “porta”); verbo de ação (“fechou”); aspecto perspectivo do verbo, de ação completa, 

portanto (“fechou”); verbo punctual, logo de ação não durativa (“fechou”); sujeito intencional 

(“um aluno”); polaridade afirmativa; modalidade realis da oração, ou seja, oração no modo 



373 
 

 
 

indicativo; sujeito agente (“um aluno”); objeto afetado (“a porta”), e objeto individuado 

(referencial, singular) (“a porta”).  

Nesse segmento, esses parâmetros compõem um evento causal prototípico, que pode ser 

definido como um evento em que um agente animado provoca, intencionalmente, uma mudança 

física de estado ou locação em um objeto. No caso, um aluno intencionalmente fecha a porta da 

sala. O deslocamento da oração subordinada adverbial causal em “já que a porta tava assim e o 

aluno fez isso”, que antecede à oração subordinada principal (“claro que chamou a atenção dos 

outros alunos”), é, para nós, uma característica do plano discursivo de fundo, codificado pelos 

segmentos da figura de ação ocorrência. 

Posto isso, podemos resumir, em um quadro, a dinâmica entre as figuras de ação 

identificadas no fragmento até agora em análise. 

 

 

Continuando a análise da dinâmica da figuração do agir, podemos analisar agora o 

seguinte fragmento:  

eu consegui marcar eles assim / positivamente // tanto que depois que eu saí de lá eles 

pergunta:ram onde eu estudava // eu dizia então que era na UFC // aí eles falavam/  qualquer 
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dia vou lá ver a senhora / eh // por isso que eu acho que isso// eu consegui marcar eles 

positivamente nisso / não fui aquela professora ASSIM / eu observei muito mais o que eles 

tavam pensando sobre mim do que eu mesma entendeu tan:to que o que eles falaram mais lá 

pra mim significou mui::to mais entendeu pra eu refletir depois eu acho que a opinião deles 

foi muito mais importante // pensei nisso depois a questão do pulso forte /pra depois eu posso 

até pen#ver isso né se isso vai ser bom ou não / mas eles falaram sobre isso entendeu foi a 

opinião deles // e isso significou pra mim 

Nesse fragmento, podemos perceber que a dinâmica de apreensão e representação do 

agir pela estagiária caracteriza-se pela seguinte sucessão de figuras de ação: ocorrência, em 

azul; acontecimento passado, em amarelo; performance, em vermelho, e ocorrência, em azul. 

A seguir, analisaremos, nessa ordem, cada uma delas. 

A figura de ação ocorrência é mobilizada duas vezes nesse segmento. Agora, 

analisaremos a primeira ocorrência, na qual a estagiária representa uma capacidade de ação, 

materializada por uma modalização pragmática (“eu consegui marcar”), referente à formação 

de uma relação amistosa com os alunos, materializada por uma modalização apreciativa 

(“positivamente”).  

Essa figura de ação caracteriza-se sobretudo pelo discurso interativo, em que há 

implicação agentiva da estagiária, como comprova o dêitico pessoal “eu”, e conjunção temporal 

entre as coordenadas da entrevista e as do conteúdo temático, como comprova a ausência de 

qualquer referência espacial e temporal. Além dessas, outra característica, de certo não 

exclusiva da figura de ação ocorrência, é a modalização pragmática que já destacamos, pela 

qual se representa a atorialidade da estagiária, dotada de capacidade de ação, bem como os 

processos de pensamento (“refletir”, “pensei”).  

Para nós, essa análise da manifestação da atorialidade da estagiária seria bastante 

produtiva se pudéssemos recorrer à abordagem da Transitividade, de Halliday & Matthiessen 

(204, 2014), pois, a partir dela, poderíamos identificar e descrever os tipos de processos que 

constituem os tipos de domínios da experiência da estagiária e que são representados 

discursivamente por ela na atividade de figuração do seu agir. Acreditamos, ademais, que essa 

análise da transitividade é bastante compatível com a análise das figuras de ação, podendo ser 

os processos categorias linguísticas fundamentais para a distinção entre as figuras de ação.  
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Para nós, uma hipótese a ser analisada é a de que a codificação da representação da 

estagiária como ator dotado de intenções e capacidades de ação na atividade de ensino é 

manifestada por processos sobretudo materiais, mobilizados predominantemente nas figuras de 

ação ocorrência e acontecimento passado. Em pesquisas posteriores, pretendemos analisar as 

possíveis relações entre os tipos de processos, propostos pelo sistema da transitividade 

(HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004, 2014), e as diferentes figuras de ação, propostas por 

Buela (2010). Para nós, trata-se de uma análise promissora. 

Na sequência da exposição de um comentário, a estagiária, de modo seletivo e 

certamente fragmentário, passa a relatar um evento que considera proeminente. Assim, após a 

figura de ação ocorrência, a estagiária Joana mobiliza outra, a figura de ação acontecimento 

passado, pela qual apreende retrospectivamente o seu agir, que é identificado como 

representativo, com valor de exemplificação. Por essa figura de ação, então, a estagiária 

reconstrói ações singulares, mesmo sem relação de contiguidade com a situação da entrevista, 

e as avalia como proeminentes e como suscetíveis de legitimar a representação, partilhada 

anteriormente, da sua relação amistosa com os alunos. Essas ações singulares são referentes a 

uma interação com os alunos depois do fim do estágio. 

Ao apreender discursivamente essas ações, a estagiária certamente as reorganiza e as 

ressignifica, já que passa, no momento da entrevista, a relacioná-las seletivamente, na e pela 

linguagem, com outras ações, com o objetivo de produzir sentidos sobre a construção da sua 

identidade profissional, conforme analisaremos mais adiante.  Para nós, essa relação entre as 

ações é, sobretudo, de exemplificação, já que a estagiária mobiliza essa ação, que considera 

representativa, para exemplificar e confirmar que ela mantém uma relação amigável com os 

alunos. 

Essa nossa breve análise confirma o que propõe Bulea (2010, p.132) quanto à definição 

da figura de ação acontecimento passado: “essa figura repousa, assim, na delimitação de uma 

unidade praxiológica extraída do passado, com a feição de uma ‘história’ e cuja 

contextualização é manifesta, mas fragmentária e seletiva” (grifos da autora). É por isso, então, 

que essa figura de ação “tem claramente um valor ilustrativo” (BULEA, 2010, p. 132), como 

propomos mais acima.  

Quanto à organização discursiva da figura de ação acontecimento passado, podemos 

perceber, no segmento em amarelo, o relato interativo, caracterizado pela definição de um eixo 
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temporal a partir do qual as ações são ancoradas no passado (“depois que eu saí de lá”)263 e pela 

mobilização de unidades dêiticas pessoais que remetem diretamente à estagiária (“eu”) e de 

unidades dêiticas espaciais cuja referência são acessíveis na entrevista (“lá”). Além disso, 

características desse tipo de discurso que podemos identificar no segmento em análise são: a 

predominância do pretérito perfeito e imperfeito, a presença de organizadores temporais 

(“depois que”, “então”, “aí”), que tentam reproduzir a cronologia das ações, e a mobilização 

sobretudo de processos (“saí”, “perguntaram”, “estudava”, “dizia”, “falavam”), o que acarreta 

uma alta densidade verbal. A maioria desses verbos assume um aspecto concluso, pelo que 

podemos atestar o seu valor exemplificativo e proeminente.  

No que se refere à planificação da figura de ação acontecimento passado, podemos 

considerar que, no caso em análise, a modalidade característica é o script, já que, embora as 

ações sejam tematizadas em uma ordem que, ao que se presume, é a da sua cronologia empírica, 

não há a determinação de uma tensão entre elas. Assim, as ações são organizadas linearmente 

em uma ordem cronológica, sem, contudo, haver nenhum processo de tensão, o que, para 

Bronckart (2009), caracteriza o grau zero da planificação da ordem do NARRAR.  

Dentro desse segmento de relato interativo, que, por isso mesmo, é o tipo de discurso 

primário, há um segmento de discurso interativo relatado, que pode ser classificado, assim, 

como tipo de discurso secundário. O discurso interativo relatado, geralmente encaixado no 

relato interativo, como no caso em análise, é, conforme Bronckart (2009), dependente da 

construção de um mundo discurso específico, relacionado não aos parâmetros físicos de uma 

interação que se desenvolve no mundo ordinário, mas sim aos parâmetros do mundo discursivo 

construído no relato interativo.  

 No segmento em vermelho, podemos perceber que as referências aos atores no discurso 

interativo relatado, como discurso secundário, são em relação aos atores tematizados no relato 

interativo, como discurso primário: “a senhora” remete a “eu”, cuja referência à estagiária é 

tanto dêitica quanto anafórica.  

                                                           
263 Esse trecho é, para nós, bem interessante, pois ele demarca as duas categorias identitárias de Joana, as quais se 
distinguem significativamente: estagiária e professora. Essas identidades são desenvolvidas empiricamente e 
representadas discursivamente a partir de marcas temporais relacionadas à interpretação de ações do passado, do 
presente e do futuro. A estagiária apreende as suas ações a) ora como próprias às atividades do estágio, após as 
quais concluirá o curso e se tornará legítima e efetivamente professora, e b) ora como próprias às atividades de 
ensino na escola, em situação de trabalho. É apenas quando se identifica como professora (em formação inicial) 
que a estagiária parece conseguir se apropriar dos discursos que efetivamente circulam no contexto escolar.  
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Diferentemente de Bulea (2010), que não descreve nenhuma figura de ação organizada 

sob a configuração do discurso interativo relatado, Peixoto (2011, p. 23) identifica a figura de 

ação performance, que tem, “como característica principal, a colocação em cena da voz do 

professor em uma outra situação de ação ou a voz do aluno que não participa da ação em curso.  

Normalmente, esta figura de ação está encaixada na ação acontecimento passado, servindo para 

teatralizar a voz do professor (...) ou a voz do aluno.  

É justamente essa figura de ação que podemos identificar no segmento em vermelho, no 

qual a estagiária Joana simula a interação entre ela e os alunos, apresentando a voz deles a partir 

do discurso direto, introduzido por um verbo dicendi (“falavam”). Para nós, é interessante 

percebermos que o uso do pretérito imperfeito nesse caso é bastante produtivo, pois, a partir do 

seu aspecto cursivo, a estagiária, ao invés de mobilizar o verbo dicendi no pretérito perfeito, 

tenta representar-nos como presenciando a cena relatada.  

Na figura de ação performance, percebemos como o discurso do outro entra no discurso 

do eu. Assim, percebemos como a estagiária Joana (“eu”) apropria-se do e significa o discurso 

dos alunos (os “outros”), o que certamente é um processo de alteridade. A estagiária tenta 

preservar o discurso do aluno, mantendo, pelo menos aparentemente, a sua autenticidade. 

Esse segmento em vermelho é dependente do segmento em amarelo, pois as ações 

representadas nele são dependentes da progressão das ações representadas no segmento 

anterior.  Sendo assim, trata-se de uma figura de ação secundária, mobilizada para encenar a 

interação tematizada na figura de ação primária, que é a acontecimento passado.    

Para nós, é importante destacar que a figura de ação performance é talvez a que melhor 

demonstre o processo de gestão de voz, pois, na passagem do relato interativo, para o discurso 

interativo relatado, há alternância da voz da estagiária, como autor empírico, e a dos alunos, 

como personagens. 

Logo após mobilizar o relato interativo e o discurso interativo relatado, a estagiária volta 

a mobilizar o discurso interativo, dessa vez para retomar a sua avaliação das ações apreendidas 

no primeiro segmento do discurso interativo. É o trecho “eh, eu acho que isso, eu consegui 

marcar eles positivamente”, que, ao suceder e demarcar o fim do relato, assegura essa retomada. 

Percebamos, por exemplo, a repetição, no segundo segmento do discurso interativo, da sentença 

“eu consegui marcar eles positivamente”, apresentada no primeiro segmento. 
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Nesse segundo segmento, a estagiária apreende o seu agir novamente pela figura de ação 

ocorrência, dedicando-se a analisá-lo, a partir de uma provável conclusão (“por isso que eu acho 

que isso”), baseada no que tematiza na figura de ação acontecimento passado. Para isso, a 

estagiária mobiliza um duplo contexto: o contexto imediato da ação de linguagem da entrevista 

(por exemplo, “lá”, com referência acessível ao contexto) e o contexto particular da ação de 

linguagem tematizada (por exemplo, “eles”, com referência acessível no cotexto). A estagiária 

implica-se agentivamente nos dois contextos, já que é ela a fonte das avaliações apresentadas, 

seja por modalizações lógicas (“eu acho”, “posso até ver”), seja por modalizações pragmáticas 

(“consegui”) e apreciativas (“positivamente”, “muito mais importante”). 

Para nós, seria válido propormos que, pelas modalizações, especialmente as lógicas e 

pragmáticas, a estagiária Joana representa sua atenção, referente ao que ela tenta perceber e 

lembrar. Assim, a estagiária representa-se como dotada da capacidade de submeter a atenção 

ao controle consciente, o que, para Vigotski (2008), é característico do desenvolvimento 

humano.  

No segundo segmento em azul, não percebemos a indicação de nenhuma referência 

temporal, a partir da qual as ações são apreendidas, pelo que podemos considerar que se trata, 

de fato, de uma relação de conjunção, típica da figura de ação ocorrência. Não concordaríamos 

em aceitar que a referência temporal desse segmento é a mesma do segmento anterior (“depois 

que eu saí de lá”), pois as ações apreendidas no segmento em azul não retomam nem temática 

nem discursivamente as ações apreendidas no segmento em amarelo. Trata-se efetivamente de 

uma mudança temática e discursiva, pela qual a estagiária deixa simplesmente de relatar ações 

e passa a expor avaliativamente outras ações, relacionadas, de modo fragmentário, às primeiras.  

No que se refere às localizações temporais da figura de ação ocorrência, no segundo 

segmento em azul, podemos perceber relações de anterioridade e de posterioridade em relação 

ao eixo temporal da entrevista. As primeiras estão materializadas pelo pretérito perfeito 

(“consegui”, “fui”, “observei”, por exemplo) e pelo pretérito imperfeito (“tavam”), já as 

segundas estão materializadas pelo presente com valor de futuro (“depois eu posso até ver”) e 

pelo futuro do presente composto (“vai ser”).  

