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Resumo 
Nesta pesquisa investigamos as (re-)configurações construídas em textos sobre o trabalho do 
professor produzidos por cronistas e jornalistas das revistas Veja São Paulo e Nova Escola. 
Para isso, levantamos as características do agir do professor, em situação de trabalho, 
construídas em alguns dos textos dessas revistas, que circulam em diferentes esferas e que são 
destinadas a diferentes leitores. Nesse levantamento, identificamos formas linguístico-
discursivas que permitiram detectar essas re-configurações. A escolha desses dois suportes 
midiáticos justifica-se por termos, de um lado, a Revista Veja São Paulo, voltada para o 
público em geral e veiculada na maior cidade brasileira e, por outro, a Revista Nova Escola, 
destinada exclusivamente para o educador e veiculada em todo o país. Assim, pudemos 
verificar se há semelhanças e / ou diferenças entre as re-configurações sobre o agir do 
professor construídas nessas revistas, de acordo com o seu contexto de produção. A decisão 
de nos atermos ao gênero crônica justifica-se pelo fato de ele ter como característica o 
tratamento de temas do cotidiano, de modo mais literário e subjetivo do que outros gêneros, 
além de níveis de textualidade. O recorte do período escolhido, entre 2000 e 2006, justifica-se 
por este ser um período que nos aponta para uma mudança de paradigma do docente, 
sobretudo, porque nesse início do século XXI ecoavam as orientações dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), que tendo sido lançados na última década do século XX, 
orientaram uma profunda mudança na história da educação brasileira. De modo geral, os 
procedimentos utilizados na pesquisa provêm, sobretudo, do interacionismo sociodiscursivo e 
foram inspirados no que foi proposto pelo Groupe LAF (Bronckart, 2004) e pelo grupo 
ALTER (Machado, 2004 e 2005), além de conceitos de outros autores compatíveis com nosso 
quadro teórico para a interpretação dos textos, como de Amigues (2002), Saujat (2002), Faïta 
(2002) e Clot (2004b).  Dentre esses procedimentos, tomamos como referência para a análise 
dos dados, o contexto sócio-interacional de produção; o nível organizacional, mais 
especificamente o plano global e os tipos de discursos; o nível enunciativo, centrando nas 
vozes e modalizações; e, finalmente, o nível semântico, utilizando como categorias de análise 
os elementos constitutivos do agir de acordo com o modelo proposto por Bronckart (1997 e 
ss.) e reformulado por Machado e Bronckart (2009/no prelo). Os resultados da análise dos 
textos da Revista Nova Escola foram divididos em duas partes: as crônicas e os roteiros. As 
crônicas revelaram um saudosismo em relação ao docente do passado, valorizado pela sua 
paciência, compreensão, bondade e meiguice e, porque eram assim, conseguiam agir. Já os 
roteiros de reflexão para professores evidenciaram um locutor que se dirige ao “professor”, 
com verbos no imperativo, como se ele não soubesse agir, ditando receitas sobre como 
discutir a carreira e ensinar, sem camuflar o caráter prescritivo, e tomando como modelo o 
professor do passado, sem levar em conta as condições sócio-históricas. Quanto aos 
resultados de análise dos textos da Revista Veja São Paulo, encontramos um contraponto e 
um confronto entre os professores do passado e os professores da atualidade: de acordo com 
essas (re-)configurações, os primeiros exigiam e agiam, enquanto os segundos se apresentam 
como impotentes para o agir, devido à mudança das relações e papéis entre professor, aluno, 
pais e direção de escola. Notamos então que as crônicas da Revista Nova Escola (re-
)configuram o professor como era em um passado longínquo, em que as condições sociais de 
trabalho eram completamente diferentes, mas mesmo assim, a revista coloca esse professor 
como sendo o professor ideal para os dias de hoje, o que vemos nos roteiros. Já as crônicas da 
Revista Veja São Paulo mostram como são os professores da atualidade, com seus múltiplos 
problemas reais, que fazem oscilar o seu papel tradicional.  
 
Palavras-chave: crônica, trabalho docente, interpretação do agir.  



  

Abstract 
 
In this research we investigated the reconfigurations constructed in texts about teachers and 
their work produced by chronicle writers and journalists from Veja São Paulo and Nova 
Escola magazines. In order to do that, we checked the characteristics of the teacher’s actions, 
in their work situation, which were constructed in some of the texts that are distributed in 
different realms and to different target readers. Through this checking we identified some 
linguistic-discursive forms which allow us to detect such reconfigurations. The choice of 
these two media supports is justified because we have, on the one hand, Veja São Paulo 
magazine, which target the general public and is read in the largest city in Brazil, and on the 
other hand, Revista Nova Escola, which is destined exclusively to educators and is read 
throughout the whole country. Thus, we could verify if there are similarities and/or 
differences between the reconfigurations of the teacher’s actions that are constructed in these 
magazines, according to the context of their production. The decision to concentrate on the 
chronicle genre is justified by the fact that it deals with themes that are tied up to daily life, in 
a more literary and subjective stile than other kinds of genres and it has levels of textuality. 
The period of time chosen, from 2000 to 2006, is justified because in the early 21st century 
one can hear the echoes from the National Curriculum Parameters (PCNs) which were 
launched in the last decade of 20th century and led to deep changes in the history of Brazilian 
education. Overall, the procedures used in the research come, especially, from the socio-
discursive interactionism as per the LAF Group (Bronckart, 2004) and the ALTER group 
(Machado, 2004 and 2005), besides other authors whose concepts are compatible with our 
theoretical frame for the interpretation of texts. These authors include Amigues (2002), Saujat 
(2002), Faïta (2002) and Clot (2004b). Amongst these procedures, we take as reference for 
data analysis, the socio-interactional production context, the organizational level, especially 
the general textual plan and the types of discourse; the enunciative level, focusing on voices 
and modalizations, and, finally, the semantic level, adopting as analysis categories the 
constituent elements of action as per the model projected by Bronckart (1997 et seq.) and 
reviewed by Machado (2009/in print). The results of analysis of the texts from Revista Nova 
Escola were divided in two parts: the chronicles and the scripts. The chronicles showed that 
the teacher of the past, valued for his patience, understanding, goodness and tenderness is 
missed, and, because they were like that, they could act. On the other hand, the reflection 
scripts revealed a speaker who addresses the “teacher” as if s/he did not know how to act, by 
dictating prescriptions, with verbs in the imperative on how to discuss the career and how to 
teach, without disguising the prescriptive character; and by taking the teacher from ancient 
times as model, disregarding social-historical conditions. As for the results of analysis of the 
texts from Veja São Paulo magazine, we found a counterpoint and a confrontation between 
the teachers from the past and the teachers of the present: according to these reconfigurations, 
the former ones demanded and acted, while the latter ones present themselves as impotent to 
act, due to changing in roles and in the relationship between teacher and students, parents and 
school direction. We notice then that the chronicles from Revista Nova Escola reconfigure the 
teacher as if s/he were in a distant past, whose social conditions for working were totally 
different. Even though, as we can see in the scripts, this magazine presents this teacher as 
being ideal for nowadays while the chronicles from Veja São Paulo magazine show the 
teachers as they currently are, with their multiple real problems which make their traditional 
role oscillate.  

 

Key-words: chronicle, teacher work, acting understanding.  
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[Até mesmo] As matemáticas só nos dão representações 
aproximadas e limitadas [sobre a] realidade, mesmo se essas 

representações são às vezes extremamente fiéis.  
 

(Hubert Rives) 
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INTRODUÇÃO 

 

Na vivência acadêmica do mestrado, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, os 

estudos realizados para minha dissertação “A cidade de São Paulo por meio das crônicas de 

Ivan Angelo na Revista Veja São Paulo” permitiram-me muitos questionamentos a respeito da 

influência das crônicas sobre seus leitores.  

Para dar continuidade aos estudos, procurei o programa do LAEL na PUC-SP e, lá, 

deparei-me com um grupo de pesquisa, cujo projeto, coordenado pela Profª. Drª. Anna Rachel 

Machado, tem como núcleo central o estudo de diferentes práticas de linguagem no e sobre o 

trabalho educacional, buscando identificar as relações existentes entre essas práticas e a 

influência delas sobre o agir do professor (Machado, 2003). O objetivo geral desse projeto de 

pesquisa é desenvolver um aprofundamento teórico-metodológico sobre as relações entre 

linguagem/trabalho educacional, tomadas no quadro da problemática maior das relações entre 

discursos, atividades sociais e ações. 

Meu interesse por tal tema havia surgido em minha própria experiência como 

professora universitária de “Prática de Ensino de Língua Portuguesa” nos cursos de Pedagogia 

e Letras, nas faculdades Morumbi Sul, Magister e Alvorada Plus, onde percebi, nos alunos em 

formação, a dificuldade em falar do trabalho do professor, sobretudo, de conceituá-lo. Além 

disso, sentia necessidade de trabalhar a prática da Língua Portuguesa, levando em conta todos 

os problemas que, como professora de Ensino Fundamental e Médio, havia enfrentado.  

Na verdade, na escola, muito se lê e se discute sobre o trabalho do professor. Há 

grande oferta de cursos de aperfeiçoamento, livros e revistas sobre o tema. Entretanto, circula 

no ideário social uma representação1 da profissão docente que se pode considerar utópica, 

pois a imagem dos professores está associada, via de regra, a personagens redentores, dóceis e 

amáveis e, ao mesmo tempo, exigentes quanto ao objetivo e ao progresso do aluno. Essa 

imagem do professor, também veiculada em periódicos, leva-nos a crer que a profissão 

docente é algo divino ou vocacional e que a prática pedagógica, realizada nos moldes 

legitimados por certos artefatos, nos remeteria sempre ao progresso e ao desenvolvimento do 

país.  

Nessa perspectiva, este trabalho tem como proposta refletir acerca das representações 

da atividade docente, construídas em textos que circulam em alguns suportes midiáticos 

destinados aos professores e ao público em geral. A pretensão é também identificar qual o 

                                                 
1 Mais adiante será explicado o que se entende por representação na linha do ISD. 
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discurso que as revistas Nova Escola e Veja São Paulo difundem sobre e para o professor, 

bem como a concepção desse profissional que é disseminada por esses periódicos.  

Algumas pesquisas sobre o trabalho do professor têm sido desenvolvidas em 

diferentes áreas, como Educação, Sociologia, Psicologia; porém, no Brasil, a maior parte 

delas, se dá sem a utilização de conceitos construídos pelas ciências do trabalho e da 

Linguística Aplicada, como me proponho a realizar. Além disso, segundo Saujat (2004), na 

França (e acredito que também no Brasil), as pesquisas estiveram centradas, até há pouco 

tempo, mais na relação do professor com o aluno do que nos efeitos do agir do professor 

sobre si mesmo. Tais estudos visavam, em geral, a obter resultados positivos na aprendizagem 

e, não, a estudar o funcionamento e o desenvolvimento do professor em suas diferentes 

dimensões.  

Do ponto de vista histórico, a própria origem da atividade educacional permitiu que 

ela fosse vista como “missão nobre”, “sacerdócio”. Uma das interpretações do conceito de 

trabalho originária do marxismo2 afastou as pesquisas de várias disciplinas voltadas para esse 

tema, de situações em que a atividade profissional se caracteriza como sendo essencialmente 

intelectual, no que se inclui a educacional. Nos dias de hoje, entretanto, vivemos um momento 

de profundas transformações sociais. As novas tecnologias e relações interpessoais exigem 

cada vez mais novas competências e habilidades no exercício profissional. A atividade 

intelectual aumentou em relação à física, o que tem contribuído para a própria modificação da 

conceituação de trabalho. O mundo atual caracteriza-se, pois, cada vez mais pelo recuo do 

trabalho físico em proveito de tarefas que exigem a comunicação. Nessa linha, também as 

pesquisas voltam-se atualmente para a análise do agir do professor enquanto trabalhador.  

Surgem, assim, no Brasil grupos como ATELIER3 e ALTER4, que são formados por 

pesquisadores docentes e discentes dos programas de pós-graduação em Linguística Aplicada 

e Estudos da Linguagem (LAEL) da PUC-SP e têm desenvolvido pesquisas sobre o trabalho 

do professor, articulado com questões de linguagem. É em um desses grupos, no ALTER, que 

esta pesquisa se insere. Não me proponho a analisar o trabalho do professor como um tipo de 

agir in loco, mas como esse agir se representa em textos literários e não literários. Nesse 

quadro, a colaboração desta pesquisa, para o projeto mais amplo em que se insere, está no 

                                                 
2 Várias interpretações da obra de Marx geraram diferentes desdobramentos. No caso citado, trata-se do 
marxismo oficial (marxismo ortodoxo), ou seja, aquele que foi assumido como o marxismo dos Partidos 
Comunistas vinculados ao Partido Comunista da União Soviética. 
3 ATELIER: Linguagem e trabalho coordenado pela Profa. Dra. Maria Cecília Perez de Souza-e-Silva.  
4 ALTER: Inicialmente era um subgrupo do grupo ATELIER, hoje é um grupo autônomo reconhecido pelo 
CNPq na linha de pesquisa de Linguagem e Trabalho, no Programa de Pós-Graduados do LAEL – PUC-SP, 
coordenado pela pesquisadora Dra. Anna Rachel Machado.    
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estudo das crônicas e roteiros de reflexão5, publicados nas Revistas Veja São Paulo e Nova 

Escola6, buscando analisar e interpretar as representações construídas, atualmente, em textos 

direcionados ao professor, a respeito do seu agir.  

Considero esta análise relevante, pois, como qualquer outro texto que tome como tema 

o professor e seu trabalho, as crônicas e roteiros de reflexão podem ajudar a compreender as 

interpretações e avaliações sobre o agir deste profissional, veiculadas no meio social e 

colaborar para a construção de (re-)configurações7 sociais.  

Além de este estudo colaborar para o desenvolvimento do quadro teórico assumido, o 

interacionismo sociodiscursivo (ISD), principalmente, em relação aos procedimentos 

metodológicos, acredito que ele possa trazer contribuições a pesquisas futuras, tanto da 

Linguística Aplicada, considerando os corpora analisados na perspectiva do ISD sobre o agir 

humano em geral e sobre o trabalho em particular, tal como é desenvolvido pelo grupo LAF 

(Langage-Action-Formation), da Universidade de Genebra, e pelo grupo ALTER da PUC-SP, 

quanto da Ergonomia da Atividade e da Clínica da Atividade.  

Se, para Bronckart (2003), o texto é um meio no qual podemos propagar e criar figuras 

interpretativas, certamente essas crônicas, com base em fatos do cotidiano, influenciam muito 

o leitor, principalmente o leitor professor. Também devem colaborar para a construção de 

representações desse profissional, as propostas de atividades que acompanham as crônicas na 

RNE, uma vez que se dirigem aos professores, prescrevendo, de maneira sutil, o trabalho que 

se pretende que eles realizem.  

Embora haja muitas pesquisas8 desenvolvidas sobre crônicas, não temos conhecimento 

de nenhuma que tenha procurado atingir os objetivos que perseguimos. Ao mesmo tempo, as 

pesquisas que buscam analisar essas representações construídas em textos, em geral, tomam 

como objetos de análise textos que circulam no sistema educacional, não incluindo a mídia 

escrita, como revistas jornalísticas, por exemplo, e muito menos textos pertencentes a gêneros 

ficcionais. Muitas delas também acabam dando ênfase à forma como o trabalho do professor 

                                                 
5 Durante a coleta das crônicas para seleção do corpus, deparei com edições da RNE que traziam junto à crônica, 
outro gênero, o roteiro de reflexão. Esse “novo” gênero me apontou para uma dimensão maior do trabalho 
inicialmente pensado.  
6 De agora em diante denominadas RVSP (Revista Veja São Paulo) e RNE (Revista Nova Escola).  
7 O conceito de (re-)configuração vai ser tratado mais adiante. 
8Entre os diversos trabalhos desenvolvidos a respeito de crônica, podem-se destacar algumas teses e dissertações: 
BARBOSA, Daniella (2003); SILVEIRA, Elaine Vincenzi (2004);  MOSCA, Lineide do Lago Salvador (1981); 
CAMPOS, Maria Inês Batista (2002). 
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deveria ser idealmente desenvolvido9, deixando de lado os elementos que fazem parte da 

realidade que o professor enfrenta em seu cotidiano, como a indisciplina, a falta de limites, os 

baixos salários, a grande carga horária de trabalho e as classes numerosas, entre outros.    

Assim, a originalidade deste trabalho também está no fato de reunir um quadro 

teórico, para realizar um estudo sobre o trabalho e sua relação com a linguagem, que alia a 

perspectiva do ISD a aportes da Ergonomia da Atividade e da Clínica da Atividade, além de 

aportes de estudos literários voltados para crônicas, como será exposto nos capítulos 

dedicados à fundamentação teórica.  

  Definidos os objetivos, esclareço que a pergunta geral orientadora desta pesquisa foi: 

Que (re-)configurações sobre trabalho do professor são construídas em crônicas e 

roteiros de reflexão nas RVSP e RNE?  

Para responder essa questão mais ampla, foram formuladas perguntas mais específicas, 

que serviram como parâmetros para o desenvolvimento da investigação. São elas:  

1. Qual é o contexto de produção dos textos? 
2. Como são organizados os textos?  
3. Que instâncias enunciativas, ou vozes, são postas nos textos para construir 

essas (re-)configurações?  
4. O que é tematizado sobre o trabalho do professor? Seu agir ou a 

impossibilidade de agir? O uso de instrumentos? As relações com os alunos, 
pais, direção, colegas? Suas capacidades? 
 

 Para responder essas perguntas, esta tese se estrutura em cinco capítulos, dispostos na 

seguinte ordem: os dois primeiros capítulos apresentam os fundamentos teóricos que 

embasam a pesquisa. Assim, no Capítulo 1, tratarei do trabalho do professor. Nele, busco 

resgatar historicamente a evolução do trabalho em geral até chegar a abordar o trabalho 

docente, apresentando os principais conceitos a ele referentes. Recorro, então, a contribuições 

da Ergonomia da Atividade e da Clínica da Atividade para uma compreensão maior de uma 

das formas de agir humano, que é o trabalho geral e, especificamente, o trabalho docente.  

No Capítulo 2, apresento os pressupostos teóricos do ISD, que fornecem elementos 

para a compreensão da questão da (re-)configuração e do agir humano, além do modelo de 

análise de textos que utilizo nesta pesquisa. Ainda nesse capítulo, justifico a escolha da base 

teórico-metodológica, apresentando seus princípios, fundamentos, conceitos e sua unidade de 

análise – o agir – assim como as relações que essa teoria estabelece entre trabalho, agir 

humano, textos e trabalho do professor.  
                                                 
9 Pode-se citar, como exemplos, manuais de livros didáticos, referenciais do MEC, artigos em que os autores 
discutem as características necessárias para desempenhar com eficiência a profissão de educador, tais como 
Perrenoud, P. (2000) e Popham, W. J. (1976). 
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O terceiro capítulo refere-se aos procedimentos metodológicos e nele são apresentados 

os procedimentos de coleta e de seleção dos dados analisados, o contexto sociointeracional de 

produção, os caminhos percorridos para a realização desta pesquisa, uma síntese dos 

procedimentos de análise adotados e as questões propostas para a análise dos segmentos 

selecionados. 

O quarto e o quinto capítulos apresentam os resultados da análise das crônicas e dos 

roteiros de reflexão. Para tanto, explicito o contexto de produção, os elementos do nível 

organizacional; os elementos dos mecanismos enunciativos e, finalmente, os elementos do 

nível semântico, tentando responder quais figuras interpretativas do agir e que elementos 

constitutivos do agir do professor são tematizados. Após esses capítulos, apresentarei algumas 

conclusões e considerações finais que visam a esboçar os caminhos que sinalizo para a 

continuidade deste tipo de pesquisa.  
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CAPÍTULO 1 
 

1. O ENSINO COMO TRABALHO 
 
Neste capítulo, o objetivo central é discutir a visão de ensino como trabalho. 

Apresento, inicialmente, traços centrais da história do trabalho do professor no Brasil, para 

depois tratar dos problemas que cercam esse métier na atualidade. Em seguida, discutirei 

aportes recentes para conceitualização do trabalho docente, oriundos da Ergonomia da 

Atividade e da Clínica da Atividade.  

 
1.1. O trabalho do professor no Brasil: um panorama 

 

Toda profissão tem sua própria história e a história influencia o comportamento 

humano. Julgo importante, então, abordar nesta seção o papel do professor, apontando os 

diferentes papéis que lhe foram sendo atribuídos, construindo, portanto, diferentes (re-) 

configurações. Assim, para contextualizar a história desse trabalhador, arrolei, sobre seu 

métier, os principais problemas enfrentados e, sobretudo, o processo da evolução da prática de 

ensino. Meu objetivo, convém salientar, não é, de modo algum, discorrer sobre as 

complexidades do papel do professor em cada período, mas demonstrar a imagem que dele foi 

se construindo em diferentes contextos.  

Observe-se, em primeiro lugar, que a palavra professor, de origem latina, significa, 

basicamente, aquele que professa ou ensina uma ciência, uma arte, uma técnica, uma 

disciplina. Ao tomar o verbete “professor” no dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 

encontramos várias definições e exemplos, tais como: 

Substantivo masculino  
1 aquele que professa uma crença, uma religião; 
2 aquele cuja profissão é dar aulas em escola, colégio ou 

universidade; docente, mestre; 
Ex.: p. de matemática 
2.1 aquele que dá aulas sobre algum assunto; 
Ex.: p. de dança; p. de violão 
2.2 Derivação: por extensão de sentido. 
aquele que transmite algum ensinamento a outra pessoa; 
Ex.: peça-lhe para ensinar seu filho a andar de bicicleta, que ele é 

bom p. 
3 aquele que tem diploma de algum curso que forma 

professores (como o normal, alguns cursos universitários, o curso de 
licenciatura, etc.) 

4 Derivação: sentido figurado. 
indivíduo muito versado ou perito em (alguma coisa) 
Adjetivo  
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5 que professa; profitente; 
6 que exerce a função de ensinar ou tem diploma ou título de 

professor. (Houaiss & Villar, 2001) 
 

Como se pode perceber, tais significados correspondem a um conceito genérico e 

vago; por isso, é necessário recorrer a outros referenciais. Vejamos então qual a configuração 

do professor em tempos remotos.  

Desde a Antiguidade, a relação entre mestres e discípulos muito se transformou. 

Sócrates, por exemplo, foi muito mais do que um filósofo: na época em que a Grécia era o 

centro do universo, seu método consistia em dialogar com pequenos grupos em praças e 

mercados. Usava a célebre frase "Só sei que nada sei" para confessar sua ignorância e para 

mostrar que todos nós construímos conceitos e que a construção de conhecimento é ilimitada. 

Na época, essas práticas representavam uma ameaça, porque aproximavam o mestre dos 

discípulos, exatamente o contrário do que faziam os filósofos, que se distanciavam do povo, 

guardando para si uma educação elitizada, ou cobravam caro para transmitir o conhecimento 

adquirido em viagens e leituras.  

A educação durante a Idade Média ainda é citada por muitos como sendo um tempo de 

reflexo de ignorância e de barbárie; um tempo em que a igreja escondia os conhecimentos 

para dominar o povo. Nobreza e clero durante mil anos, de fato, governaram o ocidente 

medieval. Em geral, a escola era da paróquia ou do mosteiro próximo, já que todas as igrejas 

tinham seu espaço escolar. Por isso, todos os alunos eram chamados de clérigos. Mas isso não 

significa que só se ensinava a teologia, pois os programas incluíam todas as grandes 

disciplinas científicas e filosóficas, gramática, dialética, além da música e da geometria. Os 

privilegiados eram, evidentemente, os que podiam frequentar as escolas monásticas, enquanto 

os filhos dos vassalos eram educados na sede senhorial. 

Se fizermos um recorte do tempo no Brasil, veremos que, antes de Cabral, os índios 

eram instruídos por seus familiares ou pelos mais velhos da aldeia. No Brasil - Colônia, o 

ensino se manteve concentrado nas mãos da Igreja e destinado a poucos. No Século XVI, 

vieram os jesuítas, que catequizavam os índios e davam aulas para os filhos dos colonos, 

enquanto os filhos da nobreza e da classe dominante estudavam na Europa. A educação era 

baseada na hierarquia e na religião.  

Um século se passou até que o acesso à educação se ampliasse, fazendo com que os 

professores não fossem mais escolhidos entre o clero. A primeira tentativa de criação de 

diretrizes nacionais para a instrução pública aconteceu no ano de 1827, por conta de uma lei 

inserida na Constituição Imperial de 1824. A partir dela, passou a ser obrigatória a instrução 
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primária gratuita e, assim, foram criadas escolas de primeiras letras. Nessas escolas, até pelos 

anos de 1870, estabeleceu-se a completa segregação dos sexos: um professor apenas lecionava 

para os meninos; as meninas tinham aulas com uma professora (Marcílio, 2005). 

Nessa época, cabia ao professor arcar com as despesas de aluguel de sua sala de aula, 

ou então ministrar as aulas em sua própria casa, com todos os inconvenientes que daí 

resultavam. No relatório da Instrução Pública da Província da Paraíba, de 1856, se lê: “Os 

professores sendo obrigados a dar casa para a escola a estabelecem em seu próprio 

domicílio” (apud Marcílio, 2005: 66). Nota-se, então, que o professor se apresentava como um 

preceptor, a ponto de se responsabilizar pelo espaço físico onde ministraria suas aulas. 

Naquela época, era comum o professor carregar consigo a imagem de sacerdote, de acolhedor, 

de um ser pacífico e partidário do bem-estar dos alunos a qualquer custo.   

Entretanto, também há registros de que, no métier docente, o profissional se utilizava 

de recursos violentos para disciplinar: a vara de marmelo, a palmatória, o puxão de orelha, o 

coque, o ajoelhar sobre o milho, a prisão na hora do recreio e após as aulas, assim como os 

xingamentos eram métodos comuns. Nas escolas particulares, a humilhação era maior: as 

orelhas de burro, o quarto escuro, a privação de alimentos, a exposição do faltoso perante as 

classes reunidas, o amedrontar com o inferno, etc. De acordo com Marcílio (2005: 160), essa, 

aliás, era a orientação geral que os professores recebiam no Brasil.   