Para nós, é interessante percebermos o uso do organizador temporal “depois”, 

mobilizado três vezes no segmento em análise, sendo duas vezes em distribuição posposta ao 

verbo: “tanto que o que eles falaram mais lá pra mim significou muito mais, entendeu?, pra eu 
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refletir depois”, “pensei nisso depois, a questão do pulso forte, pra depois eu posso até ver isso”. 

Para nós, não se trata de uma origem temporal determinada própria ao relato interativo, mas 

sim de um eixo de referência local dentro do discurso interativo, já que circunstancia ações 

prospectivas, com exceção da ocorrência em “pensei nisso depois”. Além disso, por se tratar de 

um segmento de discurso interativo, esse pretérito perfeito (“pensei nisso depois”) assume uma 

perspectiva retrospectiva com relação ao presente, que é, na ordem do EXPOR, o tempo-zero.  

Quanto à planificação da figura de ação ocorrência, nesse caso em análise, podemos 

considerar que não se trata, de fato, de uma organização linear convencional. Não podemos 

perceber, nele, nenhuma sequência textual prototípica, já que há a apresentação desordenada e 

fragmentária de relações causais, consecutivas e finais, sem que haja a assunção nem o 

desenvolvimento de premissas ou teses. Assim, podemos considerar que as ações são 

tematizadas em uma organização sequencial própria à esquematização, que, para Bronckart 

(2009), constitui o grau zero da planificação dos segmentos da ordem do EXPOR.  

Nessa figura de ação, em relação ao caso do segmento em análise, são recorrentes 

processos psicológicos (“refletir”, “acho”, “pensei”), pelos quais a estagiária Joana representa 

o seu agir também como um agir cognitivo. Para nós, a mobilização, pela estagiária, desses 

processos psicológicos, relacionados à sua função de percepção, lhe atribui o estado de estar 

consciente.  

Ademais, conforme proporemos mais adiante, a estagiária, conscientemente, 

ressignifica (“significou muito mais”) suas representações, como consequência da relação de 

alteridade com os alunos (“o que eles falaram”). É dada essa alteridade que a estagiária pode 

representar, na figura de ação em análise, o seu agir comportamental (“observei muito mais o 

que eles tavam pensando sobre mim”),  

Para nós, é importante percebermos que todas as figuras de ação ocorrência identificadas 

e descritas até aqui, nos dois fragmentos já analisados, foram mobilizadas, pela estagiária, em 

relação, mais ou menos direta, com as figuras de ação acontecimento passado, com o objetivo 

de, pela conjunção do discurso interativo, esclarecer, comentar e/ou analisar mais 

explicitamente as ações apreendidas na disjunção do relato interativo. Essa função da figura de 

ação ocorrência, por exemplo, de comentário, pode ser atestada, para nós, pela recorrência de 

modalizações lógicas e pela presença de esquematizações, modalidade de planificação parecida 
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à sequência textual explicativa e argumentativa, nas quais se apreende um conteúdo temático 

contestável ou problemático, passível, portanto, de análise.  

Além disso, é significativo, para nós, que essas duas figuras de ação estejam 

relacionadas, na medida em que, ao passar de uma para a outra, a estagiária consequentemente 

passa a mobilizar e certamente a produzir raciocínios diferentes no que se refere à produção de 

conceitos: ou de conceitos cotidianos para científicos, ou vice-versa. Mais à frente, 

analisaremos, com mais atenção, essa problemática dos conceitos.  

Relacionando agora as figuras de ação e os tipos de discurso identificados e descritos 

no segmento acima, podemos analisar os conhecimentos e os raciocínios que são mobilizados 

pela estagiária Joana ao apreender o seu agir tanto numa relação de conjunção, quanto de 

disjunção temporal. Pela mobilização da figura de ação ocorrência, configurada conforme a 

organização do discurso interativo, a estagiária produz conhecimentos contextuais e locais, 

formulando raciocínios causais e práticos quanto às ações tematizadas, apresentadas em sua 

singularidade, com os seus constituintes particulares, o que permite à estagiária apreender, de 

modo mais organizado, a heterogeneidade dos parâmetros do contexto imediato e do contexto 

recordado.  

Esses raciocínios implicam a determinação de uma relação causal, mas não necessária, 

entre as ações dos alunos e as ações da estagiária. Essa relação, baseada na alteridade, 

fundamenta a ressignificação e o desenvolvimento da identidade profissional da estagiária, de 

acordo com o que analisaremos mais adiante.  

Já pela mobilização da figura de ação acontecimento passado, organizada segundo a 

modalidade de configuração do relato interativo, a estagiária produz raciocínios cronológicos e 

causais, referentes à definição de relações temporais entre as ações tematizadas. Esses 

raciocínios implicam o distanciamento, pela estagiária, das ações, o que lhe permite apreendê-

las retrospectivamente em sua singularidade, selecionando aquelas que considera mais salientes 

e representativas do seu agir na atividade de ensino.  

Analisadas as figuras de ação identificadas no fragmento em destaque, podemos agora 

analisá-lo quanto à sua relevância para o debate gnosiológico da constituição e do 

desenvolvimento da subjetividade e da identidade profissional da estagiária Joana. Nesse 

fragmento, então, podemos considerar que a estagiária assume sua função sociossubjetiva de 

professora em formação inicial, sendo essa função legitimada pelos alunos, e apreende o seu 
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desenvolvimento profissional num processo de tomada de consciência, pelo qual ela 

ressignifica suas representações sobre si mesma, recorrendo às representações dos outros sobre 

ela. Trata-se, portanto, de um fragmento que caracteriza, para nós, o processo de mediação na 

constituição da identidade profissional da estagiária.   

Nesse segmento, então, podemos perceber como a alteridade intervém na identidade da 

estagiária Joana, especialmente na identidade profissional. Para Bakhtin [VOLOCHÍNOV] 

(2009), a identidade é o reconhecimento de si pelo outro, sendo a linguagem a mediação desse 

processo. É justamente isso que percebemos no fragmento acima, no qual a estagiária Joana 

representa a si (“o que eles falaram mais lá pra mim significou muito mais”, “foi a opinião 

deles, e isso significou pra mim”) de acordo com a representação dos alunos, ou seja, ela se 

avalia como professora em conformidade com a avaliação dos alunos sobre ela.  

É, então, pela relação dialógica com os alunos que a estagiária significa e ressignifica 

(“pensei nisso depois a questão do pulso forte, pra depois eu posso até ver isso, ne, se isso vai 

ser bom ou não”) seu agir como professora em formação inicial, problematizando as suas ações 

mais amistosas em sala de aula. É pela linguagem dos alunos que ela se define em relação a 

eles, e é pela linguagem dela que eles se definem em relação a ela, o que nos lembra o que 

muito acertadamente propõe Bakhtin (1997, p. 32): “na vida, depois de vermos a nós mesmos 

pelos olhos dos outros, sempre regressamos a nós mesmos”. Assim, no fragmento em destaque, 

a voz dos alunos é conscientemente percebida e distinguida, pela voz da estagiária, em sua 

alteridade constitutiva, o que, certamente, contribui para a significação e ressignificação da 

identidade profissional dela.  

Posto isso, podemos resumir, em um quadro, a dinâmica entre as figuras de ação 

identificadas no fragmento até agora em análise. 
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Podemos, agora, analisar outro fragmento. 

aqui // eu tava revendo os exemplos / acho que:: eu tava buscando mais algum que eu poderia 

falar/ aí expliquei o exemplo // eu diria que eh eh// eu não queria explanar só o conteúdo // outro 

dia eu fiz assim também né fiz a revisão os exemplos fiz explicação eles// tanto é que às vezes 

eu trocava a ordem né às vezes eu botava o conteúdo e explicava o conteúdo // ou trocava 

primeiro o exemplo depois o conteúdo e depois disso/ usava mais os exemplos pra pra// mostrar 

pra eles pra pegar do cotidiano deles no contexto deles / quase sempre eu não me prendia ao 

livro eu usava uma duas questões do livro // geralmente eu pedia mais pra eles criarem  

 Nesse fragmento, podemos perceber bem a dinâmica pela qual as figuras de ação são 

sequencialmente mobilizadas e combinadas, numa apreensão do agir que oscila entre a 

conjunção e a disjunção das coordenadas do conteúdo temático e da entrevista. Pelas cores, 

podemos perceber que a sequência das figuras de ação nesse segmento é a seguinte: ocorrência 

– acontecimento passado – experiência – acontecimento passado. A seguir, passaremos a 

análise cada uma delas. 

Antes de analisarmos cada uma dessas figuras de ação, podemos antecipar que, nesse 

fragmento, a estagiária semiotiza várias ações que são imputáveis a ela e aos alunos. Essas 

ações referem-se, em um primeiro caso, a processos de decisão e regulação, o que nos permite 

afirmar que, nesse fragmento, a estagiária intensifica a dimensão de decisão do seu agir. Em 
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um segundo caso, esses processos referem-se a processos relacionais e colaborativos, conforme 

analisaremos a partir de agora. 

 Como já sabemos, a figura de ação ocorrência é organizada pela modalidade própria ao 

discurso interativo (BULEA, 2010), em que há tanto a conjunção dos parâmetros físicos quanto 

a implicação agentiva da estagiária. Assim, as ações são apreendidas em um forte grau de 

dependência com o contexto imediato da entrevista, como podemos atestar do dêitico espacial 

“aqui”, cuja referência está disponível e é acessível no entorno imediato da ação de linguagem 

(trata-se, no caso, de uma cena do vídeo que estava sendo assistida por nós e pela estagiária).  

Por conseguinte, esse dêitico faz referência ao agir identificado no vídeo, sendo, 

portanto, um agir particular. Assim, podemos considerar que o agir observado no vídeo é 

apreendido e atualizado para ser representado.  

Dada a ausência de qualquer referência temporal que caracterize a disjunção, podemos 

considerar que o agir é apreendido numa relação de conjunção, sendo identificadas suas 

particularidades: uma aula específica, procedimentos específicos, por exemplo. Como 

consequência dessa relação de conjunção, o tempo base desse segmento, embora não esteja 

presente, é o presente, ao qual, alternativa e rapidamente, se opõem, por retrospecção, o 

pretérito perfeito (“expliquei”) e o imperfeito (“tava buscando”, “tava revendo”) e, por 

projecção, o futuro do pretérito (“poderia”, “queria”) e pelo condicional (“poderia”). Para nós, 

há, nesse caso, um fenômeno interessante: o futuro do pretérito em “eu diria que” não assume 

valor de projecção, já que é apagado por uma assunção modal. Esses tempos criam, então, eixos 

de referência locais, pelos quais se justifica a relação entre o pretérito imperfeito e o futuro do 

pretérito (“eu tava buscando mais algum que eu poderia falar”). O primeiro tempo materializa, 

nesse segmento, ações representadas como contínuas, durativas no tempo, o que é reforçado 

pelo gerúndio (“buscando"). Já o segundo materializa ações referentes a eventos que poderiam 

ter acontecido posteriormente a um evento passado. 

Para nós, é interessante percebermos que, no caso em análise, os processos postos em 

primeiro plano são os durativos (“tava revendo”, “tava buscando”), marcados pelo pretérito 

imperfeito, que codifica processos que não tem limites claros e que se prolongam por um 

período incerto de tempo, enquanto os processos postos em segundo plano são os pontuais e 

dinâmicos, marcados pelo pretérito perfeito (“expliquei”), que codifica um processo que foi 

concluído, localizado num ponto preciso do tempo. 
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Além de todas essas características identificadas acima, percebemos, nesse segmento, 

outras próprias à figura de ação ocorrência, que são: modalização pragmática (“queria”), 

densidade verbal alta (“tava revendo”, “tava buscando”, “poderia falar”, “expliquei”, “diria”, 

“queria explanar”) e consequente densidade nominal baixa (“os exemplos”, “mais algum”, “o 

exemplo”, “o conteúdo”), relações predicativas em que todas elas a estagiária é o sujeito 

gramatical. 

Por essa figura de ação, a estagiária Joana representa o seu agir como sendo um agir 

intencional, planejado a partir de objetivos previamente definidos. A atribuição de intenção, 

nesse segmento, é manifestada pela modalização pragmática “não queria explanar só o 

conteúdo”, pela qual a estagiária apreende a dimensão motivacional do agir, que justificam as 

ações tematizadas (“tava revendo os exemplos”, “tava buscando mais algum”).  

O planejamento no próprio curso do agir é materializado por um processo cognitivo 

(“tava buscando mais algum”), referente à intenção de a estagiária lembrar mais um exemplo 

sobre figuras de linguagem, conteúdo programática da aula. As ações assim apreendidas nos 

permitem considerar que a estagiária representa-se como consciente do seu agir, assumindo 

voluntariamente e, portanto, intencionalmente, controle do que é desenvolvido. Para Vigotski 

(2008), a consciência reflexiva e o controle deliberado são funções psicológicas superiores que 

assumem destaque no processo de desenvolvimento humano. Para ele, “o controle de uma 

função é a contrapartida da consciência que se tem dela” (VIGOTSKI, 2008, p. 113), pelo que 

podemos, de fato, validar a emergência, na entrevista de autoconfrontação simples, da 

representação de que a estagiária é um ator consciente do seu agir.  

Após a figura de ação ocorrência, a estagiária mobiliza a de acontecimento passado, em 

amarelo, pela qual apreende, retrospectivamente, a partir da configuração discursiva do relato 

interativo, o seu agir em sua singularidade. Ela se implica, pelo dêitico pessoal “eu”, como ator 

das ações tematizas, e apresenta o conteúdo temático como disjunto em relação aos parâmetros 

da situação de produção da entrevista. Essa disjunção é materializada por um organizador 

temporal apresentado logo no início do segmento (“outro dia”), que determina, no conteúdo 

temático, um eixo temporal anterior ao da entrevista.  

As ações tematizadas nesse segmento são seletivamente identificadas, dentre todas as 

do passado, como proeminentes e exemplificativas do agir apreendido no segmento anterior, 

próprio à figura de ação ocorrência.  
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Os verbos, todos eles, no pretérito perfeito, assumem um aspecto conclusivo, mantendo 

entre si uma isocronia, mas sem reproduzir a ordem na qual as ações foram desenvolvidas, já 

que se trata de uma apreensão seletiva e, assim mesmo, fragmentária.  

O próximo segmento, em verde, nos impõe alguns problemas para a sua definição e 

descrição. A ausência de qualquer determinação de eixo temporal, bem como a presença da 

atorialidade da estagiária Joana nos permitem considerar que esse segmento é organizado de 

acordo com a modalidade do discurso interativo. Conforme Bulea (2010), são as figuras de ação 

ocorrência e experiência as que podem ser organizadas linguisticamente por esse tipo de 

discurso.  

Quanto à perspectiva de apreensão do agir, a figura de ação ocorrência, conforme já 

analisamos algumas vezes, é caracterizada pela mobilização das dimensões particulares e 

específicas do agir, relacionadas ao seu contexto imediato. Já a figura de ação experiência é 

caractrerizada pela a mobilização dos constituintes estáveis e recorrentes do agir, próprios a 

ações repetidas e frequentes, pelo que são apresentadas como dessingularizadas ou 

descontextualizadas (BULEA, 2010; BULEA & BRONCKART, 2008).  

Se considerarmos a modalidade de apreensão do agir que caracteriza o segmento em 

verde, podemos afirmar que se trata da figura de ação experiência, já que são tematizadas ações 

que parecem compreender o repertório atual da prática de ensino da estagiária. Esse repertório 

é, na verdade, constituído por um conjunto de múltiplas ações sedimentadas, independentes das 

condições particulares dos contextos em que se desenvolveram.  

Em outras palavras, no segmento em análise, há uma generalização dos procedimentos 

e das ações desenvolvidas pela estagiária, o que impossibilita a definição das particularidades 

do agir. Assim, como podemos perceber, as ações são apreendidas não em relação ao que lhes 

é propriamente específico em um contexto particular, mas sim em relação ao que lhe é 

propriamente estável, dada a sua frequência e recorrência. Essa recorrência é materializada, no 

segmento, tanto pela presença de vários organizadores temporais de valor reiterativo e 

generalizante, como “às vezes”, “geralmente”, “quase sempre”, “toda aula”, quanto pela alta 

frequência do tempo verbal do pretérito imperfeito (“botava”, “explicava”, “usava”, “prendia”, 

“usava”, “pedia”), cujo aspecto é certamente habitual, pois codifica, no segmento em destaque, 

processos concebidos como contínuos, repetitivos, frequentativos, costumeiros. Para nós, trata-

se de uma regularidade linguística que caracteriza a apreensão do agir, pela estagiária, sob a 
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configuração da figura de ação experiência, como analisaremos mais adiante e no próximo 

fragmento.  

Embora seja descontextualizada, a figura de ação experiência é potencialmente 

recontextualizável (BULEA, 2010; BULEA & BRONCKART, 2008), já que as ações que ela 

apreende são representadas como aplicáveis e adaptáveis a cada contexto particular. Sendo 

assim, nos é possível considerar o segmento em verde como próprio à figura de ação 

experiência, na qual e pela qual a estagiária Joana generaliza as ações, dado o seu estatuto 

repetitivo e frequente.  

Como podemos perceber, essas ações são apreendidas fora de uma referência temporal 

particular, já que as indicações temporais parecem ser neutras, não havendo nenhum eixo 

temporal local, o que implica a ausência de marcações retroativas ou proativas. Quanto a isso, 

percebemos que todos os verbos, com exceção de quatro, estão no pretérito imperfeito, sendo 

este um eixo temporal homogêneo. Os únicos quatro verbos que não estão no pretérito 

imperfeito estão codificados pelo infinitivo pessoal, sem valor temporal proativo ou retroativo, 

conforme acabamos de antecipar.  

Dada essa ausência de referência temporal particular, as ações são apreendidas numa 

relação de justaposição, que, pelo menos parcialmente, tende a reproduzir, por organizadores 

temporais (“depois”, “depois disso”, “depois disso”), a ordem geral do agir: primeiro “eu botava 

o conteúdo e explicava o conteúdo”, depois “usava mais os exemplos”, depois “usava mais a 

criatividade”...  

Como podemos perceber, as ações apreendidas nesse segmento constituem preferências 

do estilo de agir da estagiária. Ela, conscientemente, opta por recorrer frequentemente a 

determinados procedimentos metodológicos na atividade de ensino, que se tornam corriqueiros, 

como o de apresentar vários exemplos próximos à realidade dos alunos (“eu usava mais os 

exemplos (...) pra pegar no cotidiano deles, né, o contexto deles”. 

A mobilização desses procedimentos pela estagiária nos permite considerar que ela 

demonstrar estar ciente de que, para agir profissionalmente, ela precisa constantemente fazer 

escolhas e, para isso, se baseiar em seus conhecimentos e em suas representações sobre, por 

exemplo, as condições de realização do agir, os recursos materiais e simbólicos disponíveis, as 

suas capacidades de ação e as prescrições estabelecidas (MACHADO & BRONCKART, 2009), 

o que certamente implica que ela, como professora, deve negociar “permanentemente com as 
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reações, os interesses e as motivações dos alunos, mantendo ou modificando a direção, em 

função de critérios de avaliação dos quais só ele é senhor ou o único responsável, isto é, no 

quadro das ações ele é o único ator” (BRONCKART, 2006, p. 226-227). 

No segmento em análise, os procedimentos anteriormente identificados são codificados 

sobretudo pelos inúmeros processos materiais, como “botar” e “pegar”, mas também pelos 

processos verbais, definidos aqui como aqueles relacionados à interação na e pela linguagem, 

como “explicava”, “pedia”.  

Quanto a esses últimos processos, podemos considerar que, do segmento em verde, 

emerge a mobilização da linguagem no agir e como agir, ambas codificadas por ambos os 

processos verbais destacados. Contudo, a linguagem no agir pode ser deduzida mais 

especialmente pelo processo verbal “pedia”, que codifica a capacidade de a estagiária, durante 

o curso do desenvolvimento do seu agir na atividade de ensino, interagir, na e pela linguagem, 

com os alunos. É somente pela mediação da linguagem que a estagiária pode, dentro ou fora da 

sala de aula, interagir com os alunos.   

 Já a segunda pode ser deduzida mais especialmente do processo verbal “explicava”, 

que codifica a capacidade de a estagiária Joana mobilizar a linguagem para, somente nela e por 

ela, durante o curso do desenvolvimento da atividade de ensino, atender a uma função própria 

a ela, que é a de explicar. De fato, ninguém pode explicar nada a não ser na e pela linguagem, 

pelo que podemos considerar que a constituição dessa ação, comum à atividade de ensino, é 

própria à linguagem.  

Posto isso, podemos perceber que as ações de pedir e de explicar, na atividade de ensino, 

implicam as duas linguagens, as quais certamente mantêm entre si dependência, sendo até 

mesmo indissociáveis uma da outra.  Certamente, é só quando a estagiária interage, na e pela 

linguagem, com os alunos no momento da aula, mas não só nele, que se desenvolve a atividade 

de ensino. 

Para nós, é a figura de ação experiência a que, mais produtivamente, apreende o estilo 

de agir. No caso desta pesquisa, é por essa figura de ação que a estagiária Joana apreende as 

ocorrências semelhantes e repetidas das ações que se tornam modelos de agir para ela. Sobre o 

estilo do agir, recorremos à definição de Clot (2010, p. 180), segundo a qual “o estilo, longe de 

ser um distanciamento da norma, é uma retomada e um novo impulso da repetição coletiva para 

além da repetição. Ele é identificável quando a ação é repetida sem ser repetitiva”. 
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Baseados em Mazillo (2006), podemos considerar que as representações da estagiária 

Joana, que, nesta tese, categorizamos como sociodiscursivas, incidem sobre os seus modos de 

agir durante o desenvolvimento da atividade de ensino. Esses modos de agir constituem gêneros 

de atividade (CLOT, 1999; CLOT & FAÏTA, 2002), que são apropriados e adaptados, de forma 

singular, pela estagiária, constituindo, portanto, o seu estilo profissional, como já propôs 

Mazzillo (2006). Para nós, então, são os estilos profissionais que são avaliados e interpretados 

pela estagiária, sendo os gêneros de atividade tanto modelos e instrumentos para o agir quanto 

critérios a partir dos quais o agir é avaliado (MAZZILLO, 2006). 

Em sua descrição da figura de ação experiência, Bulea (2010) e Bulea & Bronckart 

(2008) identificam, no que se refere à temporalidade, o presente genérico como marca das 

indicações temporais neutras, o que constitui a primeira diferença entre a nossa descrição e a 

deles.  

No que se refere à agentividade, os autores identificam, nessa figura de ação, o 

cofuncionamento de várias unidades pronominais, como “eu”, “a gente” (com valor genérico) 

e “você” (também com valor genérico), sendo esta última a mais frequente, o que, para eles, 

caracteriza a implicação agentiva menos acentuada da figura de ação experiência, em relação à 

figura de ação acontecimento passado e ocorrência.  Essa é certamente a segunda diferença 

entre a nossa descrição e a deles.  

No segmento em análise, podemos perceber a alta frequência do dêitico pessoal “eu”, 

que remete exaforicamente à estagiária Joana, que assume a atorialidade da maioria dos 

processos tematizados, sendo o sujeito gramatical de dez dos verbos mobilizados.  

Para nós, essas duas diferenças não invalidam a classificação do segmento em verde 

como próprio à figura de ação experiência, mas sim determinam implicações importantes 

quanto à caracterização dessa figura de ação, como passaremos a problematizar. 

Bulea (2010) identificou a figura de ação experiência em entrevistas com enfermeiras 

antes, durante e depois da preparação e do desenvolvimento das ações próprias à atividade 

delas. No momento da entrevista, as enfermeiras, muitas delas já há anos na profissão, estavam 

em situação de trabalho, o que justifica, para nós, pelo menos parcialmente, a preferência delas 

pelo presente do indicativo (no caso do francês) como localização neutra. Além disso, talvez 

dada a forte padronização dos constituintes estáveis da atividade de enfermagem, em que há, 

quase sempre, uma lógica determinada (por exemplo, quanto ao modo corretor de se fazer um 
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curativo), as enfermeiras tenham preferido mobilizar marcas de agentividade outras que não a 

de primeira pessoa.  

Esses parâmetros físicos e sociossubjetivos são coerções que justificam, para nós, as 

duas divergências que identificamos entre a nossa descrição da figura de ação experiência e a 

de Bulea (2010): a primeira quanto ao tempo do eixo temporal hegemônico, e a segunda quanto 

às marcas de agentividade. 

No nosso caso, desenvolvemos a entrevista de autonconfrontação simples com a 

estagiária Joana quando ela já havia cumprido todas as horas necessárias para a conclusão do 

estágio na escola. Assim, no momento da entrevista de autoconfrontação simples, ela já não 

estava mais desenvolvendo nenhuma atividade na escola. As atividades do estágio foram, para 

ela, a primeira e a única experiência de assumir e reger uma sala de aula.  

Por essas condições, nos é coerente considerar que, no momento da entrevista de 

autoconfrontação simples, a estagiária Joana prefira apreender a sua (primeira e única) 

experiência de ensino como limitada (ou finita) num tempo passado, já que já havia encerrado 

todas as atividades do estágio e que, portanto, não estava mais em situação de ensino. Porém, 

não poderia apreendê-la por qualquer tempo passado, mas apenas pelo pretérito imperfeito, pois 

é o único que, na língua portuguesa, pode codificar ações habituais. Quanto a isso, percebamos, 

por exemplo, que o pretérito perfeito não atenderia à indicação do aspecto reiterativo, 

característico à apreensão do agir pela figura de ação ocorrência: às vezes eu botei o conteúdo 

e expliquei o conteúdo (...) depois disso eu usei mais a criatividade (...) eu não me prendi ao 

livro... 

Portanto, nos parece legítimo propor que os processos da figura de ação experiência 

podem ser codificados tanto sob a forma do presente, quanto sob a forma do pretérito 

imperfeito, a depender das características próprias do ator, especialmente quanto ao 

desempenho da atividade, no caso dos atores em situação de formação ou de trabalho.  Assim, 

o presente seria mobilizado quase que exclusivamente por atores que apreendem e representam 

discursivamente a sua experiência como ilimitada temporalmente, no que se refere ao 

desenvolvimento contínuo de suas ações no contexto de formação e/ou de trabalho. Já o 

pretérito imperfeito seria mobilizado por atores que apreendem e representam discursivamente 

a sua experiência como limitada temporalmente, no que se refere ao desenvolvimento encerrado 

de suas ações no contexto de formação e/ou de trabalho 
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Em relação, por exemplo, às atividades de trabalho, sejam elas quais forem, um sujeito 

que esteja desempregado, mas que já tenha trabalhado, seja por que tempo for, pode, a depender 

de seus parâmetros sociossubjetivos, representar, na e pela linguagem, a sua experiência num 

eixo neutro do presente, como se ainda estivesse a experenciando, mas pode também 

representá-la num eixo neutro do passado. 

Evidentemente, não se trata de um paralelismo necessário ou de uma relação biunívoca 

entre o tempo físico da vivência da experiência e o tempo verbal da textualização da 

experiência, pois não nos esqueçamos que se trata, antes de tudo, de um processo de figuração 

do agir, que, como estamos propondo nesta tese, é um processo de representação na e pela 

linguagem, o qual depende da subjetividade, da ideologia e da identidade do sujeito. 