A pesquisadora aponta que, mais recentemente, a mulher foi definitivamente incluída 

na escola em todos os níveis (Marcílio, 2005: 326). As Escolas Normais eram o setor de 

educação considerado apropriado para o sexo feminino. Professores homens foram sendo 

substituídos pelas mulheres, exceto nos cargos de direção. Aceitava-se que mulheres 

cuidassem profissionalmente das crianças. Era como se o vínculo materno simbolicamente se 

estendesse às professoras do ensino primário. 

Já no início do século XX, enquanto o mundo vivia um momento de crescimento 

industrial e de expansão urbana, um grupo de intelectuais brasileiros sentiu necessidade de 

preparar o país para acompanhar esse desenvolvimento. Entre as décadas de 1910 e 1920, 

educadores e autoridades paulistas entraram com fervor, quase como uma missão, na batalha 

em prol da escola renovada, da luta contra as trevas do analfabetismo. Naquele momento, a 

“escola nova era a formação do homem, sob o ponto de vista intelectual, sentimental e 

volitivo; é o desenvolvimento integral desse trinômio psíquico [....] tudo para a formação do 

indivíduo feliz.” (Marcílio, 2005: 329). Nota-se, então, que toda a luta pelo desenvolvimento 

era em prol do aluno, já que tudo era para ter o indivíduo feliz. Talvez, por isso, a importância 
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de se manter a imagem de um professor dócil, afável. A professora primária dessa época é 

representada como alguém alegre, cândida, romântica e bem arrumada.  

É importante antecipar que a (re-)configuração do agir humano (como se verá mais à 

frente) nunca é estática e contínua. Numa mesma época, pode-se ter até mesmo uma luta entre 

(re-)configurações. Assim, nesse período, ao mesmo tempo em que se tem a imagem de um 

professor afável, outra imagem também era visível: a do professor autoritário. De qualquer 

modo, além de se apresentar como uma profissão nobre, o professor era sempre respeitado 

como um profissional que detinha a informação.  

Em 1932, temos o “Manifesto dos pioneiros da Educação Nova”. Esse manifesto é 

mais do que um programa em defesa da Escola Nova, mas, principalmente, em defesa da 

escola pública. A grande importância dele é, justamente, se dirigir ao povo e ao governo e 

conclamar as autoridades a organizarem o ensino na forma de um sistema nacional que 

pudesse atender a toda população. A educação era vista, por esse grupo, como o único meio 

efetivo de combate às desigualdades sociais da nação, devendo se constituir um sistema 

estatal de ensino público, livre e aberto. Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo eram 

intelectuais que, entre outros educadores da época, com destemor, difundiram pela imprensa 

as teses do famoso manifesto, que procurava estabelecer as grandes diretrizes de uma política 

escolar centrada em novos ideais pedagógicos e sociais, planejando-se a educação para uma 

civilização de mudança (Marcílio, 2005). Vivia-se, até 1945, a Era Vargas, cujo momento é 

de luta, em que a Pedagogia Nova, baseada no manifesto, está em conflito com a pedagogia 

católica.  

A partir dos anos 50, com o crescimento das indústrias e do comércio, a educação 

passa a ser mais acessível para a população da classe média, implicando a possibilidade de 

ascensão social pelo nível de instrução. Daí a crescente procura de matrícula e a pressão por 

novas escolas. Em 1953, o curso normal passa a ter equivalência em relação aos cursos de 

Ensino Médio para ingresso na universidade.  

Com a popularização do Ensino Fundamental e Médio e da profissão nos anos 70 e 80, 

os estudantes se tornavam professores facilmente. A universalização do ensino, em 1970, 

acabou levando a uma perda de prestígio do docente. Nos anos 80, o professor perdeu 

prestígio quando as funções de diretor e orientador, com salários melhores, foram ocupadas 

por profissionais com curso superior. Com pessoas "mais qualificadas" pensando sobre o 

ensino, restava à normalista fazer o que os outros gerenciavam. A mulher continuava sendo 

direcionada para essa profissão e a docente assumiu a representação de “tia”, mais passiva e 

alienada.  
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Ainda segundo Marcílio (2005), paralelamente à desqualificação do profissional da 

educação, ganhavam força teorias pedagógicas que mostravam a importância e a necessidade 

do vínculo afetivo entre aluno e professor para que o processo de ensino-aprendizagem se 

desenvolvesse. Ficava, assim, o professor pressionado duplamente: de um lado, a visão de que 

precisaria, apenas, seguir os manuais preparados à sua revelia; e, de outro, a exigência de 

desenvolver um processo contínuo e intenso de interação com seus alunos. Na sequência, 

entre os anos 1980 e 1990, a perda de autonomia e de poder aquisitivo do professor foi um 

motivo a mais para levar a classe docente a ficar desprestigiada. 

A questão de remuneração do docente foi objeto de preocupação de Luiz Antônio 

Cunha (2007), que, estudando a evolução salarial dos professores do ensino básico em dois 

dos principais estados da Federação, constatou elementos concretos do processo de 

proletarização da categoria. Segundo ele, o professor primário da rede estadual de São Paulo 

tinha o salário médio por hora equivalente a 8,7 vezes o salário mínimo, em 1967. Já em 

1979, esta média havia baixado para 5,7 vezes [...]. Treze anos depois, desceu ainda mais: 2,2 

salários mínimos. (Cunha, 1991: 75) Vemos, assim, que houve forte achatamento salarial.    

Mas, a proletarização do professorado não significou apenas o empobrecimento 

econômico, mas também a depauperação do próprio capital cultural que a categoria possuía, 

uma vez que a necessidade de sobrevivência obrigava o docente a ampliar sua jornada de 

trabalho, restando-lhe pouco tempo para estudo, lazer e aprimoramento cultural. Essa opção, 

de certa forma, causou uma queda na qualidade do ensino. Com isso, cresceu o 

descontentamento e o descrédito por parte da população, que colocou maior peso de culpa nos 

professores.   

Segundo Tardif, Lessard e Lahaye (1991) – que abordam a questão no contexto 

francês, mas que podemos transpor para o brasileiro –, outro fator que reforça a condição de 

desvalorização dos professores foi a falta de um conjunto de saberes próprios, organizados, 

especializados, pois nas palavras desses autores, 

os saberes relacionados à formação profissional dos professores (ciências da 
educação e ideologias pedagógicas) dependem, por sua vez, da universidade 
e de seu corpo de formadores, bem como do Estado e do seu corpo de 
agentes de decisão e de execução (Tardif, Lessard & Lahaye, 1991: 222). 
 

Nota-se que, também no Brasil, desde os anos 1980, a falta de unidade nos cursos de 

licenciatura e de formação de professor levou a desigualdades entre os professores formados 

em universidades distintas. A heterogeneidade, certamente, sempre existiu na classe de 

professores. Hoje, reconhecem-se diferenças desde salariais até de prestígio, tanto na rede 
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estatal quanto na rede privada, e ainda há distinções marcantes de uma rede para outra. Os 

rendimentos de um catedrático, por exemplo, superam os de um titular de escola de Ensino 

Fundamental e Médio. Essa discrepância na classe dos trabalhadores docentes é um 

complicador no momento de reivindicações, pois não há uma unidade de interesses. 

Sabe-se, ainda, que a escola transmissiva, autoritária, verticalizada, extremamente 

burocrática mudou. O trabalho pedagógico foi reestruturado dando lugar a uma nova 

organização escolar, e tais modificações, sem as adequações necessárias, parecem implicar 

processos de precarização do trabalho docente.  

De qualquer forma, apesar de, em diferentes momentos da História, terem sido 

atribuídas ao professor funções distintas, sempre foi mantida a sua condição de “veículo” do 

conhecimento que deve ser difundido de geração para geração. O trabalho docente, porém, 

continua sujeito a um constante questionamento por parte dos diferentes setores da sociedade, 

inclusive da mídia.  

No cinema, por exemplo, no filme “Pro dia nascer feliz”10, a escola é protagonista e, 

junto dela, o professor, bem como os adolescentes que a frequentam. Outro exemplo no 

mesmo gênero, mas voltado para a realidade francesa “Entre os muros da escola”11 mostra 

uma contradição na educação de primeiro mundo como a mais idealizada, já que no filme 

temos um professor que tenta estimular seus alunos, mas enfrenta problemas com a falta de 

educação e o descaso deles em aprender algo. Com essas citações, quero ressaltar que os 

meios de comunicação atuais como o rádio, a internet, a TV, o jornal e o cinema contribuem 

para a construção de (re-)configurações sobre o trabalho do professor.  

Do lado do professor, este, muitas vezes, não se considera como um trabalhador 

comum. Machado (2003) aponta que o exercício docente sempre foi visto como “missão”, 

sacerdócio, dificultando a atribuição de um sentido profissional a ele.  

Como discutido acima, em época recente, o trabalho docente sofreu relativa 

precarização nos aspectos concernentes a emprego. Isso tem acontecido porque o aumento dos 

contratos temporários de trabalho, a formação docente inconsistente, o arrocho salarial, a 

perda de garantias trabalhistas e o crescimento de cooperativas têm tornado cada vez mais 

agudo o quadro de instabilidade e de precariedade do emprego no magistério público e 

privado. Ao compreender todas essas mudanças, é possível perceber que consequências 

profundas no agir do professor ocorreram, principalmente, as mudanças sobre sua identidade. 

Machado (2003) traz, em seu projeto de pesquisa, razões para se compreender esse problema:  

                                                 
10 Pro dia nascer feliz (2005). Brasil. Direção: João Jardim  
11 Entre les Murs (2008). França; Direção: Laurent Cantet 
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A massificação do ensino, o desenvolvimento científico acelerado, que o 
professor não tem condições de seguir, demandas sociais que se transformam 
aceleradamente e que exigem uma “qualidade de ensino”, da qual não se 
explicita nem o significado, nem o objetivo; todo esse conjunto de fatores 
tem levado o ensino a uma crítica social contínua e, consequentemente, à 
desvalorização do papel social do professor e a um sentimento de baixa auto-
estima. Os múltiplos papéis que os professores desempenham, o excesso de 
alunos nas classes, a pouca motivação dos alunos para o ensino escolar, os 
baixos salários, a multiplicação das horas de trabalho e até mesmo a 
violência física a que estão expostos os professores criam uma situação de 
trabalho extremamente difícil (Machado, 2003).    

 

Assim, a análise do cotidiano dos sistemas educacionais põe a nu alguns vieses 

bastante graves, a partir da observação do enfrentamento das situações problemáticas 

escolares. O professor, diante das variadas funções que a escola assume, tem de responder a 

exigências que estão além de sua formação. Muitas vezes esse profissional é obrigado a 

desempenhar funções de agente público, assistente social, enfermeiro, psicólogo, entre outras 

exigências que contribuem para um sentimento de desprofissionalização, de perda de 

identidade profissional, da constatação de que ensinar às vezes não é o mais importante.  

Talvez em função de todas essas transformações, nas duas últimas décadas do século 

XX, surgiram muitas pesquisas analisando o trabalho docente. No entanto, a perspectiva 

adotada por esses estudos foi, em geral, a pedagógica, acentuando a importância de métodos 

diferenciados, de novos materiais didáticos, de reciclagem para professores, de treinamento e 

de cursos de aperfeiçoamento. Percebe-se que todos esses elementos estão aquém do 

esperado, porque o professor continua angustiado e vive um momento de conflito.  

Por outro lado, como vimos, as pesquisas desenvolvidas pelo grupo ALTER, já citadas 

neste trabalho12, estão voltadas para o agir do professor como trabalho e para as 

representações desse agir em textos diversos. A pesquisa realizada por Abreu-Tardelli (2006) 

nos mostra três diferentes documentos: o decreto que legalizava a EaD no Brasil na época em 

que a pesquisa foi realizada (decreto 2494/1998), o texto de  uma entrevista com um professor 

de EaD antes de ele trabalhar no chat educacional analisado em um curso que ministrava para 

professores, e o próprio texto resultante do chat. O corpus analisado revelou a não-ação do 

outro como impedimento para o agir do professor e a sobrecarga desse professor com a 

                                                 
12 Outras teses do grupo ALTER mas que não abordam o trabalho docente: Baraldi (2006)  teve como objetivo 
apresentar e discutir a análise de dois artigos de opinião (Marilena Chauí e José Maria e Silva), veiculados na 
mídia digital em um website “Mídia sem máscara”, que foram produzidos em função da crise do governo 
brasileiro em 2004, nos quais foram interpretadas e avaliadas condutas de diferentes protagonistas, sob o ponto 
de vista de dois posicionamentos ideológicos diferentes. Ernica (2006) teve como objetivo compreender como 
são criadas e veiculadas representações sociais validadas por uma coletividade e que são relativamente 
independentes do material musical.  



A IMAGEM ESFACELADA DO PROFESSOR: UM ESTUDO EM TEXTOS DE REVISTAS 
_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                              O ENSINO COMO TRABALHO 

 13

presença da tecnologia. A investigação desenvolvida por Lousada (2006) nos apresenta um 

texto produzido em uma autoconfrontação simples, realizada com um professor de uma escola 

de francês. Lousada concluiu que há uma grande dicotomia entre empregadores / prescritores 

e os trabalhadores / professores / executores, e essa bipartição concentra-se precisamente na 

questão da falta de tempo e na quantidade excessiva de informação com a qual o professor se 

depara. O estudo de Mazzillo (2006) nos apresenta textos de “diários de aprendizagem” 

escritos por pesquisadores sobre aulas de língua estrangeira, das quais participaram como 

alunos. Os resultados mostraram que o trabalho das professoras de línguas configura-se como 

um trabalho interacional e instrumental que envolve um agir linguageiro, um agir com 

instrumentos e um agir mental. Além disso, é um trabalho direcionado a outro e guiado por 

prescrições que são adaptadas para atender às necessidades dos alunos. Bueno (2007) teve 

como objetivo mais amplo contribuir para uma reflexão sobre a atividade de estágio na 

formação inicial de professores no período de graduação. Para tanto, a pesquisadora analisou 

e interpretou representações construídas sobre o trabalho do professor nos textos elaborados 

para orientar o estagiário em suas tarefas e nos textos produzidos pelos próprios graduandos 

durante o estágio. Bueno concluiu que é preciso rever o espaço do estágio, não o colocando 

apenas como uma disciplina em que será concedida mais uma nota ao aluno, desde que 

frequentada por ele durante a graduação. Somente assim os dispositivos escolhidos poderão 

cumprir sua função de contribuir para a formação. O professor supervisor precisa ter mais 

elementos para conseguir avaliar os textos dos seus alunos e depreender as representações 

construídas sobre o trabalho do professor. Ele (o professor supervisor) não deve se restringir a 

conhecimentos teóricos da pedagogia ou didática ou dos saberes específicos que se tornarão 

conteúdos de ensino. A pesquisa de Buzzo (2008) teve por objetivo mais amplo investigar as 

representações sobre o trabalho docente construídas em um texto oral produzido 

conjuntamente por duas professoras de Língua Portuguesa, após a realização de uma atividade 

específica de trabalho. Os resultados dessa investigação mostraram que o trabalho do 

professor não depende apenas dele (professor) e não se limita ao que ocorre no ambiente sala 

de aula, pois corrigir atividades dos alunos, fechar notas, pesquisar e planejar são 

procedimentos a serem desenvolvidos fora do horário das aulas. 

Em uma investigação sobre textos institucionais, Correia (2007) estudou como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais versam sobre a questão do letramento (e da alfabetização) 

nas séries iniciais e qual o papel que os PCNs atribuem ao professor de EFI em relação ao 

letramento. A pesquisadora nos mostrou que o que se prescreve ao professor é um agir 

cognitivo, propondo uma concepção inovadora e mais adequada no ponto de vista dos PCNs, 
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que é apresentada como única e verdadeira. Também a dissertação de Barricelli (2007) teve 

como o objetivo inicial analisar textos prescritivos (RCNEI - do MEC e o Projeto Pedagógico 

de duas Creches da cidade de São Paulo). Porém, com a realização das entrevistas para o 

trabalho, surgiu a possibilidade de reconstruir colaborativamente o currículo das creches, 

sempre buscando as (re-)configurações construídas em cada documento acerca da criança, do 

professor, da concepção de ensino-aprendizagem e dos conteúdos curriculares. A análise 

comparativa dos documentos permitiu o entendimento de como uma lacuna no primeiro 

documento deixa um grande espaço para múltiplas interpretações, o que faz com que os 

documentos posteriores se distanciem cada vez mais da prescrição.  

O que essas pesquisas têm em comum é o objetivo de compreender o trabalho do 

professor a partir de como ele é representado em textos, ainda que desenvolvidas com base 

em diferentes conjuntos de dados, em diferentes corpora. Tais estudos trazem, como 

resultado, um quadro semelhante: um professor sob pressão. Excesso de trabalho, salário 

baixo, pressão da direção, indisciplina dos alunos em sala de aula, violência, demandas de 

pais de alunos, bombardeio de informações, desgaste físico, despreparo do corpo docente 

quanto a capacidades específicas, falta de domínio da disciplina e, principalmente, a falta de 

reconhecimento de sua atividade são algumas das causas de estresse, ansiedade e depressão 

que vêm acometendo os docentes brasileiros, conjunto de sintomas conhecido como a 

síndrome do burnout.13 

Muitos desses elementos causadores de pressão são frutos de uma transformação do 

mundo do trabalho educacional, que não foi realizada a contento no que diz respeito a suprir 

as necessidades do professor na escala em que é cobrado, pois o sistema escolar transfere a ele 

a responsabilidade de cobrir as lacunas existentes na instituição.  

Além disso, os professores passam a ser, hoje, prestadores de serviço, sendo avaliados 

sob vários pontos de vista, especialmente o da mantenedora. Em muitas instituições, o 

desempenho do professor é avaliado por um questionário, posteriormente tabulado e julgado, 

colaborando para que o profissional se sinta acuado e estressado. A título de ilustração, o 

projeto pedagógico da Universidade Federal de Lavras enfatiza que a direção, coordenação e 

alunos:  

                                                 
13 Embora o Burnout tenha sua tradição na América do Norte e na Europa, já é possível verificar vários estudos 
realizados nos últimos anos com a população de professores no Brasil. O nome vem da expressão em inglês to 
burn out, ou seja, queimar completamente ou consumir-se. Suas causas estão na ocupação profissional, 
principalmente entre trabalhadores que lidam diretamente com pessoas e demandas variadas, como o professor. 
Nessa atividade, há a sensação de grande doação, mas diferentemente do que pensam muitos, não se recebe nada 
em troca, o que provoca insegurança e desânimo. E o que mais faz o professor adoecer é o fato de não ser ouvido 
no ambiente escolar. 
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orientam-se pela avaliação que os estudantes fazem da prestação de 
serviços do professor na sua disciplina, segundo uma lista de vários 
indicadores, classificados de dez dimensões da qualidade da prestação do 
serviço educacional14 (UFL, 2002/2004, grifo nosso). 

 

Como as causas dos problemas psicológicos dos docentes têm origens distintas, os 

caminhos para sua solução também são variados. Diante de toda essa complexidade, o 

primeiro passo a ser dado para analisar o trabalho dos professores é fazer uma crítica resoluta 

das visões normativas e moralizantes da docência, que se interessam antes de tudo pelo que os 

professores deveriam ou não fazer, deixando de lado o que eles realmente são e fazem.  

Essas visões normativas e moralizantes referem-se à docência sempre com uma 

imagem de oficio moral (Tardif, 2005). Porém, como qualquer trabalho humano, deve-se 

reconhecer que, para exercer a atividade educacional precisa-se saber a técnica, o objetivo, o 

resultado, o processo, a metodologia. Uma das maneiras para superar esse modelo de 

professor ideal é privilegiar o estudo sobre as representações construídas nos e pelos textos 

por diferentes instâncias e desenvolver uma crítica sobre as falsas e remotas representações 

que continuam a sustentar uma imagem negativa do docente. Para compreender como esse 

estudo pode ser desenvolvido e para dar continuidade a esta discussão, passo à seção seguinte, 

na qual discutirei alguns dos aportes teóricos sobre a questão do trabalho, oriundos da 

Ergonomia da Atividade e da Clínica da Atividade. 

 
1.2. O trabalho do professor à luz da Ergonomia da Atividade e da Clínica da 

Atividade  

 

Para discutir as diferentes dimensões do trabalho do professor, além da perspectiva 

teórico-metodológica do ISD, sirvo-me dos aportes teóricos da Ergonomia da Atividade e da 

Clínica da Atividade.  

A Ergonomia da Atividade é uma disciplina (inscrita na tradição ergonômica francesa) 

que estuda o comportamento do homem no contexto real do trabalho, intervindo nos meios de 

trabalho com o propósito de compreender a enorme variabilidade de maneiras de se realizar 

uma dada tarefa, o trabalho de organização coletiva a que está sujeito o trabalhador, 

considerando seus sucessos, fracassos e adaptações. Em seus estudos, a Ergonomia 

desenvolveu os conceitos básicos de “trabalho prescrito” e “trabalho realizado”. O trabalho 

prescrito refere-se à tarefa dada, ou seja, ao que é predefinido em diversos documentos 
                                                 
14 Grifo nosso. Universidade Federal de Lavras. Curso de Engenharia Agrícola. Projeto Pedagógico. 
Setembro/2002. Lavras/2004 
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produzidos pelas empresas ou pelas instituições, que são instruções, modelos, programas, 

constituindo, na verdade, uma pré-figuração do que deve ser o trabalho, que é anterior à sua 

realização efetiva. Por sua vez, o trabalho realizado “designa as características efetivas das 

diversas tarefas que são realizadas pelos trabalhadores em uma situação concreta. Assim, a 

atividade dos professores [feita] em sala de aula pertence a esse nível” (Bronckart, 2006: 

208).  

Já na Clínica da Atividade, situada na Psicologia do Trabalho, encontra-se ainda a 

distinção entre “trabalho realizado” e “trabalho real” ou “o real da atividade”.  Para Clot 

(1999), o trabalho real compreende, além da própria atividade realizada, também todas as 

atividades não realizadas, suspensas, contrariadas ou que algum impedimento não deixou que 

se realizassem (Bueno, 2007). Para o autor, todas essas atividades que, por algum motivo, não 

foram realizadas também fazem parte do trabalho e têm grande importância para sua 

compreensão. Devem, pois, ser levadas em conta na análise das situações de trabalho e nas 

intervenções que a Clínica de Atividade desenvolve em contextos de trabalho com a 

finalidade de compreender a relação entre as prescrições e o estresse dos profissionais em 

geral, privilegiando a função psicológica do trabalho (Clot, 1999).  

Segundo Amigues (2004), a Ergonomia da Atividade compartilha os aportes da 

Clínica da Atividade, ambas desenvolvendo procedimentos metodológicos de intervenção 

para poder compreender o que é que um trabalhador faz diante daquilo que lhe é pedido e para 

contribuir para a resolução de seus conflitos. Esses procedimentos constituem-se como 

ferramentas práticas de intervenção, que permitem acessar a distância existente entre o 

trabalho prescrito e o trabalho real ou mais especificamente, permitem detectar quais são as 

operações estratégicas que agilizam e/ou aperfeiçoam a atividade (Amigues, 2002). A 

Ergonomia da Atividade interessa-se não só por aquilo que o homem deve fazer no trabalho, 

mas também por aquilo que, de fato, ele faz no trabalho; por aquilo que ele faz para não fazer; 

pelo modo como ele faz; por aquilo que ele não faz; por aquilo que ele faz sem querer fazer; e 

por aquilo que ele tem de refazer ou desfazer (Amigues 2004). Essas áreas do conhecimento 

interessam-se por tudo o que envolve o processo de trabalho, inclusive buscam saber por que 

o trabalhador decide fazer um determinado procedimento e não outro, ou, ainda, saber por que 

ele procede sempre de uma determinada maneira. 

Para essas disciplinas, a docência, como qualquer trabalho humano, deve ser analisada 

como uma atividade, considerando-se que trabalhar é agir num determinado contexto em 

função de um objetivo. No mesmo sentido, ensinar é agir na classe, na escola, em função da 
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aprendizagem e da socialização dos alunos, atuando sobre sua capacidade de aprender para 

educá-los e instruí-los com a ajuda de livros, exercícios, métodos e normas.  

Ao entender a atividade docente como trabalho e, portanto, os professores como 

trabalhadores, estou afirmando que esses profissionais desenvolvem uma atividade humana, 

que projetam, antes de realizar e à qual atribuem objetivos e finalidades. É essa característica 

que nos confere a qualidade de humanos e nos possibilita o desenvolvimento da vida em 

sociedade. E é a isso que Marx se refere ao fazer uma clara distinção entre as operações 

executadas por uma aranha e o trabalho de um arquiteto: 

Pressupomos o trabalho numa forma que pertence exclusivamente ao 
homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão e a abelha 
envergonha um arquiteto humano com a construção dos favos de suas 
colmeias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor 
abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em 
cera. No fim do processo de trabalho, obtém-se um resultado que já, no 
início deste, existiu na imaginação do trabalhador e, portanto, idealmente 
(Marx, 1983/2006: 149-150). 

 
O trabalho, nessa dimensão, é um processo em que o homem, por sua própria ação, 

medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza (Marx, 1983). É a realização do ser 

social. Trabalho é, portanto, o que distingue a atividade dos homens da ação instintiva dos 

animais.  

Mais especificamente, mas de modo semelhante ao que acontece em outras profissões, 

o trabalho do professor consiste em utilizar procedimentos concebidos por outros, advindos 

de uma cascata hierárquica que começa nas prescrições do MEC e vai até a direção das 

escolas. Suas atividades quase sempre se realizam em um espaço já organizado e não definido 

por ele próprio, mas por uma organização.  

Sendo assim, é importante apresentar, aqui, duas correntes que tiveram (e ainda têm) 

grande influência nas formas de organização do trabalho em geral. Taylor publicou, em 1911, 

“Os princípios da administração científica”, obra em que propunha uma intensificação da 

divisão do trabalho, de modo que o trabalhador desenvolvesse tarefas ultraespecializadas e 

repetitivas, para que a tarefa fosse executada num prazo mínimo. Ford, por sua vez, criou o 

fordismo, que absorveu aspectos do taylorismo, buscando organizar a linha de montagem de 

cada fábrica para produzir mais, controlando melhor as fontes de matérias-primas e de 

energia, os transportes, a formação da mão-de-obra. Tanto para Taylor quanto para Ford, o 

operador era proibido de criar e de falar. É a partir da segunda metade do século XX que os 

princípios de Taylor e de Ford começam a ser questionados por pesquisadores franceses, cujas 
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investigações, dentre elas, as da Ergonomia Francesa, permitiram comprovar o caráter não 

científico da organização taylorista e da fordista do trabalho. 