Ademais, sobre essa questão da experiência da estagiária, queremos discutir, mesmo 

que brevemente, já que não é nosso objetivo, o caráter transitório264 do estágio enquanto 

componente curricular das licenciaturas brasileiras. Para nós, a experiência de ensino, 

oportunizada pelas disciplinas de estágio de regência, geralmente no último ano do curso, é 

necessariamente limitada, pois depende de uma carga horária previamente definida que os 

estagiários devem cumprir por questões burocráticas, para então serem aprovados e 

eventualmente colarem grau  

Em Gurgel (2013), identificamos e problematizamos as implicações formativas das 

representações sociodiscursivas sobre o estágio produzidas e partilhadas por estagiários durante 

o desenvolvimento das atividades de regência. Com essa análise, percebemos que o estágio, tal 

como é desenvolvido em muitas das nossas licenciaturas, pouco contribui para a ressignificação 

crítica de representações sobre o ser e o agir do professor em formação inicial, dado sobretudo 

o caráter transitório da disciplina. A partir dessa conclusão, questionamos: se professores de 

língua materna em formação inicial representam, na e pela linguagem, o estágio não como uma 

atividade formativa propiciadora da construção de referências para significar o ser e o agir 

                                                           
264 A estagiária Joana, à época da entrevista de autoconfrontação simples, era aluna regularmente matriculada na 
disciplina de Estágio em Ensino de Língua Portuguesa do curso de Letras da UFC. Essa disciplina, com carga 
horária de 60 horas, compõe a matriz curricular do 8º semestre do curso, último semestre da licenciatura com 
habilitação simples (Letras-Português e respectivas Literaturas). Durante a disciplina, os estagiários observam as 
atividades da escola, participam do planejamento das aulas, com a colaboração dos professores titulares (da 
escola), e regem, em duplas, turmas do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio.  
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professoral, mas sim como a atividade de cumprimento de obrigações burocráticas para efeito 

de conclusão do curso, que professores estamos formando? (GURGEL, 2016c). 

Pela análise geral do fragmento, podemos perceber que a estagiária apreende o seu agir 

a partir, inicialmente, da contextualização particular e específica das ações e, em seguida, da 

contextualização geral e genérica das ações. Essa contextualização particular, no fragmento, é 

descendente. 

Primeiro, pela figura de ação ocorrência, ela apreende as ações com um grau maior de 

contextualização, já que são apreendidos os constituintes específicos do agir, que estão 

disponíveis no contexto imediato da entrevista, o que lhes confere, mais ainda, um estatuto 

particular, e cujas coordenadas são apresentadas contíguas às do agir na entrevista. Segundo, 

pela figura de ação acontecimento passado, ela apreende as ações novamente em uma 

singularidade, com um grau menos de contextualização, bem menos acentuado do que no caso 

anterior, já que, neste segundo segmento, procede-se à seleção fragmentária de ações 

representadas como salientes, de destaque, do agir. Sendo assim, a estagiária, ao passar da 

figura de ação ocorrência para a de acontecimento passado, passa, numa abordagem 

descendente, de uma apreensão mais particular a uma mais geral, abordagem que se aprofunda 

quando ela passa da figura de ação acontecimento passado para a de experiência, na qual não 

há, de fato, nenhuma contextualização, já que se trata da dessingularização de ações repetidas. 

Contudo, podemos considerar que essa descontextualização permite à estagiária distanciar-se 

das ações, do que emerge sua tomada de consciência. 

No caso do fragmento em análise, essa passagem de uma figura de ação para outra, que 

corresponde à passagem da apreensão mais particular para a mais geral, pode ser identificada 

linguisticamente pelo seguinte esquema entre os organizadores temporais: “aqui” – “outro dia” 

– “sempre”. Conforme antecipamos, “aqui” refere-se a um momento bem específico do vídeo, 

apreendido, portanto, em sua singularidade, enquanto “outro dia” remete a um dia específico 

anterior ao momento da entrevista, com o qual mantém uma relação temporal retroativa, o que 

pode lhe conferir à sua apreensão um estatuto fragmentário. Já “sempre” 

Sobre essa dinâmica, podemos considerar que a alternância das figuras de ação 

mobilizadas no fragmento acima implica importantes efeitos para o desenvolvimento 

profissional da estagiária. Essa alternância, como acabamos de analisar, é constituída pela 

passagem de uma apreensão mais particular para um mais geral. Nesse caso, então, a estagiária 
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primeiro particulariza uma ocorrência e um acontecimento passado, desenvolvidos sob 

condições particulares, que são representadas, respectivamente, como conjuntas e disjuntas às 

da entrevista, para, depois, generalizar e conceitualizar, pela sistematização das várias 

ocorrências semelhantes, sua experiência na atividade de ensino.  

Nesse caso, considerando uma possível relação entre a dinâmica de alternância das 

figuras de ação e a formação de conceitos na e pela linguagem (VIGOTSKI, 2008; 

FRIEDRICH, 2012), podemos considerar, como também propuseram da Silva e Lousada 

(2017), que a estagiária apreende e particulariza, como conceito cotidiano, a ocorrência e o 

acontecimento passado, enquanto que mobiliza e generaliza, como conceito científico, a 

experiência. Essa consideração é, para nós, passível de contestação, já que se trata, na verdade, 

de uma proposta, o que nos incentiva a analisá-la com mais cautela em trabalhos posteriores.  

Contudo, tentaremos agora fundamentar, pelo menos brevemente, essa possível relação 

entre as figuras de ação e os conceitos cotidianos e científicos, o que, como já antecipamos, 

pretendemos analisar futuramente, não só em nossos dados, mas também em outros. Para essa 

tentativa de fundamentação, retomaremos a abordagem de Vigotski quanto à formação dos 

conceitos e a relacionaremos à abordagem de Bulea & Bronckart (2008) quanto às 

potencialidades epistêmicas e praxiológicas dos tipos de discurso e das figuras de ação.  

Segundo Vigotski, os conceitos cotidianos são formados nas interações práticas e 

imediatas do cotidiano, sempre únicas e situadas, e mantêm uma relação direta com o mundo, 

enquanto que os conceitos científicos são generalizações de segunda ordem (FRIEDRICH, 

2012), pois a referência ao mundo que eles estabelecem não é imediata nem direta, já que são 

generalizações da realidade. Sendo assim, poderíamos relacionar, com certas ressalvas, a 

particularização das interações práticas e singulares da estagiária, nas quais produz os conceitos 

cotidianos referentes ao agir do professor na atividade de ensino, com as figuras de ação 

ocorrência e acontecimento passado, e a generalização, que constitui os conceitos científicos, 

com as figuras de ação experiência.   

Conforme já antecipamos, as figuras de ação ocorrência e acontecimento passado, 

conforme Bulea & Bronckart (2008), implicam a produção e a mobilização de raciocínios e 

conhecimentos causais, práticos e cronológicos, esse último sendo próprio à segunda figura de 

ação. No caso da nossa pesquisa, podemos considerar que são conhecimentos produzidos nas 

ações imediatas da estagiária Joana no desenvolvimento do seu agir na escola. É nessas e por 
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essas ações, mediadas pela linguagem, que a estagiária, ao apreender o seu agir, 

independentemente de ser ou não na entrevista de autoconfrontação simples, torna-se capaz de 

confrontá-las por relações causais e práticas, definindo entre elas eventuais relações 

cronológicas, bem como se torna consciente dos constituintes mais imediatos e, portanto, 

potencialmente problemáticos do seu agir, como os impedimentos práticos e os materiais 

didáticos, todos eles parâmetros sobretudo físicos do agir. Para nós, então, esses conhecimentos 

podem ser relacionados aos conceitos cotidianos. 

Já a figura de ação experiência implica, segundo Bulea & Bronckart (2008), a 

mobilização e a produção de raciocínios e conhecimentos sobretudo condicionados, ou seja, 

determinados pela generalização de várias ações frequentes e repetidas, que se tornam 

cristalizadas e sedimentadas para o ator. Essa frequência e repetição, relacionadas a uma certa 

apuração do estado atual da experiência do ator, são responsáveis pela dessingularização de 

ações recorrentes, independentes das características particulares das situações em que se 

desenvolvem.  Nesse caso, então, os constituintes do agir não são os imediatos e, portanto, são 

mais estáveis e estão relacionados a modos de agir independentes das condições específicas das 

situações.  

Posto isto, a figura de ação experiência permite a produção de conhecimentos relativos 

mais ao ator e ao seu próprio saber-fazer em condições gerais, podendo ser relacionados esses 

conhecimentos aos conceitos científicos, baseados em generalizações.  

Sendo assim, essa dinâmica de alternância, no processo de figuração do agir pela 

estagiária Joana, entre a particularização, relacionadas às representações e aos conhecimentos 

mais práticos do agir, que caracterizam as figuras de ação ocorrência e acontecimento passado, 

e a generalização, relacionadas às representações e aos conhecimentos mais teóricos do agir, 

que caracterizam a figura de ação experiência (como também, acreditamos, a canônica e a 

definição), pode contribuir para a tomada de consciência e para o eventual desenvolvimento 

profissional da estagiária. Isto posto, podemos considerar que, ao mobilizar, no segmento até 

agora em análise, a figura de ação acontecimento passado e, em seguida, a figura de ação 

experiência, a estagiária Joana passaria da particularização à generalização, desenvolvendo uma 

apreensão relativamente mais plena do seu agir e mais emancipatória no que se refere ao 

desenvolvimento das suas capacidades epistêmicas e praxiológicas.  
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Por tudo que acabamos de apresentar, podemos considerar que a figura de ação 

experiência, por apreender o agir por eventos semelhantemente recorrentes, é baseada numa 

relação de semelhança entre ações e que as figuras de ação acontecimento passado e ocorrência, 

por apreenderem o agir por eventos particulares e singulares, são baseadas numa relação de 

diferença entre ações. Com isso, para encerrarmos, por enquanto, essa discussão, que, para nós, 

é fundamental para a compreensão da figuração do agir e do desenvolvimento profissional, 

podemos destacar o que Vigotski (2008, p. 111) propõe sobre a consciência da criança quanto 

às diferenças e às semelhanças.  

Para ele, a criança conscientiza-se primeiro das diferenças e só depois das semelhanças. 

Nas palavras dele, “a percepção da semelhança exige uma estrutura de generalização e de 

conceitualização mais avançada do que a consciência da dessemelhança. Ao analisar o 

desenvolvimento dos conceitos de diferença e de semelhança, descobrimos que a consciência 

da semelhança pressupõe a formação de uma generalização, ou de um conceito, que abranja 

todos os objetos que são semelhantes, ao passo que a consciência da diferença não exige tal 

generalização – pode surgir de outras maneiras”.  

De fato, para Vigotski (2008, 101), a formação de conceitos é um processo que surge 

como um movimento que oscila constantemente entre duas direções: “do particular para o geral 

e do geral para o particular”. Além disso, como ele propõe, “ao perceber alguns dos nossos 

próprios atos de uma forma generalizante, nós os isolamos da nossa atividade mental total, e 

assim nos tornarmos capazes de centrar a nossa atenção nesse processo como tal, estabelecendo 

uma nova relação com ele” (VIGOTSKI, 2008, p. 115). É essa nova relação que implica, para 

nós, no que se refere à figuração do agir, a significação e a ressignificação de estilos de agir. 

Com isso, acreditamos que, resguardadas as diferenças entre a criança e o adulto, 

podemos validar a proposta de que a figura de ação experiência assegura a generalização de 

conceitos próprios ao agir, enquanto as figuras de ação acontecimento passado e ocorrência 

asseguram a particularização desses conceitos, apreendidos em sua relação com as condições 

mais específicas em que ele se desenvolve.   

Posto isso, podemos resumir, em um quadro, a dinâmica entre as figuras de ação 

identificadas no fragmento até agora em análise. 
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Analisemos agora outro fragmento, que transcrevemos logo a seguir: 

teve uma / numa aula eu pedi pra eles criarem um anúncio/ aí era/ era trabalhando orações 

também/ só que eu não lem:bro bem se qual qual era o conteúdo// eu pedi pra eles criarem 

orações e na outra eu levei a música né eu sempre buscava isso// isso de me aproximar deles// 

na maioria das vezes eu eu usava um ou duas questões do livro/ porque ti#tem uns textos bem 

legais/ mas eu não me prendia a isso não// eu sempre procurava mais que eles criassem//eu acho 

que que no nono ano é essencial// porque assim /// eles tão começando a escrever né/ ou seja/ 

eles podem ficar bons em redação // o que é importan::te/ teve um caso/ uma aula né// que eu 

cheguei a ler// eles NÃO tinham vergonha/ eh/// teve uma aula que a gente pediu autobiografia 

e eles falavam tudo/ de pai mãe amorzi:::nho que eles tiveram/ não tinham vergonha 

 

 Nesse fragmento, as figuras de ação mobilizadas se sucedem linearmente conforme o 

seguinte esquema: acontecimento passado – experiência – definição – acontecimento passado. 

Novamente, assim como nos casos analisamos até aqui, há a alternância de estratégias de 

apreensão do agir de acordo com uma dinâmica discursiva de disjunção e conjunção, conforme 

passaremos a analisar. 
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 No primeiro segmento, em amarelo, sob a configuração do relato interativo, a estagiária, 

pela figura de ação acontecimento passado, apreende ações circunscritas a um eixo temporal 

definido, logo no início, pela determinação de uma origem temporal, materializada 

linguisticamente pelo sintagma preposicional “numa aula”. São ações cuja responsabilidade ela 

atribui a si mesma, implicando-se enunciativamente no segmento, como indica a recorrência do 

dêitico pessoal “eu”.  

 Nesse segmento, a estagiária destaca a dimensão verbal, prática e temporalizada do agir, 

como podemos deduzir dos verbos que codificam processos verbais (“pedi”, “pedi”) e materiais 

(“criarem”, “trabalhando”, “levei”) num tempo particular no passado, pelo qual eles são 

representados retrospectivamente. Ademais, a determinação de um tempo particular no 

passado, sem relação de contiguidade com a situação da entrevista, implica que esses processos 

sejam apreendidos em sua singularidade, já que se trata de ações específicas de uma aula 

também específica. 

 Essa apreensão das ações como singulares é, contudo, seletiva e fragmentada, como 

podemos deduzir da modalização lógica “não lembro bem”, que justifica, no segmento, a 

seleção estratégica de umas ações, e não de outras. Além disso, é essa seleção fragmentada que 

impossibilita que as ações sejam todas reproduzidas fielmente em sua ordem cronológica.  

 Por sua vez, essa impossibilidade implica a ausência do esquema narrativo prototípico, 

com sua situação inicial, sua complicação e sua resolução, por exemplo. Por conseguinte, o 

segmento é organizado sob a modalidade de planificação do script, já que não há, de fato, 

nenhuma tensão entre as ações representadas, que motivasse a necessidade de uma planificação 

conforme a sequência narrativa. A ausência dessa tensão é comprovada pela ausência de 

qualquer marca linguística de relação causal. 

 Após representar ações particulares pela mobilização da figura de ação acontecimento 

passado, a estagiária passa a generalizá-las, a partir de associação com outras ações particulares 

semelhantes, mobilizando, para isso, a figura de ação experiência. Por consequência, a 

estagiária produz discursivamente um registro do estado atual da sua experiência, para o qual 

concorre a representação de múltiplas ocorrências repetidas, comuns entre si.  

 Em outras palavras, com esse registro, a estagiária apreende e representa 

discursivamente o seu agir como o resultado de experiências anteriores. Ademais, esse registro 

transcende a singularidade das situações (BULEA, 2010; BULEA; BRONCKART, 2008), pois 

a estagiária apreende as ações tematizadas a partir dos seus constituintes momentaneamente 
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estáveis, sem relação direta com nenhum contexto específico, tornando-as, assim, 

dessingularizadas.  

 Assim apreendidas, essas ações são representadas como estilos de agir construídos pela 

estagiária ao longo do desenvolvimento da atividade de ensino, durante o estágio na escola. 

Trata-se de preferências da estagiária no que se refere a modos de agir em sala de aula, na 

consecução da sua função de ensinar. Esses modos de agir certamente estão relacionados às 

práticas de planejamento/preparação quanto de desenvolvimento.  

 O planejamento é representado, pela estagiária, como intencional, a partir da 

mobilização de modalizações pragmáticas (“buscava”, “procurava”), as quais atribuem 

enunciativamente o estatuto de ator à estagiária, dotada de intenções no planejamento de suas 

ações em sala de aula. Essas intenções são representadas, por sua vez, como comuns, 

frequentes, já que os processos são tematizados como durativos. Ademais, por essa atribuição 

de intenções, podemos considerar que a estagiária apreende o seu agir como um agir situado 

sociohistoricamente que procura atender a finalidades específicas e que é direcionado a alunos. 

 O caráter repetitivo desses processos é materializado pelo aspecto do pretérito 

imperfeito do indicativo (“buscava”, “usava”, “prendia”, “procurava”), bem como por 

organizadores temporais de valor habitual (“sempre”, “na maioria das vezes”). Novamente, 

percebemos que a figura de ação experiência é mobilizada pela estagiária Joana com 

regularidades linguísticas diferentes das que propuseram Bulea (2010) e Bulea & Bronckart 

(2009), para quem as indicações temporais neutras dessa figura de ação são marcadas por 

formas de presente genérico.  

 Conforme já analisamos anteriormente, no caso do nosso corpus, a figura de ação 

experiência, que, de fato, não apresenta marcações temporais nem retroativas nem proativas, 

justapõe as ações tematizadas num eixo hegemônico do passado, e não do presente, pois a 

experiência da estagiária Joana foi limitada, no que se refere à duração do seu agir na escola, 

durante o período definido do estágio.  

 Essa diferença na descrição das regularidades linguísticas entre a nossa análise e a de 

Bulea (2010) e Bulea & Bronckart (2008) não invalida a consideração do segmento em verbo 

como característico da figura de ação experiência, pois sua função semântico-pragmática é 

certamente apreender o agir a partir da generalização de suas ocorrências semelhantemente 

repetidas e frequentes, organizadas em um registro discursivo do estado atual da experiência da 

estagiária.  
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 De fato, no segmento em cinza, da figura de ação experiência, podemos perceber a 

dessingularização de ações repetidas, caracterizada por um caráter temporalizado, que é 

também próprio à figura de ação ocorrência e acontecimento passado, mas com a diferença, na 

figura de ação experiência, de que ele é não contextualizado, já que tanto o contexto de 

produção do texto, quanto o do desenvolvimento do agir são indiferentes, pois não incidem 

particularmente sobre o que é textualizado. 

  Há, assim, uma apreensão global, e não cronológica do agir, representado no seu 

conjunto, o que implica que não haja a a apreensão do agir em relação à sua progressão 

temporal, segmentada em etapas delimitáveis. Como podemos perceber, então, a estagiária 

aborda, em princípio, a integralidade das ações desenvolvidas no quadro global do seu agir. 

Considerando, por fim, que todo e qualquer discurso é sempre modalizado 

epistemicamente e que, nesse segmento, há ausência de modalizações lógicas, podemos propor 

que a estagiária apreende suas ações como certas, já que se trata de ações de fato desenvolvidas 

e repetitivas.  

 Após o segmento em verde, podemos observar o segmento em cinza, característico do 

discurso téorico-interativo e da figura de ação definição. Na passagem de um segmento para o 

outro, a estagiária recorre a uma operação de conjunção temporal, pois passa a apreender o seu 

agir a partir de um eixo de referência temporal não limitado, na figura de ação experiência, para 

um determinado, na figura de ação definição. Esse eixo de referência determinado é o mesmo 

da entrevista, o que implica que o agir, no segmento em cinza, tenha sido apreendido como 

contíguo, mas sem relação com os seus constituintes particulares e imediatos, o que invalida 

considerar esse segmento como próprio à figura de ação ocorrência. 

 Como características do discurso teórico, presentes nesse segmento, podemos observar, 

por exemplo: a quase total ausência de dêiticos pessoais que remetem à atorialidade da 

estagiária, que, nesse caso, a transfere para os alunos; a ausência do valor dêitico do tempo do 

presente do indicativo, que, nesse segmento, assume um valor genérico (“é”, “tão começando”, 

“podem ficar”), e a presença de conectores com valor explicativo (“porque”, “ou seja”, a 

presença de modalizações lógicas (“acho que”, “podem ficar”). 

 Ao mobilizar essas características linguísticas, a estagiária apreende a necessidade do 

ensino da produção textual escrita como um fenômeno a ser, mesmo que bem brevemente, 

definido e analisado, a partir de características consideradas pertinentes. Essa necessidade pode 

ser inferida da modalização deôntica “é essencial”.  
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 Após tematizar essa necessidade, a estagiária passa a explicá-la, organizando o 

segmento conforme a modalidade de planificação da sequência explicativa, em que constam a 

fase da constatação inicial, da problematização, da resolução e da conclusão (BRONCKART, 

2009). A primeira fase, a da constatação inicial, é constituída pelo trecho “eu acho que no nono 

ano é essencial”, no qual podemos perceber a apresentação de um fenômeno avaliado como não 

contestável, já que se trata de uma necessidade baseada nas normas sociais (“é essencial”).  

 A segunda fase, a da problematização, compreende o trecho “porque assim eles tão 

começando a escrever, né?”, em que é apresentada uma explicação. Já a terceira fase, a da 

resolução, é composta pelo trecho “ou seja, eles podem ficar bons em redação”, que apresenta 

uma explicação suplementar à anterior, pelas quais se pode responder por que é essencial o 

ensino da escrita no nono ano. Por fim, a quarta fase, a da conclusão, é constituída pelo trecho 

“o que é importante”, em que se reformula e se avalia a o fenômeno constatado na primeira 

fase.  

 Sendo assim, no segmento em cinza, não há a apreensão do agir da estagiária em si e 

por si como uma conduta prática no mundo, mas há, de fato, a apreensão de constituintes 

relacionados ao seu desenvolvimento: o objeto de ensino e sobretudo a sua aprendizagem pelos 

alunos, que são, por processos relacionais atributivos, representados genericamente como 

beneficiários das atividades de ensino (“podem ficar bons”), o que caracteriza o agir do 

professor como interpessoal (MACHADO; BRONCKART, 2009), já que está sempre em 

constante relação com o agir dos alunos.  

 Para nós, a constante tematização das ações de outros atores, como sobretudo os alunos, 

implica considerarmos a estagiária Joana em relação aos e com os outros, relação de alteridade 

(BAKHTIN [VOLOCHÍNOV] (2009), que a caracteriza como um ator social. Essa alteridade 

é materializada discursivamente também nas muitas ocorrências do discurso interativo relatado, 

como o que analisamos no primeiro fragmento.  

 Nesses fragmentos, podemos perceber que a estagiária Joana apreende e representa o 

seu agir sob o efeito da interação contínua com os alunos. Esse fenômeno social da interação 

na e pela linguagem, materializado, por exemplo, nos fragmentos de discurso interativo 

relatado, é próprio à atividade de ensino, mas não só dela, já que é o fundamento de toda e 

qualquer atividade humana (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV] (2009). 

 Por fim, retomando a análise da figura de ação definição, podemos considerar que, por 

ela, a estagiária apreende constituintes socioprofissionais do seu agir como fenômenos a serem 

analisados. 
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 Logo após esse segmento em cinza, vem o segmento em amarelo, característico da 

figura de ação acontecimento passado, cuja organização discursiva é própria ao relato 

interativo, em que os processos estão contextualizados e demarcados pelo organizador temporal 

“teve uma aula”. Nesse segmento, a estagiária volta a apreender, do passado, ações que avalia 

como proeminentes e como significativas, com valor de exemplo, como podemos deduzir em 

“um caso”. 

 Conforme antecipamos, essa apreensão retrospectiva é materializada pela determinação 

de uma origem temporal (“teve um caso, uma aula”), a partir da qual são relatadas ações 

singulares, cuja responsabilidade é atribuída, pela estagiária, tanto a si mesma (“eu cheguei a 

ler”, “a gente pediu autobiografia”), quanto aos alunos (“não tinham vergonha”, “falavam de 

tudo”, “não tinham vergonha”).  

 Ainda sobre a atorialidade manifestada nesse segmento, podemos considerar que nele a 

estagiária Joana compartilha a sua voz com a da colega estagiária Marcela (“a gente”), com 

quem desenvolveu em duplas as atividades do estágio. Pode haver, assim, uma relação 

identitária de pertença ao grupo social de estagiários. 

 As ações são codificadas, nesse segmento, sem relação de contiguidade com as ações 

da entrevista, havendo, portanto, conforme já antecipamos, uma apreensão retrospectiva, 

baseada em um eixo temporal anterior. Ademais, essas ações constituem processos sobretudo 

comportamentais, sendo alguns codificados em primeiro plano e outros, em segundo plano. 

 Quanto a isso, é interessante percebermos que os processos representados no primero 

plano, pelo pretérito perfeito, coincidem com a atorialidade da estagiária (“eu cheguei a ler”, “a 

gente (as estagiárias Joana e Marcela) pediu”), enquanto que os processos represnetados em 

segundo plano, pelo pretérito imperfeito, coincidem com a atorialidade dos alunos (“eles 

falavam tudo”, “eles não tinham vergonha”). Essa relação entre os planos, os processos e os 

atores é característica na figura de ação acontecimento passado (BULEA, 2010; BULEA; 

BRONCKAR, 2008). 

 No que se refere à modalidade de planificação dessa figura de açaõ, em relação ao 

segmento em amarelo, sob análise, podemos considerar que se trata de um caso de scrip, o grau 

zero da sequência narrativa (BRONCKART, 2009). A ausência de qualquer tensão entre as 

ações, que são, nesse caso, minimamente reproduzidas em sua ordem cronológica, invalida a 

constituição tipológica narrativa desse segmento.  

 Posto isso, após analisarmos individualmente cada um dos segmentos, podemos 

considerar o fragmento como um todo, coerente e coesivo. Para essa análise, podemos 
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considerá-lo quanto à sua organização e à sua finalidade semântico-pragmática no que se refere 

à figuração do agir.  

 Nele, há a sucessão de figuras de ação, procedendo cada uma delas a uma apreensão 

distinta do agir. Assim, podemos perceber a mobilização do expor implicado e do narrar 

implicado, os quais se alternam no fragmento, implicando a ocorrência de segmentos que 

remetem, numa relação de conjunção, ao contexto de produção da entrevista, bem como de 

segmentos que se referem, numa relação de disjunção, a contextos particulares que não são o 

da entrevista.  

Como resultado da alternância desses dois tipos de discurso, há alternância de figuras 

de ação, o que nos permite considerar que o agir, no segmento em análise, é apreendido sob, no 

mínimo, duas abordagens distintas. Ademais, essa alternância entre as figuras de ação obedece 

a e cumpre determinadas finalidades semântico-pragmáticas, relacionadas, mais ou menos 

diretamente, a essas abordagens perspectivas, como analisaremos a seguir. 

A estagiária Joana está ciente de que, à atividade de ensino, são próprias aulas situadas 

em um dado tempo e espaço, em cujas coordenadas físicas são desenvolvidas diferentes ações 

tanto pelo professor quanto pelos alunos. Esse conhecimento motiva a estagiária a lembrar de 

algumas de suas ações, apreendendo-as como particulares, pelo que passa a representar o agir 

do professor como um agir único, situado, dotado de finalidades quanto ao planejamento e ao 

desenvolvimento das aulas dedicadas aos alunos. É a partir desse conhecimento que a estagiária 

mobiliza, no início do fragmento, a figura de ação acontecimento passado, pela qual ela 

desenvolve raciocínios cronológicos e práticos, baseados em casos exemplificativos.  

Após tematizar essas ações particulares, contextualizadas em um dado tempo, como 

proeminentes e ilustrativas do seu agir, a estagiária procede à sua generalização, pois, mesmo 

que sejam ações específicas, são semelhantes a outras ações desenvolvidas. Por essa 

generalização, ela passa a representar as ações reiterativas no quadro geral do seu agir e, assim, 

produz ainda raciocínios práticos, mas não baseados mais em relações causais necessárias 

(próprias às condições singulares em que desenvolveu as ações). 

Nessa passagem do relato interativo para o discurso interativo, então, a estagiária opera 

uma generalização, sobre a qual já discutimos anteriormente, considerando a distinção entre 

conceitos cotidianos e científicos proposta por Vigotski (2008).  
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Logo após, generalizar as suas ações, produzindo discursivamente um registro de sua 

experiência, especialmente no que se refere ao ensino da escrita, a estagiária Joana passa a 

analisar a atividade de ensino de produção textual, avaliando-a como essencial. Para 

desenvolver essa análise, ela mobiliza o discurso teórico-interativo, cuja organização discursiva 

caracteriza a figura de ação definição.  

Em seguida, depois de apreender e analisar algumas condições socioprofissionais do seu 

agir, a estagiária volta a lembrar de ações particulares, apreendendo-as discursivamente como 

“um caso”. É justamente esse sintagma nominal que delimita a passagem do discurso teórico-

interativo para o relato interativo no fragmento em análise, representando as ações, na figura de 

ação acontecimento passado, por um estatuto de exemplo, de proeminência. 