Assim, a Ergonomia da Atividade surgiu, segundo Machado (2007), num contexto em 

que as teorias e as práticas desenvolvidas pela organização taylorista e fordista passaram a ser 

questionadas por pesquisadores do trabalho, a partir do momento em que constataram que, 

para fazer crescer a produtividade, não se tratava de adaptar o homem ao trabalho, e sim 

melhorar suas condições de trabalho.  

Também era preciso que o trabalhador falasse, se comunicasse, cooperasse; que fosse, 

enfim, sujeito de comunicação (Machado, 2007). Por isso, houve, na França, um grande 

interesse das ciências do trabalho pela questão da linguagem e foi preciso constituir equipes 

interdisciplinares, inclusive de linguistas, para atingir o objetivo do estudo. Nessa perspectiva, 

aparecem, segundo Machado (2007) três tipologias de textos: “textos prefigurativos”, “textos 

produzidos em situação de trabalho” e “textos avaliativos ou interpretativos”, que servem 

como objetos de análise tomados por pesquisadores do grupo Alter. Nesse sentido, a 

contribuição da Linguística sempre foi crucial para os processos de legitimação e controle do 

envolvimento da identidade do trabalho real e do trabalho representado.  

Dentro dessa concepção, a autora aponta para a importância de se analisar esses textos 

(prefigurativos, produzidos em situação de trabalho, avaliativos), pois neles se encontram 

modelos do agir humano em geral.  

Na mesma direção, passou-se a considerar a diferença, sempre existente, entre o 

trabalho prescrito (tarefa) e o trabalho realizado (atividade) pelos operários na indústria e em 

que medida esse (des)compasso gerava vivências de prazer-sofrimento nos trabalhadores. A 

apresentação dos conceitos de trabalho prescrito e trabalho real fornece elementos para 

discutir o grau de (in)compatibilidade entre ambos e suas implicações no trabalho. Clot 

(1999), ao refletir sobre as descobertas da ergonomia francesa, reconhece a importância 

fundamental do tratamento dado por essa disciplina a tais questões, assinalando que “a tarefa 

é aquilo que se tem a fazer e atividade, aquilo que se faz” (Clot, 1999/2006: 115). Para 

melhor expor o que pretende com a noção de real da atividade, ele recorre a Vygotsky, que 

diz: “O homem está a cada minuto pleno de possibilidades não realizadas” (Clot, 1999/2006: 

115).  

Diante disso, como o trabalho do professor tem revelado muitos tipos de conflitos e 

sofrimento, a Ergonomia da Atividade e da Clínica da Atividade nos dão contribuições para 

pensar o trabalho do professor. Com base em seus fundamentos, é possível refletir sobre o 

trabalho prescrito e o trabalho real e sua relação solidária; sobre a organização escolar, 
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sobretudo as prescrições, os coletivos, as ferramentas; e também o trabalho de concepção de 

prescrição e regulação de tarefas aos alunos.  

Nesta pesquisa, adotando esses pressupostos, considerei o ensino como trabalho, 

constituído de diferentes dimensões que fazem parte do trabalho do professor. Com relação às 

questões da linguagem, os textos que são analisados, neste trabalho, podem ser considerados 

prefigurativos (os roteiros que sugerem atividades aos professores) ou 

avaliativos/interpretativos (as crônicas), na medida em que tratam do ofício do professor, mas 

não são produzidos por professores em situação de trabalho. 

No próximo capítulo, passo a discutir o quadro teórico do Interacionismo 

Sociodiscursivo, que fornece subsídios centrais para a análise e interpretação dos dados desta 

investigação. 
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CAPÍTULO 2 

 
2. APORTES DO INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO   

 

Neste capítulo, apresento, inicialmente, o quadro do Interacionismo Sóciodiscursivo, 

sua origem e seus pressupostos básicos. Em segundo lugar, faço uma discussão sobre o 

conceito de representação e justifico a opção pelo termo “(re-)configurações” neste trabalho. 

Em seguida, discuto o pressuposto por mim assumido de que o trabalho é uma forma de agir e 

como se pode conceber esse agir e suas formas de (re-)configuração nos e pelos textos. 

Finalmente, na última seção, apresento o modelo de análise do interacionismo sociodiscursivo 

que adotei, abordando as condições de produção de um texto, seu nível organizacional, 

enunciativo e semântico na perspectiva de uma “semântica do agir”. 

2.1. Pressupostos gerais do ISD               

O quadro teórico-metodológico central deste estudo é o interacionismo 

sociodiscursivo (ISD), que tem o Professor Jean-Paul Bronckart como seu principal teórico. A 

escolha desse quadro liga-se ao fato de que ele nos fornece uma visão clara sobre a 

importância da linguagem verbal no funcionamento e no desenvolvimento humano, no quadro 

das atividades sociais. Com um modelo de análise que vem sendo atualizado constantemente 

(Bronckart, 1997 e ss.), incluindo-se os procedimentos de análise do agir (re-)configurado nos 

textos, Bronckart baseia-se, fundamentalmente, nos pressupostos de Vygotsky. O pesquisador 

russo construiu sua teoria psicológica histórico-social considerando o desenvolvimento do 

indivíduo como resultado de um processo sócio-histórico, no qual é fundamental o papel da 

linguagem e da aprendizagem. 

 Na mesma direção, o ISD é filiado ao Interacionismo social, uma posição 

epistemológica de diversas correntes da filosofia e das ciências humanas. Mais 

especificamente, o Interacionismo sociodiscursivo visa, sobretudo, a demonstrar o papel 

central da linguagem no desenvolvimento humano e, em especial, nas mediações educativas 

e/ou formativas (Bronckart, 2006).  

É importante apontar que o desenvolvimento humano, que ocorre por meio da 

linguagem, é um aspecto geral da evolução do universo material, o que implica nossa adesão 

aos princípios conjuntos do materialismo, do monismo e do evolucionismo. O princípio do 

materialismo permite afirmar que o universo é constituído pela matéria em permanente 
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atividade e que todos os “objetos” que nele se encontram, inclusive os processos de 

pensamento da espécie humana, são realidades materiais (Bronckart, 2008). O princípio do 

monismo permite considerar o universo como constituído de uma substância única (Bronckart, 

2004a: 25); e o princípio do evolucionismo considera que, no decorrer da marcha do universo, 

a matéria ativa deu origem a organismos vivos e a objetos cada vez mais complexos 

(Bronckart, 2008). 

A cada etapa da evolução, as características dessa organização interna dos objetos 

“correspondem” às características de suas interações comportamentais com o meio externo 

(Bronckart, 2008). Nesse sentido, pode-se afirmar que o processo de aprendizagem não só é 

influenciado pelo professor/mediador, mas também pelo desenvolvimento sócio-cultural de 

qualquer indivíduo. Conforme Bronckart apresenta, a expressão interacionismo designa uma 

posição epistemológica geral, na qual podem ser reconhecidas diversas 
correntes da filosofia e das ciências humanas [...] essas correntes têm em 
comum o fato de aderir à tese de que as propriedades específicas das 
condutas humanas são o resultado de um processo histórico de socialização, 
possibilitado especialmente pela emergência e pelo desenvolvimento dos 
instrumentos semióticos (Bronckart, 1997/2003: 21). 

Para a posição interacionista, tais instrumentos semióticos se referem aos instrumentos 

de significação como a linguagem. Para Bronckart, a “tese central do interacionismo 

sociodiscursivo é que a ação constitui o resultado da apropriação, pelo organismo humano, 

das propriedades da atividade social mediada pela linguagem” (Bronckart, 1997/2003: 42). 

 Esse autor vem estudando e desenvolvendo a teoria do ISD junto aos colaboradores 

de Genebra há mais de vinte anos, baseando-se  em Vygotsky (1934), para elaborar seu 

pensamento sobre as questões relativas ao desenvolvimento humano, mas também em 

Saussure, Bakhtin/Volochínov (1929) e Coseriu (1979), para tomar um posicionamento diante 

da linguagem. A partir disso, o ISD adota três princípios gerais, a saber: 

 
1. O problema da construção do pensamento consciente humano deve ser 
tratado paralelamente ao da construção do mundo dos fatos sociais e das 
obras culturais, sendo os processos de socialização e os processos de 
individuação (ou de formação das pessoas individuais) duas vertentes 
indissociáveis do mesmo desenvolvimento humano.  
2. O questionamento das Ciências Humanas deve apoiar-se no admirável 
corpus da filosofia do espírito (de Aristóteles a Marx) e deve, 
simultaneamente, considerar os problemas de intervenção prática (e 
principalmente os de intervenção no campo escolar).  
3. Convém contestar a divisão dessas ciências em múltiplas disciplinas e 
subdisciplinas, que é decorrente de uma adesão à epistemologia positivista 
herdada de Comte, tendo em vista que os problemas centrais de uma ciência 
do humano envolvem, de um lado, as relações de interdependência que se 
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instauram e se desenvolvem entre os aspectos fisiológicos, cognitivos, 
sociais, culturais, linguísticos etc. do funcionamento humano e, de outro, os 
processos evolutivos e históricos por meio dos quais essas diferentes 
dimensões se geraram e se co-construíram (Bronckart, 2006: 9-10; grifos do 
autor). 

  Esses princípios apresentam a especificidade do ISD, que é admitir que o problema da 

linguagem é absolutamente central para a ciência do humano. O funcionamento humano 

integra o cognitivo, o social, o afetivo, o semiótico, o cultural, o fisiológico, entre outros, o 

que leva à necessidade de reunião das diferentes ciências humanas ou, pelo menos, faz com 

que elas colaborem estreitamente umas com as outras, nessa relação de transdisciplinaridade e 

em oposição radical às correntes mentalistas, biologizantes, cognitivistas e chomskianas que 

atualmente dominam as ciências humanas (Bronckart, 1997/2003). O teórico acrescenta que o 

ISD: 

aceita todos os princípios fundadores do interacionismo social e contesta, 
portanto, a divisão atual das Ciências Humanas / Sociais: nesse sentido, não 
é uma corrente propriamente linguística, nem uma corrente psicológica ou 
sociológica; ele quer ser visto como uma corrente da ciência do humano 
(Bronckart, 2006: 10). 

  Com base nisso, tomarei os princípios citados anteriormente como norteadores deste 

trabalho. Dessa forma, parto do pressuposto de que qualquer fato social, linguístico, 

psicológico se constrói com base nas práticas, conhecimentos e valores provenientes de 

gerações anteriores, sendo, portanto, portador das significações elaboradas por elas. Esses 

fatos baseiam-se nos chamados "pré-construídos humanos15", pois, ao agirmos, estamos 

retomando uma língua, ideias, posturas, gêneros textuais que já se encontram à nossa 

disposição, elaborados e fornecidos pelo meio social em que nos encontramos e que se 

transmitem, sobretudo, por meio da linguagem verbal.  

Bronckart defende ainda a ideia de que as funções psicológicas superiores são 

características do ser humano, por um lado, ancoradas nas características biológicas da 

espécie humana e, por outro, desenvolvidas ao longo de sua história social. Segundo ele, o 

grupo social fornece o material (signos e instrumentos), o que possibilita o desenvolvimento 

das atividades psicológicas.  

Para o ISD, as práticas de linguagem são o maior instrumento para o desenvolvimento 

humano, não somente no que diz respeito aos conhecimentos e saberes, mas, sobretudo, às 

                                                 
15 Dentre esses pré-construídos se encontram as representações de mundos, tal como desenvolvidos por Habermas (1987), 
discutidas mais adiante. 
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capacidades de agir das pessoas. Essa construção de capacidades do agir é resultante do meio 

sócio-cultural e do linguageiro.  

O homem é o único animal capaz de criar símbolos, isto é, signos arbitrários em 

relação ao objeto que representam e, por isso mesmo, convencionais, ou seja, dependentes de 

aceitação social. Apesar de haver muitos modos de conhecer o mundo, por meio do mito, da 

arte, da ciência, cada um deles com sua linguagem específica, é por meio da linguagem verbal 

que melhor se manifesta o pensamento abstrato que faz uso de ideias e conceitos gerais. A 

linguagem, por ser um sistema simbólico, é um dos principais instrumentos na formação do 

mundo cultural, pois ela permite transcender a nossa experiência. Pela linguagem, o homem 

deixa de reagir somente ao presente, ao imediato; passa a pensar o passado e o futuro. 

A especificidade do projeto do ISD relaciona-se, então, ao papel central atribuído à 

linguagem, pretendendo demonstrar, por um lado, o papel decisivo da língua na constituição 

do pensamento consciente e, por outro, o papel que assumem as práticas de linguagem no 

desenvolvimento posterior das pessoas, nas dimensões epistêmicas e praxiológicas.  

Entre sociedade e língua, de fato, não há uma relação de mera casualidade. Desde que 

nascemos, um mundo de signos linguísticos nos cerca e suas inúmeras possibilidades 

comunicativas começam a tornar-se reais a partir do momento em que, pela imitação e 

associação, começamos a formular nossas mensagens. E toda a nossa vida em sociedade 

supõe intercâmbio e comunicação, que se realizam fundamentalmente pela língua.                     