Encerrada a análise desse fragmento, passemos agora a análise de outro, que 

transcrevemos logo a seguir: 

essa menina aí/ tinha um caderno/ ela:: / aliás/ ela jogou fora/ era um caderno de poemas que 

ela tinha/ aí pedi pra ver porque ela é criativa né e ela é danada// é dana::da/ mas eu me senti 

frustrada com a prova/ com o resultado da prova/ porque:::::: a nota máxima um quatroo erro 

foi meu/// mas foi como a Marcela disse que às vezes/ às vezes pode acontecer// mas eu me 

senti mal por isso// eu achei que a culpa foi minha/ mas não é só minha/ eles tinham que estudar 

também né 

 Nesse fragmento, a estagiária representa a aluna, por uma modalização apreciativa, 

como “criativa” e “danada”, sendo valorativas essas representações, já que o sentido de 

“danada”, determinado pelo contexto de uso, justaposto ao de “criativa”, é ideologicamente 

apreciativo, o que é justificado, para Bakhtin [Volochínov] (2009), pela plurivalência social do 

signo linguístico. A essa plurivalência social, estão relacionados os diferentes valores 

ideológicos contraditórios que ele pode assumir a depender do contexto social, que é o 

responsável pelo sentido.  

Quanto a esses valores ideológicos conflituosos, podemos destacar o caso de uma 

modalização pragmática, pela qual a estagiária responsabiliza, tanto ela mesma, quanto os 

alunos, pelo mau desempenho deles na prova: “eu achei que a culpa foi minha, mas não é só 

minha, eles tinham que estudar também, né?” Certamente, essa representação não é partilhada 

por alguns grupos sociais, como a mídia, que, em alguns casos, atribuem exclusivamente aos 

professores a responsabilidade pelo mau desempenho dos alunos (GURGEL, 2016a).  
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Quanto às figuras de ação, podemos perceber que esse fragmento é constituído somente 

pela figura de ação ocorrência, configurada de acordo com as regularidades do discurso 

interativo, como a ausência de qualquer referência temporal disjunta e a implicação da 

estagiária, que apreende a temporalidade das ações como próximas à da entrevista.  

Há, nesse fragmento, unidades que se referem deiticamente à situação da entrevista, 

como aquelas que remetem à estagiária (“eu”) e à aluna (“essa menina aí”). São justamente 

esses dêiticos, sobretudo o segundo (“aí”), que determinam a partilha de referências acessíveis 

espacial e temporalmente no momento da entrevista. 

Nesse segmento característico do discurso interativo, planificado numa estrutura 

argumentativa, a estagiária, ao tematizar sua frustração quanto aos resultados negativos dos 

alunos na prova elaborada por ela, textualiza, pela sua voz, uma avaliação não asseverativa (“eu 

achei que a culpa foi minha”), que permite a seguinte conclusão: a responsabilidade pelas notas 

ruins é apenas da estagiária. A essa avaliação, a estagiária opõe, pela voz social, outra avaliação, 

dessa vez asseverativa, que permite uma conclusão oposta: a responsabilidade pelas notas ruins 

é também dos alunos.  

Essa relação de oposição entre avaliações e também entre vozes é assegurada, nesse 

segmento, pelo conector “mas”, que é tanto um operador argumentativo, quanto um índice de 

polifonia, como bem propôs Ducrot (1976, 1984). A voz social é materializada, nesse segmento, 

por uma modalização deôntica (“tinham que estudar”), que materializa uma prescrição265 que 

prefigura um dever dos alunos nas atividades de aprendizagem. Sendo assim, os efeitos de 

sentido desse fragmento, produzidos pela relação dialógica entre os segmentos, são referentes 

às diferentes vozes relacionadas e confrontadas ideologicamente, no caso a voz do autor e a voz 

social (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2009). Para nós, baseados em Bakhtin [Volochínov] 

(2009), é a manipulação de diferentes vozes sociais que torna a estagiária um sujeito ideológico 

e social em constante formação e desenvolvimento.  

Isto posto, podemos continuar a análise das figuras de ação, dessa vez em um fragmento 

em que é mobilizada apenas uma delas, como analisaremos abaixo: 

olha/ no final dessa aula aqui a gente conversou com eles né pra saber o que eles acharam// o 

que eles falaram é que eu tinha o jeito assim mais doce/ entendeu aí eles têm medo de eu ir 

pra uma escola e ter aluno bem muito mais danado/ e eu não conseguir ter pulso pra isso /// aí 

                                                           
265 Para Bronckart (2008) e Machado et all (2009), as prescrições institucionais e sociais, que constituem coerções 
para o agir, regulam e controlam os modelos prototípicos das atividades humanas. 
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eles disseram que a Marcela era mais/ como foi que eles disseram/// séria// foi foi// séria eles 

acharam mais séria né// bem/ assim:: não sei se é por conta da experiência dela/ porque ela 

tem MAIS/ não sei o que foi/ aí isso já é pra eu pensar né/ inclusive/ eu disse isso pra eles/ 

que eles nunca iam me ver gritando mandando o aluno calar boca/ essas coisas/// eu eu eu/ não 

gosto de trabalhar assim/ eu não sei se vou sofrer depois/ mas eu NÃO sei trabalhar assim não 

entendeu 

Nesse fragmento, a estagiária representa uma diferença entre ela (o “eu”) e a estagiária 

Marcela (o “outro”), no que se refere à conduta como professora. Ela significa e partilha essa 

diferença não a partir da sua própria voz, mas da voz dos alunos (“eles disseram”, “eles 

acharam”), pelo que podemos perceber como o princípio dialógico funda a alteridade como 

constituinte do discurso e da identidade da estagiária, como bem propõe Bakhtin (2003, p. 318): 

“mas em todo enunciado (...) levando em conta as condições concretas da comunicação verbal, 

descobriremos as palavras do outro (...) com graus diferentes de alteridade”. 

Na interação com os alunos, a estagiária Joana apreende a representação deles sobre ela, 

a partir da qual passa a ressignificar (“aí isso já é pra eu pensar, né?”) a sua representação sobre 

si mesma. Esse processo de ressignificação é, então, consequência do processo dialógico da 

alteridade, em que o que há de comum entre a estagiária e os alunos é a linguagem. Para Bakhtin 

(2003, p. 314), os nossos discursos “estão repletos de palavras dos outros, caracterizadas, em 

graus variáveis, pela alteridade (...) caracterizadas, também em graus variáveis, por um emprego 

consciente e decalcado. As palavras dos outros introduzem sua própria expressividade, seu tom 

valorativo, que assimilamos, reestruturamos, modificamos.”  

Nesse fragmento, ao apreender a atribuição de características identitárias a si pelos 

alunos, a estagiária avalia essa constituição identitária, aceitando-a, pelo menos parcialmente 

(“inclusive, eu disse isso pra eles que eles nunca iam me ver gritando, mandando o aluno calar 

boca, essas coisas, eu não gosto de trabalhar assim, eu não sei se vou sofrer depois, mas eu não 

sei trabalhar assim não, entendeu?). Ao validar essa atribuição, a estagiária mobiliza uma 

significação própria em relação a uma significação coletivamente partilhada pelos alunos, que, 

no contexto imediato da sala de aula, são os seus parceiros.  

Como podemos afirmar pela análise dos fragmentos até aqui, o outro no discurso da 

estagiária Joana é tanto o semelhante, a sua parceira de dupla (a estagiária Marcela), quanto o 
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diferente, os alunos. A palavra desses outros é apropriada pela estagiária, o que percebemos nos 

segmentos da figura de ação performance, já analisados anteriormente. 

Assim, nesses trechos, pela alteridade, podemos reconhecer não só o “eu-para-mim” (a 

estagiária Joana para ela mesma), mas também o “eu-para-o-outro” (a estagiária Joana para os 

alunos) e “o outro-para-mim” (os alunos para a estagiária Joana) (BAKHTIN, 2003), não 

havendo primazia de um sobre o outro, pois o que há, de fato, é a relação entre eles. 

No que se refere às figuras de ação, podemos perceber que, nesse fragmento, é mobiliza 

apenas a figuras de ação ocorrência, configurada sob a organização discursiva do discurso 

interativo, cujas características, nesse caso específico, são: o marcador conversacional “olha”, 

típico da tomada de turno na interação; o dêitico espacial “aqui”, cuja referência é acessível e 

partilhada na entrevista; o organizador textual “no final dessa aula aqui”, que determina a 

conjunção entre as coordenadas do conteúdo temático e as da entrevista; os dêiticos pessoais 

“eu”, que manifestam a atorialidade da estagiária; tempos verbais no presente (“têm”, “sei”, 

“tem”, “gosto”), no pretérito perfeito (“conversou”, “falaram”, “disseram”, “acharam”) e no 

futuro do presente composto (“vou sofrer”). 

Nesse fragmento, a diversidade de tempos verbais, que, em alguns momentos se 

combinam alternativamente, é justificada pelo eixo temporal conjunto, característica da figura 

de ação ocorrência, mas não somente dela. Os pretéritos marcam relação de anterioridade; os 

presentes, de simultaneidade, e o futuro do presente composto, de posterioridade.  

No fragmento em análise, os verbos no presente codificam processos 

relacionais/existenciais (“têm medo”, “ter aluno”, “tem mais”, “é pra”) e psicológicos (“sei”, 

“gosto”, “não sei”, “acharam”), enquanto os verbos no pretérito perfeito codificam sobretudo 

processos verbais (“conversou”, “falaram”, “disseram”, “disse”). A recorrência desses 

processos, sobretudo dos psicológicos e relacionais, confere a esse fragmento um estatuto 

explicativo, o qual é assegurado também pela planificação de esquematização (BRONCKART, 

2009). Trata-se, para nós, da sequencialização típica da esquematização, porque não há, nesse 

fragmento, uma organização aos moldes de uma sequência explicativa convencional. 

Nesse fragmento, os processos psicológicos, bem como as modalizações apreciativas 

(“mais doce”), assumem uma função importante quanto à manifestação da subjetividade da 

estagiária, que, por exemplo, a partir de um desses processos, representa sua afetividade (“não 

gosto de trabalhar assim”). Sobre esse caso, podemos também considerar que a estagiária 
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representa o seu agir como trabalho266 (“não gosto de trabalhar assim”, “mas eu não sei trabalhar 

assim não”), pelo que nos é possível propor que, para a estagiária, o agir em situação de trabalho 

implica sua subjetividade, que é desenvolvida na experiência.  

Quanto a isso, percebamos que a estagiária Joana considera como possível (“não sei se”) 

que a qualidade de “séria”, atribuída pelos alunos à estagiária Marcela, seja resultado da 

experiência (“não sei se é por conta da experiência dela”). Essa atribuição de qualidades, que 

podem constituir a identidade profissional de ambas as estagiárias, é codificada pelos processos 

verbais (“disseram”, “falaram”), cuja atorialidade é conferida aos alunos. 

Os processos verbais identificados remetem à interação entre as estagiárias (“a gente 

conversou com eles”) com os alunos, para a qual concorre uma finalidade: “pra saber o que eles 

acharam”. Sendo assim, a partir desses processos verbais, podemos perceber como a linguagem 

e a interação mediada por ela são fundamentais na constituição e no desenvolvimento da 

subjetividade e da identidade, conforme destacamos mais acima.  

Retomando Benveniste, podemos considerar o dêitico “eu” como a presença do sujeito 

na língua. Para nós, a predominância desse dêitico pessoal nos permite validar a tese da 

emergência linguística da subjetividade da estagiária nos fragmentos em análise até aqui. 

É pela avaliação dos alunos que a estagiária Joana passa a avaliar e a produzir 

representação sobre a colega Marcela. Para essa produção de representação, concorre um 

processo de construção de sentidos, apreendidos como possíveis (“não sei se é por conta da 

experiência dela, porque ela tem mais”).  

Essa apreensão da possibilidade de que a estagiária Marcela age como séria devido à 

sua experiência é justificada: “porque ela tem mais”. É por essa relação explicativa que a 

estagiária representa a si mesma comparativamente com a estagiária Marcela, especialmente no 

que se refere à experiência. Do trecho “porque ela tem mais”, podemos deduzir que, em 

comparação à colega, a estagiária Joana tem menos experiência.  

Para encerrar a análise desse fragmento, podemos, por fim, considerar, mais uma vez, 

que, quando se apreende discursivamente o agir dos alunos, relacionando-o ao seu próprio agir 

                                                           
266 Para nós, é interessante que, nesse fragmento, parece haver certa transição de funções sociais, que caracterizam 
a identidade ambígua de Joana como estagiária e como professora (em formação inicial). 
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(“a gente conversou”, “eles falaram”), a estagiária apreende a função mediadora do outro na 

constituição da sua identidade profissional. Para falar de si, nesse fragmento, a estagiária recorre 

aos alunos, apreendendo a sua relação com eles. Assim, nos é possível perceber a importância 

da interação na constituição da identidade, como propusemos anteriormente.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

“aquele que pratica ato de compreensão (também no caso do pesquisador) passa a ser 
participante do diálogo” (BAKHTIN, 2003, p. 355) 

 

Com a finalidade de participarmos do diálogo constitutivo da atividade social 

acadêmica, mas certamente não só dela, apresentamos esta pesquisa, na qual procuramos 

propor, mesmo que limitadamente, uma abordagem da figuração do agir a partir da sua função 

para o desenvolvimento profissional no contexto da atividade formativa. Para essa abordagem, 

sugerimos uma proposta de análise logocêntrica das representações sociodiscursivas sobre o 

agir, para a qual concorreram os fundamentos de Vigotski, Bakhtin [Volochínov], Leontiev, 

Benveniste, Bronckart e Bulea, como representativos, para nós, das culturas disciplinares da 

Linguística, da Psicologia da Linguagem e da Psicologia do Desenvolvimento. 