Bronckart (1997/2003) afirma ainda que o homem não é só um organismo vivo, 

dotado de propriedades biológicas e com comportamentos; mas é também um organismo 

consciente, possuidor de capacidades psíquicas, cujos projetos e sentimentos traduzem ideias 

que concebem do mundo ou de alguma coisa. Dessa forma, o processo de evolução das 

espécies dotou o homem de capacidades comportamentais particulares, permitindo-lhe criar 

instrumentos mediadores de sua relação com o meio e desenvolver formas verbais de 

comunicação. A reapropriação dessas capacidades instrumentais e discursivas de um meio 

sócio-histórico leva a uma reestruturação do conjunto do funcionamento psicológico. O autor 

justifica a questão da abordagem do estudo da linguagem em suas dimensões discursivas e/ou 

textuais, porque, para ele, os textos e/ou discursos são as únicas manifestações empiricamente 

observáveis das ações de linguagem humana.  

Com essas palavras, Bronckart (1997) remete à ideia de que esses textos e/ou 

discursos é que se apresentam como manifestações empíricas das atividades de linguagem. É 

por meio deles que se dá a influência da atividade geral na constituição das pessoas e é por 

meio deles também que temos as representações coletivas que são historicamente construídas. 
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Assim, uma psicologia interacionista deve integrar a dimensão discursiva da 

linguagem, mas deve também clarificar as relações sincrônicas existentes entre as ações 

humanas, em geral, e as ações semiotizadas (ou ações de linguagem), em particular.  

Do mesmo modo, para Vygotsky, as atividades e comportamentos sócio-histórico- 

culturais passam, em cada indivíduo, por um mecanismo de internalização (ou de apropriação, 

para alguns autores, como Clot), ou seja, é um processo pelo qual o conhecimento humano 

passa do social para o individual por meio da linguagem. Segundo Bronckart (1997), a 

mediação é o processo colocado em prática pelos grupos humanos para assegurar a 

transmissão e a reprodução dos pré-construídos coletivos sob três formas: nos movimentos de 

educação informal (familiar, na transmissão de normas e valores sociais), nos movimentos de 

educação formal (escolar: condições de formação das pessoas) e nos movimentos de transação 

social entre pessoas conscientes, que emitem avaliações recíprocas, atividades normalmente 

linguageiras, para controlar e desenvolver esses pré-construídos. 

Em todas essas formas, a linguagem é o espaço da interpretação das condutas 

humanas, em sua relação com a atividade social e por ser assim, faz-se necessário discutir a 

questão das representações, que faço a seguir.  

 
2.2. Representações ou (re-)configurações sociais? 
 
 Nesta seção da tese justifico a escolha do termo (re-)configuração, em lugar de 

representação, expondo qual é sua relação com a linguagem, a partir da abordagem de Jean-

Paul Bronckart (1997). 

As representações sociais não são interpretadas e observáveis só por elas mesmas; elas 

são reveladas nos e pelos textos (orais e escritos) que as comentam. Sendo assim, os 

indivíduos que entram em contato com esses textos em práticas sociais, de leitura e de 

conversa, interiorizam as representações coletivas e acabam por organizá-las de modo que 

acabam se tornando individuais e não mais coletivas. Como ilustração, pode-se tomar um 

acontecimento histórico, por exemplo o ataque das torres gêmeas no World Trade Center nos 

Estados Unidos em 11/09/2001 e perceber que as verdades são as maneiras diferentes de 

perceber tal acontecimento e que  influenciam as representações coletivas. O ponto de vista de 

um morador da cidade de Nova York é diferente do de um iraquiano ou, ainda, do de um 

paulistano. Assim, a representação sobre a verdade muda de acordo com a interpretação e de 

como ela é construída nos e pelos textos.   
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Da mesma forma, circulam em nossa sociedade várias representações sobre a 

educação em manchetes de jornal: “Rio tem 8 das 20 melhores escolas do país” (Folha S. 

Paulo 04/04/2008). “Apenas 10% dos mestrados e doutorados têm nível europeu” (Folha S. 

Paulo 11/10/2007); “37% dos aprovados na 1ª série não sabem ler” (Folha S. Paulo 

12/10/2007). Circulam também várias representações sobre o professor propriamente dito: 

“83% dos alunos têm professor insatisfeito, afirma UNESCO” (Folha S.Paulo 29/05/2008); 

“Carreira de professor atrai menos preparado” (Folha S.Paulo 09/06/2008); “Professores 

decretam greve e param Paulista” (Folha S.Paulo 14/06/2008). Essas representações são 

construídas por meio de textos validados coletivamente postos a nossa disposição, ou seja,  no 

nosso grupo social.  

A representação veiculada não é uma cópia nem um reflexo da realidade, já que a 

linguagem não espelha, ela materializa as representações, não existindo representação que não 

seja social. É uma tradução, uma versão da realidade. A epígrafe deste trabalho nos aponta 

que nem mesmo a matemática, que está na área das ciências exatas nos mostra a realidade e, 

sim, apenas uma representação aproximada, porque até nessa área do conhecimento há muitas 

variáveis. A representação, portanto, é um “construto”, ou seja, uma mera interpretação. As 

representações sociais são elementos simbólicos que homens e mulheres materializam nos 

textos em uma situação de comunicação específica.  

Em outras palavras, as representações sociais são historicamente construídas e estão 

estreitamente vinculadas aos diferentes grupos socioeconômicos, sociais, culturais e étnicos 

que as expressam por meio de mensagens. Portanto, para estudá-las, em primeiro lugar, é 

indispensável conhecer as condições de produção em que os indivíduos estão inseridos 

mediante a realização de uma cuidadosa análise contextual.  

O papel da linguagem nesse processo de interpretação é central, posto que é somente 

por meio de uma manifestação textual, seja oral ou escrita, complexa e concreta, que podemos 

detectar representações sobre o que somos, sobre o que pensamos e sobre como agimos, 

podendo dar sentido ao nosso agir  

Bronckart (1997) considera que os textos exercem influência sobre o agir humano, 

pois, ao mesmo tempo em que refletem reações/avaliações já existentes na sociedade, podem 

contribuir para a modificação dessas mesmas representações e das próprias atividades e ações. 

Quando se analisa o trabalho do professor, portanto, também se torna importante investigar os 

textos que falam sobre ele, quer eles sejam produzidos pelos próprios professores, quer sejam 

produzidos por agentes externos ao métier, como é o caso dos cronistas e jornalistas das 

revistas em estudo. A partir dos textos propostos para análise, pode-se detectar as 
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interpretações que são feitas das intenções, motivações, capacidades e responsabilidades do 

professor, na medida em que, concordando com Bronckart (2004a:22): “o agir só existe no 

processo interpretativo”16. Assim, para esse pesquisador: “...qualquer texto, qualquer que seja 

seu gênero ou seu tipo, seja oral ou escrito, pode contribuir, a seu modo, no processo de 

reconfiguração do agir humano” (Bronckart, 2008: 35).  

Entretanto o termo representação é carregado de conotações cognitivistas, nos dando a 

impressão de que ela estaria na mente e que vamos “vesti-las” de linguagem e, 

consequentemente, usá-las em nossos discursos. Essa falsa concepção de linguagem, como 

uma “vestimenta” de ideias, pode causar uma certa confusão. Assim, neste estudo não analiso 

o que está na mente da “pessoa” (Bronckart, 2006), mas sim estudo as “(re-)configurações” 

construídas nos e pelos textos, não levando em conta o que a “pessoa” pensa, mas o que está 

em seu discurso, com base nas ideias de Ricoeur.  

Para este, as condutas humanas são heterogêneas, discordantes ou não racionalizáveis. 

Diante disso, “as narrações proporiam um mundo ficcional no qual agentes, motivos, 

intenções, razões, circunstâncias etc. são postos em cena, de modo que formem uma estrutura 

harmoniosa.” (Ricoeur apud Bronckart, 2008: 36) Assim, colocariam ordem no caos em que 

se encontram as pessoas, os objetos, o mundo. Os textos narrativos organizariam os 

acontecimentos em uma estrutura com sentido. Entretanto para Bronckart, indo além de 

Ricoeur, todos os tipos de textos serviriam para essas (re-)configurações.   

Neste trabalho, pretendo fazer uso desse conceito, apontando que é na linguagem, 

reconfiguração simbólica de experiências humanas manifestas nas formas de sentir, pensar e 

agir na vida social, que são construídas as (re-)configurações sociais. A linguagem é construto 

e construtora do social e gera a sociabilidade.    

Nesta pesquisa, estudo, portanto, as (re-)configurações do trabalho docente em 

crônicas e roteiros de reflexão, publicados na esfera midiática. Mais especificamente, 

pertencentes à mídia escrita, que, embora não sejam prescritivos, uma vez que analisamos 

crônicas, são textos que (re-)configuram o agir humano em diversas atividades coletivas, 

dando-lhes um certo sentido e configurando-se como verdadeiros “modelos do agir docente”. 

Se o trabalho é uma forma central de agir humano cujas (re-)configurações são 

construídas na e pela linguagem, é necessário aprofundarmos essa ideia, focalizando o 

trabalho do professor como forma de agir no ISD. É o que veremos na próxima seção. 

  

                                                 
16  Tradução minha. No original :“l`agir n`existe que dans les processus interprétatifs”. 
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2.3. O trabalho como forma de agir  

O interesse de linguistas aplicados pelo objeto de estudo trabalho é um fenômeno 

recente. Um dos fatores para explicar tal interesse é a importância que a linguagem passou a 

ter na realização do trabalho. Outro é que os linguistas aplicados também se sentem 

responsáveis pela eficácia das práticas educacionais, formativas, pedagógicas, como as 

políticas escolares e a formação de professores. Lembremos que a linguagem é um elemento 

essencial na construção da ação e da significação, na negociação, nas tomadas de decisão, no 

planejamento, pois há discurso nessas relações, já que o homem sempre está se expressando, 

produzindo textos. 

Considerando os discursos que circulam no e sobre o trabalho, há diferentes  textos 

escritos, produzidos por e para professores, por aqueles que observam ou analisam o seu 

trabalho. Como vimos, o agir humano é (re-)configurado nos e por esses textos, não deixando 

de mostrar uma interpretação compreensiva desse agir, porque sempre estamos interpretando. 

Ao escrever, o produtor do texto solidifica uma visão de mundo, revelando e (re-) 

configurando, através da linguagem, sua compreensão do vivido. E o faz, sempre, na forma de 

materialização de um gênero, no caso específico de nosso trabalho, do gênero crônica.  

Os textos, por sua vez, exercem influência sobre a atividade e sobre as ações nela 

envolvidas; refletem (re-)configurações existentes na sociedade sobre essa atividade e sobre 

essas ações; contribuem para a consolidação ou para a modificação dessas mesmas (re-) 

configurações e das próprias atividades e ações. Nesse aspecto, a análise e interpretação da 

diversidade dos textos escritos que circulam na sociedade contemporânea podem revelar as 

diferentes interpretações referentes ao agir do professor ou os “modelos preexistentes” a seu 

trabalho efetivo. Sendo assim, considero que os textos aqui selecionados para a análise podem 

influenciar o agir do professor, uma vez que formam ou alteram as (re-)configurações do 

professor sobre sua própria profissão, contribuindo para formar (re-)configurações positivas 

ou negativas sobre o agir docente brasileiro.  

Nesses textos, podem-se identificar as intenções, as motivações, as capacidades, as 

responsabilidades dos indivíduos envolvidos no agir, as quais não podem ser detectadas 

diretamente na observação de condutas/comportamentos, mas por meio de 

interpretações/avaliações dos próprios agentes e de observadores externos expressas em 

textos, que contribuem para a (re)construção ou modificação das formas de agir. Para 

Bronckart: 

Todo agir se efetiva sobre o pano de fundo de atividades e de ações já feitas 
e geralmente já avaliadas por meio da linguagem. Portanto, é necessário 
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assumirmos, em primeiro lugar, a preexistência de modelos do agir, que 
alguns autores chamam de recursos tipificados e tipificantes que orientam as 
condutas [...] Esses modelos práticos disponibilizam “modos de fazer”, 
estilos de agir que, evidentemente, dependem dos domínios nos quais esse 
agir se desenvolve, mas que também variam em função da configuração das 
formações sociais. (Bronckart, 2006: 244, grifos do autor). 

 

Em relação a esses modelos de agir, há, além de textos prescritivos sobre o trabalho 

educacional – leis sobre o ensino, documentos do ministério da educação como os PCNs, os 

projetos das escolas, livros ou materiais didáticos, textos sobre formação de professor, planos 

de aula, planejamento do curso, ata de reunião, diário de aula etc. –,  os que são veiculados 

socialmente na mídia, em revistas e jornais, que trazem, visivelmente, formas para o agir em 

diferentes situações sociais. Pode-se tomar como exemplo, um fragmento retirado de um livro 

didático, portanto indicado ao docente: “O jornal pode fornecer [ao professor] inúmeras 

possibilidades de trabalho: debate de assuntos que estabelecem relações entre o indivíduo e o 

mundo que o cerca; diferentes interpretações de um mesmo assunto; ... e enfim, a produção 

de gêneros jornalísticos.” (Cereja e Magalhães, 2007: 11) e outros exemplos retirados de 

revistas voltadas para públicos diferenciados: “Barriga lisinha – O que fazer para eliminar a 

flacidez depois do parto” (Revista Crescer – out. 2005); “Construção – tudo que você precisa 

para a sua obra” (Revista Festival da Casa)17.  

Não importa qual seja o tipo de texto, todos eles podem fornecer uma imagem do agir, 

como é o caso dos nossos dados: “Esta aula é para você, professor! Veja refletidos na 

crônica bons momentos de sua carreira” (Belinky, 2000) Ao se fazer uma análise de crônicas 

e roteiros de reflexão, de diferentes periódicos, é possível verificar como o trabalho do 

professor é interpretado por observadores externos, ou seja, como esse trabalho é visto pelos 

autores que não estão na realização da tarefa. Nesses textos, podem-se identificar as figuras 

interpretativas do agir, as imagens que se tem sobre o agir do outro, as (re-)configurações 

construídas sobre o professor e seu agir em situação de trabalho.  

Para analisar tais reconfigurações, parti do modelo de análise de texto do ISD, que será 

apresentado na próxima seção, e interpretei os resultados dos dados a partir da concepção de 

trabalho docente apresentada por Machado (2007). Essa autora concorda com Saujat (2004), 

ao tentar definir o trabalho docente como um enigma; discute alguns conceitos sobre o 

trabalho, no geral, e sobre o trabalho do professor, em específico, reforçando a importância do 

estudo sobre o trabalho docente e dessa tentativa de conceitualização de “trabalho” para 

                                                 
17 Esta é uma publicação de divulgação de produtos à venda na Leroy Merlin, loja especializada em produtos 
para a casa. 
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qualquer ciência do humano, incluindo o ISD. Embora a autora reconheça a dificuldade em 

encontrar uma definição universal que abarque todas as formas do agir humano no trabalho, 

ela propõe uma reflexão e aponta a importância da representação do trabalho docente em 

esquema inspirado em Clot (2004a), e reformulado por ela, para facilitar a compreensão da 

dimensão da complexidade que envolve o trabalho do professor, o qual exponho a seguir: 

 

 

 

 

 

 
 

                                 PROFESSOR                                                                                                        
 
 
 
                                                                     
 
 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: O trabalho do professor e seus elementos constitutivos (Machado, 2007)18 

Para Machado (2007), o trabalhador, seja ele qual for, está relacionado com o outro e 

com o objeto, ou melhor, com aquilo que ele vai produzir com esse trabalho. Para realizá-lo, 

ele vai precisar de determinados artefatos, os quais, caso sejam apropriados pelo trabalhador, 

tornam-se instrumentos para o seu agir. Quanto ao objeto do trabalho do professor, trata-se da 

criação de um meio favorável para o aprendizado e o desenvolvimento do seu interlocutor 

                                                 
18 Atualmente, a Professora Dra. Anna Rachel Machado, consultora do CENPEC (Centro de Estudos e Pesquisas 
em educação, cultura e ação comunitária), considera que esse esquema aponta apenas o trabalho em sala de aula, 
precisando ser revisto para contemplar todas as atividades de trabalho fora da sala de aula. 

instrumentos

OBJETO 
Criar um meio que possibilite a 
aprendizagem de determinados 
conteúdos e o desenvolvimento 
de determinadas capacidades a 
eles relacionados. 

O OUTRO 
Os alunos,  
os pais, os colegas, a direção, 
os outros interiorizados, 
as outras atividades do sujeito. 

ARTEFATOS: Simbólicos 

ou materiais  

Sistema de ensino

Sistema educacional

Contexto sócio-histórico 
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maior, ou seja, o aluno. Entende-se que a ponta esquerda do triângulo distingue a simples 

transmissão do conteúdo da criação de um meio propício para isso. 

 Em outros termos, um sujeito age sobre o meio, em interação com diferentes outros, 

utilizando-se de artefatos materiais (o objeto, o utensílio, a máquina) ou imateriais (o 

programa de computador) ou ainda os simbólicos (signos, regras, conceitos, metodologias, 

planos, esquemas) construídos sócio-historicamente. Sendo assim, o trabalho do professor não 

se encontra isolado, mas em uma rede de numerosas relações. O professor tem relações não 

apenas com os alunos, mas também com a instituição que o emprega, com os pais, com 

diferentes profissionais.  

Além de se dirigir a todos os outros desse sistema, a atividade do professor, de acordo 

com Amigues (2004), busca seus meios de agir nas técnicas profissionais que se construíram 

no decorrer da história da escola e do ofício de professor. Ou seja, a atividade não é a de um 

indivíduo destituído de ferramentas, socialmente isolado e dissociado da história; pelo 

contrário, ela é socialmente situada e constantemente mediada por objetos que constituem um 

sistema. Para agir, o professor deve estabelecer e coordenar relações, na forma de 

compromisso, entre vários objetos constitutivos de sua atividade (Amigues, 2004: 41). O 

autor destaca a importância nesse contexto, de todos os participantes, diretos ou indiretos, 

bem como das condições físicas e sociais, as prescrições, as regras do ofício, as ferramentas 

(recursos); enfim, aquilo que liga os profissionais entre si. 

Portanto, o trabalho do professor não é individual. Como lembra Faïta (2004), esse 

profissional encontra-se diante de coerções institucionais, com prescrições explícitas ou não, 

com políticas dos estabelecimentos de ensino; e é, ao mesmo tempo, obrigado a resolver os 

problemas do cotidiano, em que abundam as escolhas a serem feitas para concluir as tarefas a 

realizar. Desse modo, a atividade, ou seja, o modo próprio de cada um reconstituir sua tarefa 

(Schwartz, 2003), entendido como aquilo que deve ser realizado, ou seja, aquilo que foi 

prescrito (Amigues, 2004), é resultante de uma dimensão intermediária, intercalada entre o 

meio e o sujeito. Ainda segundo Faïta (2004), há um coletivo de trabalho, ou seja, um grupo 

de profissionais que, através do tempo, constrói regras e formas de pensar e de fazer por 

realizarem atividades semelhantes, manterem diálogos frequentes e se verem trabalhando. Ao 

realizar uma atividade, o profissional pode tanto submeter-se a essas normas ou opor-se a 

elas.  

Reunindo esses aportes, acredito que possa colaborar no sentido de uma melhor 

compreensão daquilo que se veicula na sociedade brasileira contemporânea sobre o professor 
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e seu trabalho, sobretudo, sob o ponto de vista do outro. Abordo, na seção seguinte, a 

concepção do agir e sua (re-)configuração nos textos mais especificamente. 

 

2.4. Por uma concepção do agir e de sua (re-)configuração nos textos 
 
Nesta seção, discuto a teoria de Habermas (1987), quanto ao tríplice conceito de 

mundo e sua importância na concepção do agir (re-)configurado nos textos. Tal como 

discutido por Bronckart, os elementos do agir – intenções, objetivos, finalidades, 

determinantes externos, instrumentos e recursos do indivíduo para o agir – não podem ser 

apreendidos pela observação direta das condutas humanas observáveis, mas, sim, nas 

interpretações que os agentes e os observadores do agir nos fornecem a partir de textos (orais 

e escritos).  

A espécie humana caracteriza-se pela evolução do indivíduo e da sociedade, 

relacionada à emergência de comunicação, que é a linguagem articuladora da ação sobre o 

mundo. Bronckart, com base na visão de representações tríplices de mundo elaborada por 

Habermas (1987), considera que: 

 
os signos remetem, primeiramente, a aspectos do meio físico: para sermos 
eficazes na atividade envolvida, é necessário dispormos de representações 
pertinentes sobre os parâmetros do ambiente; e esses conhecimentos 
coletivos acumulados são constitutivos de um mundo objetivo. Mas no 
quadro da atividade, os signos também incidem, necessariamente, sobre a 
maneira de organizar a tarefa, isto é, sobre as modalidades convencionais de 
cooperação entre membros do grupo; esses conhecimentos coletivos 
acumulados são constituintes de um mundo social. Enfim, os signos 
incidem também sobre as características próprias de cada um dos indivíduos 
engajados na tarefa (habilidade, eficiência, coragem, etc.) e esses 
conhecimentos coletivos acumulados a esse respeito são constitutivos de um 
mundo subjetivo (Bronckart, 1997/2003: 34, grifos do autor).  

 

Nessa perspectiva, o agir comunicativo tem um efeito mediador e constitui o 

psiquismo humano, mas também emerge na e para a constituição do social: os signos 

veiculam (re-)configurações coletivas do meio, as quais acabam por se estruturar em 

configurações de conhecimentos. São essas configurações que foram chamadas de mundos 

reconfigurados por Popper e por Habermas (Bronckart, 1997/2003). Os mundos 

reconfigurados ou mundos formais são, pois, produtos de ações e se refletem nos textos e nos 

conhecimentos veiculados por essas ações.   

Para Habermas (1987), quando as pessoas falam, quando trocam entre si atos de fala, 

têm que se apoiar, necessariamente, num consenso que serve como pano de fundo para a ação 
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comunicativa. Exibem-se, então, pretensões à validade em relação a esses três mundos, isto é, 

mostra-se como verdadeiro, em relação ao mundo físico; adequado às normas sociais 

vigentes, em relação ao mundo social; e autêntico e sincero em relação ao mundo subjetivo. 

Essas pretensões são sempre interpretadas pelos outros, dando o seu juízo de valor, nunca 

imparciais e considerando as reconfigurações que eles mesmos têm desses três mundos.     

Em relação ao agir, quer seja no trabalho ou fora dele, Bronckart (2004b) afirma que 

produzimos condutas observáveis que, por si mesmas, revelam pretensões à validade em 

relação aos pré-construídos humanos. Nesse sentido, qualquer que seja a interação verbal, 

toda a forma de agir individual sofre determinações sociais, que podem estar em conflito 

umas com as outras. Se esse agir sofre determinações sociais, como qualquer outro agir, se 

ele é conflituoso, é porque o agente desenvolve condutas observáveis que, por si mesmas, 

exibem pretensões à validade em relação aos pré-construídos humanos. Em suma, o agir 

humano é quase sempre propenso a conflito, pois envolve a contestação do agente a si 

mesmo, uma vez que envolve conflitos entre as diferentes representações. 

Apoiada nessa tríplice visão de mundo, somente a ação comunicativa pressupõe o uso 

da linguagem em todas as suas dimensões, estando referida ao mesmo tempo aos três mundos, 

articulados pelo mundo da vida, o equivalente ao saber prévio ou ao conjunto de pretensões 

de validade cristalizada como acordo ou consenso, que se expressam como saber teórico, 

prático ou expressivo.  

Assim, para Bronckart: 

a constituição dos três mundos procede da racionalização do “mundo vivido” 
dos sujeitos individuais, sob o efeito do agir comunicacional que caracteriza 
toda sociedade humana. (...) A linguagem é, portanto, para Habermas, uma 
produção específica por meio da qual os humanos constroem conjuntamente 
as coordenadas formais dos mundos, coordenadas que, tornando possível a 
avaliação das interações em curso, fazem estas últimas passarem do estatuto 
de acontecimento natural ao estatuto de atividade unificadora de ações 
significantes (Bronckart, 2006: 73-74).              

Desse modo, o quadro interacionista social me levou a analisar as condutas humanas 

como ações significantes. Vale lembrar que nem toda conduta humana é ação significante. 

Quando realizamos uma determinada conduta, à qual são atribuídos motivos, intenções, 

capacidades etc., dizemos que temos uma ação ou ação significante. Essa ação é significante 

porque significa algo para alguém (até para o próprio interlocutor). Quando realizamos uma 

conduta à qual não são atribuídos motivos, intenções, capacidades etc.,  não há uma ação 

propriamente dita, cujas propriedades estruturais e funcionais são um produto de socialização. 
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As condutas verbais, por sua vez, são concebidas como formas de ação em interdependência 

com as ações não verbais. Assim, segundo Bronckart e Machado (2004), a análise dos textos 

pode trazer nova compreensão sobre o trabalho do professor, tanto em relação a seu agir 

concreto quanto em relação a alguns aspectos das interpretações/avaliações que socialmente 

se constroem sobre eles, em um determinado momento histórico de uma determinada 

sociedade. Bronckart (1997, 2006), apoiando-se em Ricoeur, considera que:  

toda ação humana é social [...] não somente porque ela é (geralmente) a obra 
de vários agentes, de tal forma que o papel de cada um dentre eles não pode 
ser distinguido do papel dos outros, mas também porque nossos atos nos 
escapam e têm efeitos a que não visamos (Bronckart, 2006: 68-69). 

  Assim, para detectar as interpretações sobre o trabalho do professor construídas nos 

textos em análise, tomo como base o modelo fornecido pelo ISD, que apresento a seguir.  

2.5. O modelo de análise em textos no quadro do ISD 

Como anunciei, esta seção tem por objetivo apresentar e discutir o modelo de análise 

adotado neste trabalho. A perspectiva teórico-metodológico do ISD já tem sido amplamente 

desenvolvida e divulgada em publicações pelos pesquisadores dos grupos LAF e ALTER. 

Arrolarei, nesta seção, os aspectos que se referem à identificação do contexto de produção e à 

organização das análises em três níveis: organizacional, enunciativo e semântico.   

Primeiramente, tratarei do modo como se vê a caracterização do contexto de produção 

de um texto. É preciso atentar para o fato de que uma produção linguageira não pode ser 

estudada fora de uma esfera situacional, que motiva e oferece as condições de emergência 

desse dizer social. Assim, a realização de uma ação de linguagem implica a mobilização de 

uma série de representações referentes à situação de produção em que o indivíduo se encontra. 