 Para a proposição dessa análise, assumimos, como principal pressuposto, que a 

figuração do agir, como processo ontologicamente próprio ao homem, só é possível na e pela 

linguagem, sendo ele o responsável pela produção, pela negociação e pela ressignificação de 

representações sociodiscursivas sobre o agir. Para nós, como tentamos argumentar, é por esse 

processo que o homem apreende e constitui, sempre constantemente, a sua subjetividade, a sua 

ideologia, a sua identidade e a sua consciência. Assim, propusemos que, para toda e qualquer 

abordagem da figuração do agir, é fundamental considerar as questões sociohistóricas e 

culturais do sujeito, pois representar discursivamente o agir é, antes de tudo, apreender a si 

mesmo no mundo.  

A problemática da figuração do agir em contextos de formação profissional implica, 

para nós, inúmeras questões políticas e éticas, para além das questões epistemológicas, teóricas 

e metodológicas. Ao que nos parece, algumas dessas questões políticas e éticas estão 

relacionadas, por exemplo, às relações de poder em situação de formação e trabalho. Essas 

questões constituem um projeto de pesquisa que nos motivam, mas que ainda não temos 

condições de desenvolvê-lo produtivamente. 

Ademais, podemos antecipar alguns problemas teóricos, alguns deles relacionados à 

falta de condições pelas quais não pudemos discutir produtivamente quanto a questões gerais 

relativas ao atual período em que vivemos, classificado por muitos como “pós-modernidade”, 

quanto à sua constituição política, econômica, cultural, social e histórica e também quanto as 
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suas implicações para as atividades formativas. Essa constituição, bem como as suas 

implicações não são contempladas pelo Interacionismo Sociodiscursivo, dadas, evidentemente, 

as suas preocupações de pesquisa.  

Contudo, acreditamos que as teses que fundamentam o ISD, bem como as suas 

categorias teóricas e analíticas, são bastante produtivas para a problematização das condições 

ideológicas que caracterizam os dias atuais. Nesta tese, assumimos, como principal abordagem 

teórico-metodológica, o ISD, porque, para nós, é a abordagem que mais produtivamente 

relaciona as capacidades epistêmicas e praxiológicas na constituição do humano.  

Contudo, reconhecemos a necessidade de essa abordagem avançar em questões que, 

para nós, são necessárias em toda e qualquer proposta de análise de representações 

(independentemente de como elas sejam concebidas). Essas questões estão relacionadas 

sobretudo à constituição ideológica do sujeito e à sua relação com o agir humano. 

Considerando que todo e qualquer agir de linguagem é sempre ideológico, acreditamos 

que o ISD não pode prescindir da ideologia em sua análise do agir humano, já que o psiquismo 

humano é um fenômeno social, ao qual estão relacionadas às capacidades epistêmicas e 

praxiológicas dos homens.  

A base epistemológica do ISD, como Vigotski, Leontiev e Bakhtin, propõe que o 

homem é também, para si, objeto de consciência, o que constitui a sua identidade. Essa 

identidade é baseada na diferença concebida pela alteridade, e, para nós, não há mais nada 

característico da alteridade do que a partilha de ideologias potencialmente distintas.  

 Assim, acreditamos que, como uma abordagem do funcionamento dos textos e das suas 

condições de produção, o ISD não pode se isentar, mesmo se considerando os seus interesses 

de pesquisa e os limites teórico-metodológicos que eles impõem, a questão da ideologia 

materializada em discursos, que, por sua vez, são materializados em textos.  

Como o ISD pode justificar, por exemplo, os parâmetros sociossubjetivos das ações de 

linguagem, a não ser recorrendo às representações, que são sempre, essencialmente, discursivas 

e, por assim mesmo, ideológicas? Como pode descrever as ações de linguagem próprias a uma 

atividade social, se não considerar que as ideologias e as identidades são dois dos conceitos 

fundamentais para a delimitação e definição dos grupos sociais e, assim, das diferentes 

atividades humanas? 

Como o ISD pode contemplar explicitamente as relações de poder na e pela linguagem, 

que produzem as representações? Para Habermas, o mundo social está relacionado às normas 

sociais. Porém, como abordar as normas sociais considerando os grupos sociais e os seus 
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valores ideológicos que as subjazem e que traduzem as relações assimétricas na nossa sociedade 

cada vez mais excludente?  

Ademais, por que e como o ISD pode se preocupar em destacar que os valores – 

ideológicos - que engendram as representações são diferentes para cada grupo social? O que o 

ISD pode entender por grupo social? Quais são os critérios que poderiam ser considerados para 

delimitar um grupo social267? Como o ISD pode considerar a dimensão subjetiva, afetiva, 

identitária das representações? 

Talvez seja preciso avançar nessas questões (caso não sejam falsas questões), a partir de 

uma área própria de pesquisa, constituída dentro do ISD. Seria, então, o caso de se desenvolver 

um Interacionismo Sociodiscursivo Crítico? Seria ele possível? Aliás, seria ele necessário? 

É evidente que o ISD, por assumir uma epistemologia materialista268, é, por natureza, 

crítico, mas é certo também que lhe falta considerar empiricamente a dimensão sempre 

potencialmente conflituosa das ações de linguagem no mundo. Para nós, uma abordagem que 

se propusesse crítica, dentro do ISD, deveria considerar adequadamente as condições culturais, 

sociais e históricas de produção e ressignificação de representações sociodiscursivas, a partir 

da sua constituição ideológica.  

Reconhecendo que as preocupações teórico-metodológicas do ISD não nos permitiam 

abranger a análise da ideologia, sentimos a necessidade de desenvolver e relacionar conceitos 

próprios em nossa abordagem logocêntrica das representações sociodiscursivas.  

A epistemologia materialista histórica e dialética, assumida por Vigotski, ainda nos 

impõe muitos desafios quanto à análise da subjetividade, da ideologia, da identidade e da 

consciência, sobretudo no que se refere à própria relação constitutiva entre todas elas. 

Certamente, o elemento em comum entre elas é a linguagem, que parece ser o fundamento de 

todas.  

Contudo, no que se refere às Ciências da Linguagem, ainda não nos é possível, propor 

e sistematizar uma análise, suficientemente completa, das regularidades linguísticas e 

discursivas de manifestação dessas categorias ontológicas do homem. Talvez dada a força do 

paradigma positivista nas ciências, enfrentamos dificuldades históricas no que se refere, por 

                                                           
267 No primeiro capítulo de “Atividade de linguagem, textos e discurso”, Bronckart (2009) cita mais de 10 vezes a 
expressão “grupo social”, mas, em nenhum momento, parece defini-a. 
268 Sobre essa epistemologia, podemos lembrar o que propõe Lane (2012, p. 16):  “É dentro do materialismo 
histórico e da lógica dialética que vamos encontrar os pressupostos epistemológicos para a reconstrução de um 
conhecimento que atenda à realidade social e ao cotidiano de cada indivíduo e que permita uma intervenção efetiva 
na rede de relações sociais que define cada indivíduo”.  
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exemplo, à consideração do sujeito e do social como elementos inseparáveis, o que dificulta a 

compreensão daquelas categorias em sua relação dinâmica.   

Nesta tese, considerando essas dificuldades, tentamos demonstrar como, especialmente, 

as figuras de ação, os tipos de discurso e as modalizações materializam processos de 

desenvolvimento profissional, a partir da tomada de consciência, pela estagiária, do seu agir. 

Para nós, como tentamos propor, ao apreender discursivamente o seu agir, a estagiária 

representa e ressignifica a sua subjetividade, a sua ideologia e a sua identidade.  

Em nossa análise, pudemos constatar um fenômeno interessante: o da heterogeneidade 

constitutiva das representações sociodiscursivas, para o qual concorrem as diferentes 

modalidades de apreensão do agir, materializadas pelas figuras de ação, que mantêm entre si 

uma verdadeira dinâmica de sucessão e de alternância, a qual cumpre funções sobretudo 

semântico-pragmáticas no processo da figuração do agir.  

Na tentativa de desenvolvermos uma abordagem interdisciplinar da figuração do agir, 

seguimos as seguintes etapas: 1) identificamos e conceitualizamos alguns problemas teóricos 

ainda persistentes; 2) analisamos as condições de intervenção, a partir da atribuição dos 

objetivos relativos a pesquisas sobre o tema, e 3) desenvolvemos de propostas coerentes com a 

constituição do objeto de pesquisa, a partir da proposição de fundamentos teóricos e 

metodológicos. 

Em nossa abordagem da figuração do agir, embora tenhamos defendido a necessidade 

de se considerar o desenvolvimento da ideologia e da identidade profissionais da estagiária, não 

pudemos, de fato, atender a esse propósito, sobretudo porque não nos foi possível acompanhar 

e interagir com a estagiária em um período de tempo suficiente, pelo que só pudemos assumir, 

como corpus, apenas um texto produzido por ela durante a entrevista de autoconfrontação 

simples. 

Considerando como legítima essa abordagem, decidimos analisar, como objetivo geral, 

como uma estagiária, enquanto professora em formação inicial, representava, na e pela 

linguagem, o seu agir. Para isso, realizamos, com ela, uma entrevista de autoconfrontação 

simples, durante a qual ela mobilizou figuras de ação distintas para representar discursivamente 

o seu próprio agir e o agir dos alunos.  

A esse objetivo geral, relacionamos quatro objetivos específicos: 1) identificar e 

descrever a dinâmica das figuras de ação que a estagiária mobiliza para apreender e representar 

discursivamente o seu agir na atividade de ensino, durante o estágio; 2)  sistematizar, a partir 

da análise, sobretudo, dos tipos de discurso e dos processos, a organização linguística, 
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enunciativa e discursiva das figuras de ação mobilizadas pela estagiária; 3) identificar e analisar 

os constituintes do agir que as figuras de ação mobilizam e ressignificam; 4) reconhecer e 

discutir as contribuições da entrevista de autoconfrontação simples para a formação inicial de 

professores, e 4) problematizar os efeitos e as implicações da figuração do agir para o 

desenvolvimento profissional dos professores em formação inicial. 

Para nós, cumprimos esses objetivos, quando analisamos, sobretudo, a distribuição das 

diferentes modalidades de apreensão do agir, as quais se organizam sucessivamente, havendo 

destaque para uma ou outra dessas modalidades. Essa distribuição, para nós, caracteriza, no 

texto da estagiária Joana, a heterogeneidade das perspectivas de apreensão do agir, para a qual 

concorrem quatro figuras de ação: ocorrência, acontecimento passado, performance e definição. 

Por essas figuras de ação, percebemos as possibilidades particulares de apreensão e de 

representação do agir pela estagiária, que, ao verbalizar sobre o seu agir, relembra, organiza e 

avalia as ações desenvolvidas na atividade de ensino.  

Em nossa análise da infraestrutura textual, percebemos o predomínio: a) do conteúdo 

temático referente à realização e ao desenvolvimento do agir em sala de aula; b) do discurso 

interativo e do relato interativo, dadas as coerções do gênero textual e do contexto de produção, 

e c) da modalidade de planificação da esquematização (ordem do EXPOR) e do script (ordem 

do NARRAR), com frequentes fragmentos da tipologia expositivo-argumentativa, sendo 

primária, no entanto, a tipologia dialogal, dadas as coerções do gênero textual e do contexto de 

produção. 

Quanto aos mecanismos de mecanismos de textualização, percebemos que a progressão 

referencial foi mantida pela mobilização sobretudo de unidades dêiticas relativas aos 

parâmetros temporais, espaciais e actanciais do contexto de produção. Também percebemos a 

produção de um sistema temporal, referente a uma temporalidade primeira e secundária, na 

ordem do NARRAR, com a marcação de relações de relevo de primeiro e segundo planos. 

No que se refere aos mecanismos enunciativos, em nossa análise percebemos o 

predomínio de modalizações pragmáticas e lógicas: pelas primeiras, é assegurada a implicação 

atorial da estagiária, dotada de intenções, responsabilidades e capacidades de ação; pelas 

segundas, é assegurada e sobretudo mantida, pela estagiária, a polidez linguística, havendo, 

então, na interação da entrevista de autconfrontação simples, a emergência de estratégias 

pragmáticas. 
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Após a análise de algumas das ocorrências de figuras de ação mobilizadas pela estagiária 

Joana ao representar discursivamente o seu agir, podemos concluir que a grande maioria dos 

fragmentos analisados tematizam a realização e o desenvolvimento do agir, o que justifica, 

parcialmente, a predominância das figuras de ação ocorrência e acontecimento passado. Essa 

conclusão certamente está relacionada às coerções do gênero “entrevista” (de autoconfrontação 

simples), principalmente quanto à sua função pragmática, que parece priorizar a exposição e o 

relato das ações desenvolvidas. 

Quanto a predominância da figura de ação ocorrência, podemos considerar que a 

entrevista de autoconfrontação simples é uma interação em co-presença e, por isso, motiva, mas 

não determina, uma dinâmica discursiva baseada no estabelecimento de conjunção entre as 

coordenadas das ações da entrevista e as coordenadas das ações do texto e na emergência da 

implicação textual dos parâmetros da situação da entrevista.  É assim que podemos justificar 

que a estagiária apreende as ações predominantemente em relação com o seu contexto de 

apreensão, selecionando e mobilizando dele componentes que são avaliados em relação ao que, 

para ela, pode ter influência sobre o desenvolvimento do seu agir.  

Essa dinâmica própria à entrevista de autonconfrontação simples é fundamental para o 

desenvolvimento profissional, pois se trata de uma ação de linguagem que organiza e orienta 

as representações possíveis sobre o agir, que pode ser apreendido sob diversas abordagens 

(BRONCKART, 2008; BULEA, 2010), conforme demonstramos. É, então, a atividade de 

linguagem que permite a morfogênese da ação, processo para o qual concorre a produção de 

representações sociodiscursivas sobre o agir, materializadas nas e pelas configurações 

linguísticas e discursivas das figuras de ação.  

Quanto à distribuição das figuras de ação mobilizadas pela estagiária Joana, podemos 

perceber três dinâmicas, que são: 

 a figura de ação experiência é mobilizada oito vezes, das quais seis são após a figura 

de ação ocorrência; 

 a figura de ação definição é mobilizada sete vezes, das quais seis são após a figura 

de ação ocorrência, e 

 a figura de ação ocorrência é mobilizada 43 vezes, das quais 12 são antes da figura 

de ação acontecimento passado. 

Assim, percebemos diferentes modalidades de apreensão e representação do agir, as 

quais estão relacionadas a três dinâmicas, que não são de determinação, mas sim de 

possibilidade, pois dependem especialmente das estratégias discursivas da estagiária em 
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particular. Essas dinâmicas podem ser assim definidas, retomando os dados apresentados logo 

acima:  

 A figura de ação experiência é mobilizada sobretudo após a figura de ação 

ocorrência: primeiro, há o relato de uma ocorrência particular do agir, para, em 

seguida, se expor a experiência, baseada em múltiplas ocorrências particulares e 

semelhantes. Para nós, no processo de figuração do agir, uma experiência só é 

produtivamente exposta quando, primeiro, uma de suas ocorrências é relatada. 

Além disso, essa dinâmica de sucessão entre uma figura de ação e outra implica 

uma passagem de uma apreensão do agir mais particular para uma mais geral, o que 

pode estar relacionado à formação de conceitos (cotidianos e científicos) 

(VIGOTSKI, 2008) 

 A figura de ação definição é mobilizada sobretudo após a figura de ação ocorrência 

 A figura de ação acontecimento passado é mobilizada sobretudo após a figura de 

ação ocorrência. Para nós, no processo de figuração do agir, a figura de ação 

acontecimento passado é produtivamente mobilizada após a figura de ação 

ocorrência, para justificar, a partir de exemplos, avaliações.  

Em outras palavras, podemos considerar que a relação entre as figuras de ação 

ocorrência e experiência é justificada por uma necessidade semântico-pragmática, talvez 

imposta pelas coerções da entrevista de autoconfrontação simples, que é a seguinte: primeiro, 

a estagiária precisa relatar uma ocorrência particular para, segundo, expor sua experiência, 

sendo esta baseada em múltiplas ocorrências particulares. Pelo que acreditamos, no processo 

da figuração do agir, uma experiência só é produtivamente revivida e exposta quando, primeiro, 

uma ocorrência é revivida e relatada. É evidente que essa relação entre ação ocorrência e ação 

experiência não é de determinação, mas sim de possibilidade, pois depende sobretudo das 

escolhas e estratégias discursivas da estagiária no seu processo de figuração do agir.  

Já quanto as relações entre as figuras de ação ocorrência e acontecimento passado, 

podemos, de acordo com as especificidades do nosso corpus, propor que a primeira permite 

uma compressão avaliativa e reflexiva mais significativa do que a segunda, como parecem 

confirmar as modalidades de planificação de cada uma delas. Podemos, com muita cautela, 

propor que, no texto da estagiária Joana, as figuras de ação acontecimento passado implicam 

um relato do desenvolvimento do agir, enquanto as figuras de ação ocorrência implicam uma 

exposição da aferição e da conjecturação do agir.  
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Para nós, parece haver um agir relatado e um agir problematizado. Ambos são, sem 

dúvida, ressignificados ao serem verbalizados. No primeiro caso, temos apenas narrações e 

descrições -  sistemáticas ou não - das ações desenvolvidas; no segundo caso, temos, além das 

narrações e descrições, exposição e argumentação das ações desenvolvidas, que parecem ser 

mais significativamente ressignificadas, a partir de uma tomada de consciência mais efetiva, 

relacionada ou não a um posicionamento discursivo mais ou menos teórico.  

O primeiro caso estaria relacionado, para nós, à apreensão do agir pela figura de ação 

acontecimento passado, enquanto o segundo caso estaria relacionado à apreensão do agir pela 

figura de ação ocorrência. Isso talvez seja confirmado pelo que percebemos: nos segmentos da 

figura de ação ocorrência, identificamos a predominância de esquematizações, com valor 

explicativo e argumentativo, enquanto que, nos segmentos da figura de ação acontecimento 

passado, é mais recorrente os scrips, com a função apenas de representar as ações em uma 

ordem fragmentariamente cronológica.  

Para nós, podemos legitimamente argumentar que a ausência da figura de ação canônica 

revela a ausência de uma apreensão do agir sob a modalidade da construção teórica, baseada na 

descontextualização das propriedades particulares do agir, que é representado com validade 

geral, e das normas que o prescrevem, cuja responsabilidade é de instituições (BULEA, 2010). 

É, então, dada essa ausência, que podemos considerar que estagiária Joana não apreende as 

prescrições relacionadas ao seu agir, preferindo representar as suas ações a representar as 

normas que as prefiguram. Contudo, essa ausência não implica que a apreensão do agir pela 

estagiária seja restrita, pois ela consegue, de fato, apreender o seu agir sob diferentes 

abordagens, tanto por conjunção, quanto por disjunção das coordenadas.  

Já no que se refere à presença da figura de ação experiência, acreditamos que ela pode 

significar que a estagiária, durante a atividade de ensino, conseguiu cristalizar as múltiplas 

ocorrências do agir vivido, apreendendo, assim, os constituintes estáveis do seu agir e 

superando a singularidade das situações.  

Pelas figuras de ação performance, acontecimento passado e ocorrência, pudemos 

perceber como a estagiária se percebe como ator na relação com os alunos, como se ela só se 

reconhecesse professora se assim fosse reconhecida pelos alunos. Conforme discutimos em 

capítulos anteriores, é assim tanto no nível da subjetividade quanto no da identidade.  

Em todas as figuras de ação mobilizadas, com exceção da figura de ação definição, a 

estagiária Joana implica-se enunciativamente, mobilizando, para isso, o dêitico pessoal “eu”, 
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que, conforme Benveniste (2005), é o que determina o fundamento da subjetividade na 

linguagem. Como discutimos, a estagiária representa a si mesma como ator das ações 

representadas, o que, para nós, é fundamental para a tomada de consciência que favorece o 

desenvolvimento profissional, pois, de acordo com Bakhtin (2003, p. 337), “exprimir-se a si 

mesmo significa fazer de si um objeto para o outro e para si mesmo (“a realidade da 

consciência”)”.  

Ademais, como propõe Vigotski (2003, p. 90, apud CLOT, 2010, p. 202), “conheço-me 

apenas na medida em que eu próprio sou um outro para mim”. Sendo assim, por essa implicação 

atorial, ao se representar dotada de capacidades de ação, quando se confronta consigo mesma e 

com o seu agir, a estagiária nos revela características de sua identidade profissional. 

Ademais, podemos considerar que a estagiária não se limitou a relatar o 

desenvolvimento das ações, sem avaliar os seus constituintes nem as suas dimensões. De fato, 

como pude demonstrar nas análises, mais do que apreender somente o seu agir realizado, a 

estagiária apreendeu o seu agir real, para o qual concorrem intenções, impedimentos e 

possibilidades de agir. Para Vigotski (2003, p. 76, apud CLOT, 2010, p. 202), “em cada minuto, 

o homem está pleno de possibilidades não realizadas”. 

Esses constituintes do agir, relativos ao saber-fazer, ao poder-fazer, ao dever-fazer, ao 

querer-fazer e ao conseguir-fazer, são próprios a todos e qualquer agir e, na atividade específica 

do ensino, tornam-se mais significativos da ampla problemática que envolve as capacidades 

epistêmicas e praxiológicas necessárias à formação e ao desenvolvimento profissional 

(BRONCKART, 2008; BULEA, 2010).  

Ainda no que se refere a esses constituintes, podemos propor que, pela nossa análise das 

figuras de ação, pudemos constatar resultados semelhantes aos de Mazzillo (2006), no que se 

refere especificamente ao modo como as representações reconfiguram o agir da estagiária:  

 na relação com o outro: acentuam o – inevitável - caráter interacional da 

atividade da estagiária como uma atividade conjunta;  

 na relação com artefatos/instrumentos simbólicos e materiais: demonstram o 

caráter instrumental do agir da estagiária, que escolhe e adapta estrategicamente 

artefatos (materiais e/ou simbólicos) disponíveis no coletivo de trabalho;  
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 na relação consigo mesmo: evidenciam o caráter psicológico das ações da 

estagiária, que implicam tanto habilidades e capacidades epistêmicas quanto 

praxiológicas.  

Por conseguinte, podemos considerar que as representações da estagiária sobre o seu 

agir foram produzidas a partir da apreensão de suas operações de linguagem, de suas operações 

com instrumentos e de suas operações com intenções, finalidades e capacidades. 

Para nós, são as operações discursivas e psicológicas implicadas nas transições de uma 

figura de ação para outra que constituem a dinâmica das apreensões, que possibilitam o 

desenvolvimento profissional da estagiária Joana, que é confrontada ao seu próprio agir durante 

a entrevista autoconfrontação simples. Na subseção anterior, analisamos, por exemplo, como a 

dinâmica da passagem da figura de ação ocorrência e acontecimento passado, ambas 

caracterizadas por uma apreensão particular do agir, para a figura de ação experiência, 

caracterizada por uma apreensão genérica do agir, pode contribuir para o desenvolvimento 

profissional da estagiária. 

  Na escola em que desenvolve as atividades do estágio, a estagiária Joana assume a 

função de professora por um período previamente determinado por ela, em concordância com 

os professores efetivos e com os coordenadores da instituição. Sendo assim, ela se representa e 

é representada na escola como professora estagiária, que assume tarefas quanto à regência da(s) 

turma(s) na(s) qual(is) está desenvolvendo a atividade de ensino. Essas tarefas não são definidas 

em princípio pelos próprios estagiários, pois os determinantes externos que constituem o nível 

coletivo da dimensão motivacional são definidos por aqueles que prescrevem as atividades de 

ensino (nesse grupo, incluímos desde gestores das escolas até os documentos oficiais), que 

preconizam como elas devem ser.269  

 Foi na vivência da rotina na escola que a estagiária Joana apreendeu as especificidades 

da atividade de ensino para a qual estava se preparando profissionalmente. Ela estava ciente de 

que precisa agir conforme determinadas prescrições e, para isso, mobilizou motivos baseados 

nos determinantes externos que são produzidos coletivamente, intenções fundamentadas nas 

finalidades propostas socialmente e capacidades relacionadas aos recursos epistêmicos e 

praxiológicos de que dispunha, conforme pudemos atestar na nossa análise.  

                                                           
269 Duas dessas prescrições a que estão submetidos os estagiários nas escolas acolhedoras referem-se ao calendário 
letivo ao qual eles devem se adequar e ao conteúdo programático que deve ser ministrado em um período 
previamente determinado.  
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Por tudo que aqui analisamos, considerando que “a ação passada pelo crivo do 

pensamento se transforma em outra ação que é refletida” (VIGOTSKI, 1994, p. 226, apud 

CLOT, 2010, p. 201), podemos defender que a nossa entrevista de autoconfrontação simples 

muito contribuiu para a tomada de consciência e para a eventual ressignificação, pela estagiária 

Joana, de representações sociodiscursivas sobre o seu agir, processos que não garantem, mas 

que propiciam o desenvolvimento profissional, pois, “se a tomada de consciência é uma 

condição necessária, ela não é suficiente para que se produza desenvolvimento, pois ele implica 

que os novos conhecimentos que provêm dessa tomada de consciência sejam objeto de uma 

reorganização positiva e dinâmica no aparelho psíquico dos adultos formados” 

(BRONCKART, 2008, p. 182). 

Na entrevista, a estagiária pôde participar do debate socioprofissional sobre o agir em 

contexto da atividade de ensino, produzindo e apropriando-se de significados próprios ao seu 

agir. Sobre isso, queremos, por fim, lembrar o que Vigotski (1999, p. 170, apud CLOT, 2010, 

p. 204), sempre muito lúcido, propôs: “a interpretação, além de uma amarga necessidade, é um 

procedimento de conhecimento liberdador, fundamentalmente fecundo”.  

Nesta análise das figuras de ação, consideramos como fundamental a tese de que “ações 

humanas não podem ser apreendidas no fluxo contínuo do agir apenas pela observação das 

condutas perceptíveis dos indivíduos” (MACHADO et all, 2009, p. 18) e, por isso, nos 

preocupamos com os textos e os discursos que emergem no contexto da atividade formativa e 

que materializam representações e conhecimentos sobre o agir do professor em formação 

inicial. A partir dessa tese, pudemos, então, considerar, como objeto legítimo de análise, não as 

condutas diretamente observáveis da estagiária Joana, mas sim o texto produzido por ela sobre 

ao se confrontar com o seu próprio agir.   

Para o desenvolvimento desta pesquisa, enfrentamos algumas limitações metodológicas, 

que certamente nos motivarão a desenvolver pesquisas futuras. Algumas dessas limitações são 

as seguintes:  ausência de análise contrastiva entre a linguagem sobre o agir mobilizada por 

diferentes estagiários, como sujeitos do mesmo grupo social (professores em formação inicial); 

impossibilidade de análise longitudinal, para a problematização do desenvolvimento 

profissional ao longo das disciplinas de estágio; dificuldade de realização da autoconfrontação 

simples no início e no final das atividades do estágio; impossibilidade de realização do retorno 

ao coletivo (no nosso caso, a estagiária Joana). 
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Para as nossas pesquisas posteriores, assumiremos duas implicações que nos parecem 

fundamentais: a assunção de um paradigma de descrição e análise linguística, como a Gramática 

Sistêmico-funcional e sua Teoria da Transitividade, para a identificação especialmente dos 

processos que constituem as figuras de ação; e o compromisso com uma abordagem 

multidisciplinar para a análise da figuração do agir, como processo de emergência e de 

desenvolvimento da subjetividade e da identidade (profissional ou não). 

Posto isso, acreditamos que, nesta tese, apresentamos a figuração do agir como 

problemática pela qual nos interessamos, bem como desenvolvemos o primeiro esboço da 

proposta que sugerimos para abordar, na cultura disciplinar das Ciências da Linguagem, essa 

problemática tão cara às disciplinas que se preocupam com a ressignificação da vida social, 

mediada essencialmente pela linguagem. É impossível esgotar essa discussão no breve espaço 

de que dispomos aqui.  

Defendemos, humildemente, esta tese para apreciação e crítica dos pesquisadores que, 

assim como nós, se interessam pelo tema e pela problemática que ele implica. Lançamos este 

trabalho com a certeza de que é na interação na e pela linguagem que poderemos, de fato, propor 

uma abordagem e construir o conhecimento. Precisamos interagir com outros pesquisadores 

mais maduros em diversas áreas e em diferentes orientações teórico-metodológicas, que podem 

contribuir com o debate, que iniciamos, humildemente, com esta pesquisa. 
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