Conforme Bronckart (1997/2003) explica, trata-se de um conjunto de elementos do mundo 

que são suscetíveis de exercer uma influência sobre o texto. Então, ao se analisar um texto, é 

preciso, em primeiro lugar, levantar hipóteses sobre o contexto de produção mobilizado, 

definido como: 

o conjunto dos parâmetros que podem exercer uma influência sobre a forma 
como um texto é organizado. Se teoricamente, múltiplos aspectos de 
situação de ação poderiam ser mencionados (as condições climáticas, a 
refeição anterior do produtor, seu estado emocional, etc.) nós, entretanto, de 
acordo com a maioria dos teóricos, acentuaremos exclusivamente os fatores 
que exercem uma influência necessária (mas não mecânica!) sobre a 
organização dos textos. Esses fatores estão reagrupados em dois conjuntos: o 
primeiro refere-se ao mundo físico e o segundo, ao mundo social e subjetivo 
(Bronckart, 1997/2003: 93). 
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Em relação ao contexto físico, é preciso verificar o lugar em que o texto é produzido; 

o momento da produção; quem produz fisicamente o texto; o interlocutor – quem é a(s) 

pessoa(s) que pode(m) receber concretamente o texto –; a esfera de circulação; o suporte, ou o 

meio de veiculação: meio eletrônico, jornal, livro, vídeo, diário, etc. Quanto ao contexto 

social, é preciso verificar todos esses elementos, porém deve-se considerar, também, o tipo da 

interação social, a instituição social em que o texto é produzido e em que circula, os papéis 

sociais atribuídos aos protagonistas da interação e o objetivo da interação, isto é, o efeito que 

o enunciador quer produzir sobre o destinatário, com base na imagem que o produtor tem do 

seu receptor. (Bronckart, 1997/2003).  

Para exemplificar esse contexto de produção, tomemos a seguinte carta, que foi 

publicada na coluna Tudo sobre sexo – Alô, doutora, da Revista Atrevida. Esta revista “fala” a 

linguagem de adolescentes, trazendo assuntos como amor, relacionamento, sexualidade, 

beleza, moda, música, ídolos e atualidade.  

 
Alô doutora! Tomo pílula há dois meses. Sempre tomei tudo direitinho, mas 
no mês passado, a menstruação veio dois dias depois de parar com o 
remédio. Além disso, senti dores na barriga. Este mês está atrasado. Será que 
há algo errado? H.F. Brasília, DF  
 

Vejamos no quadro abaixo as hipóteses que se pode fazer sobre os elementos do 

contexto de produção dessa carta de pedido de conselho19: 

 

 Quadro 1: Exemplo de contexto de produção. 

                      Situação de produção 

Enunciador Adolescente com um tipo de problema / questionamento 
Destinatário  Pessoa especializada (terapeutas, psicólogos) e, em segundo 

plano, os leitores da revista em questão. 
Objetivo Obter conselho / expor seu problema a uma audiência 

relativamente controlada. 
Locais onde o texto circulará Todo país (Brasil).  
Momento da produção Publicado no exemplar de maio de 2007 
Meio de veiculação  Revista impressa – Atrevida  

 
       
 

                                                 
19 Inspirado em Cristóvão, Durão, Nascimento e Santos. Linguagem e ensino, Pelotas, v.9, n.1, p. 41-76 jan/jun 
2006 – Disponível em <http://rle.ucpel.tche.br/php/edicoes/v9n1/vera_adja_elvira_simone.pdf>. Acesso em: 
25/07/2007. 
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Abordado o contexto de produção, faço uma exposição do nível organizacional, 

constituído por plano geral do texto, conteúdo temático, tipos de discurso e tipos de 

sequência.  

O plano geral, ou global, que se refere à organização do conjunto do conteúdo 

temático e que se mostra visível no processo de leitura pode ser codificado em um resumo 

(Bronckart, 1997/2003). Para exemplificar, vejamos o plano global da carta anteriormente 

citada:  

Quadro 2: Exemplo de um plano global. 

            Texto  Plano global 

Alô doutora! 

Tomo pílula há dois meses. Sempre 
tomei tudo direitinho, mas, no mês passado, a 
menstruação veio dois dias depois de parar 
com o remédio. Além disso, senti dores na 
barriga. Este mês está atrasado. Será que há 
algo errado?  

H.F. Brasília, DF  

Saudação  

 
 
Exposição de conflitos pessoais, 
dúvidas sobre sexo, doenças, 
comportamentos 

 
 

 
Assinatura. 

 

Esse tipo de análise permite que o pesquisador tenha uma visão global do texto, para, 

em seguida, passar à identificação dos tipos de discurso e das sequências, se necessário. 

Quando o conteúdo temático é organizado em um mundo distante, ou disjunto da 

situação de produção, as reconfigurações mobilizadas referem-se a fatos passados, a fatos 

futuros e a fatos plausíveis ou imaginários, havendo assim uma ancoragem em um dado 

espaço-tempo por meio de formas linguísticas temporais. Exemplo: “No ano de 2030, o 

aquecimento global será insustentável”; e espaciais “Num castelo distante, havia uma rainha 

muito má ....” Assim, os fatos narrados são interpretados como se fossem passados ou futuros 

e podem ser colocados num tempo diferente do tempo da enunciação.  

Caso o conteúdo temático não esteja ancorado em nenhuma origem específica, mas 

faça referência às coordenadas do mundo de ação de linguagem em curso, temos então fatos 

expostos: “A mudança do clima é um problema real ao qual o Brasil atribui grande 

importância.” O segundo caso, diz respeito, por um lado aos conteúdos das instâncias de 

agentividade (personagens, grupos, instituições) e sua inscrição espaço-temporal e, também, 

aos parâmetros físicos da ação da linguagem em curso (agente produtor, interlocutor e espaço-

tempo da produção). Surgem, então, mais duas possibilidades, podendo ser construído um 
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discurso implicado ou um discurso autônomo. Considera-se que há implicação quando há 

referências explícitas aos parâmetros da ação de linguagem em curso. Por exemplo: “Boa 

noite! Eu vou deitar!” Há aqui uma referência dêitica de pessoa, como EU, por exemplo, ou 

seja, referências que apenas podem ser interpretadas com base na própria situação de 

produção. Considera-se que não há implicação quando não há referências aos parâmetros 

materiais da ação de linguagem.  Temos então um discurso autônomo, como em “Era uma vez 

uma rainha muito má....”  

Chegamos, então, a quatro tipos de discurso, correspondentes aos diferentes mundos 

discursivos:  

                                  Quadro 3: Tipos de discurso 

 
 

 
Em relação às coordenadas espaço-temporais 

Em relação à situação de 
produção 

Conjunção: expor Disjunção: narrar 

Implicação Discurso interativo Relato interativo 

Autonomia Discurso teórico Narração 

 

Os textos podem, assim, ser constituídos por diferentes tipos de discurso.  

O discurso interativo requer, para sua interpretação, um conhecimento dos parâmetros 

da situação de linguagem em curso. Como unidades linguísticas típicas desse tipo de discurso, 

temos: a) frases interrogativas, imperativas e exclamativas; b) o sistema temporal baseado no 

presente do indicativo, que dá ao texto valor de simultaneidade dos fatos, acompanhado do 

pretérito perfeito e/ou do futuro perifrástico; c) dêiticos espaciais, temporais e pronominais 

referindo-se diretamente aos protagonistas da interação verbal. Um exemplo para esse tipo de 

discurso é a conversação: – “Você vai à PUC, hoje?”; “– Sabe que ainda não sei! Eu preciso 

ligar lá.”, que nos aponta marcas de discurso interativo: você, hoje, eu.  

O discurso teórico caracteriza-se pelo uso de frases declarativas, verbos no presente do 

indicativo, mas geralmente com valor genérico, sem referências dêiticas, como no segmento 

“Professor competente é aquele que consegue atrair a atenção dos alunos e convencê-los a 

participar das aulas”. Os verbos modais, como por exemplo pode / poderia / deve / deveria, 

também podem indicar discurso teórico.   
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O relato interativo caracteriza-se pelo uso de unidades linguísticas que estabelecem 

um distanciamento entre o momento do fato relatado e o momento da enunciação, havendo, 

então, a predominância do pretérito perfeito e imperfeito, às vezes, associados às formas do 

pretérito mais que perfeito. Nesse quadro, são apresentados fatos com personagens e ações, 

em uma forma de narrar implicado, podendo surgir elementos dêiticos pois, em geral, o 

enunciador relata acontecimentos nos quais esteve envolvido. Um depoimento, muitas vezes, 

pode servir de exemplo para esse tipo de discurso.  

Nunca usei malabarismos em minhas aulas, apenas retroprojetores, slides, 
trabalhos em grupo e individuais. Tudo aplicado de acordo com a 
necessidade20  

O último tipo de discurso é a narração, um discurso autônomo e disjunto em relação 

aos parâmetros da situação de produção; no que diz respeito às suas características 

linguísticas, faz uso, em geral, do pretérito perfeito e do imperfeito, e há outras formas 

correspondentes, ausência de pronomes de 1ª e 2ª pessoa. Um bom exemplo para o tipo de 

discurso de narração: 

A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era de 
1840. Naquele dia – uma segunda-feira, do mês de maio – deixei-me estar 
alguns instantes na Rua da Princesa a ver onde iria brincar a manhã. 
Hesitava entre o morro de S. Diogo e o Campo de Sant'Ana, que não era 
então esse parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rústico, 
mais ou menos infinito, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos. Morro 
ou campo? Tal era o problema. De repente disse comigo que o melhor era a 
escola. E guiei para a escola. Aqui vai a razão (Machado de Assis). 

Além de admitir que os textos são organizados em tipos de discurso, Bronckart (1997), 

com base em Adam, considera que os textos também são organizados em sequências textuais, 

modos de planificação convencionais, que se desenvolvem no interior do plano geral do texto. 

Essas sequências são classificadas em seis principais tipos: narrativa, descritiva, 

argumentativa, explicativa, dialogal e injuntiva.  

Feita a exposição sobre o nível organizacional, passo ao nível enunciativo, que inclui 

as vozes e as modalizações.  

O estudo do gerenciamento de vozes e das modalizações pode revelar diferentes 

avaliações formuladas nos textos sob análise, bem como verificar quais vozes povoam cada 

texto, ou seja, quais são as instâncias que se responsabilizam por tais avaliações (Bronckart, 

2006).  

                                                 
20 Folha S.Paulo, Caderno Sinapse, 27/09/05. 
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 O paradigma de Bakhtin e de seu círculo nos permite entender que os discursos são 

sempre dialógicos, estão sempre em contato com outros discursos, com outras “vozes”. Essas 

vozes podem ser provenientes de diferentes esferas ideológicas. Dessa forma, o mundo 

interior de um indivíduo é repleto de outras vozes, ou seja, nossos enunciados são sempre 

heterogêneos. 

 A heterogeneidade discursiva trata da presença do outro (interdiscurso) no discurso, 

da alteridade, e pode ser apontada pelas vozes implícitas ou pelas vozes mostradas. Authier-

Revuz (1981, 1990) reconhece o caráter heterogêneo do discurso e registra a heterogeneidade 

dividida em dois tipos: constitutiva e mostrada. Sendo inúmeras as formas de heterogeneidade 

mostrada possíveis em um texto, neste trabalho foco, sobretudo, o discurso direto, o discurso 

indireto e o discurso indireto livre.   

No que diz respeito às marcas da heterogeneidade, temos: no discurso direto, a fala do 

outro é anunciada por um verbo dicendi (dizer, responder, retrucar, etc.), geralmente seguido 

de dois pontos, com a fala do outro aparecendo separada da fala do enunciador por aspas ou 

por travessão; no discurso indireto, a fala do outro também é introduzida por um verbo 

dicendi, seguido de uma oração subordinada e separada da fala do narrador por um elemento 

de coesão, como que, se, onde, por que.  

Temos, ainda, uma terceira forma para introduzir a fala do outro que é o discurso 

indireto livre. Nesse caso, não são empregadas as marcas convencionais dos discursos direto e 

indireto. São falas totalmente apropriadas pelo autor, introduzidas sem os verbos dicendi, sem 

conectivos e sem sinais de pontuação. 

Nesse momento, vale lembrar que a heterogeneidade mostrada  marca o discurso com 

certas formas que criam o mecanismo de distância entre o enunciador e aquilo que ele 

enuncia. De acordo com Authier-Revuz (1990), devido à ausência de uma menção direta à 

fonte original, temos alguns elementos linguísticos como os advérbios nunca, não, jamais e a 

preposição sem, que evocam, de certa forma, uma voz proveniente de outra, porém marcada. 

A heterogeneidade constitutiva  remete à presença do outro, diluída no discurso, como 

presença integrada pelas palavras do outro; aqui, o sujeito desaparece para dar espaço a um 

discurso outro. Assim, Authier-Revuz (1990) afirma que: 

 
Sempre, sob nossas palavras, “outras palavras” são ditas: é a estrutura 
material da língua que permite que, na linearidade de uma cadeia, se faça 
escutar a polifonia não intencional de todo discurso, através da qual a análise 
pode tentar recuperar os indícios da “pontuação do inconsciente” (Authier-
Revuz, 1990: 24, grifos da autora). 
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Para ela, ainda há o discurso segundo, que ocorre em relação a outro discurso, quando 

a enunciação remete à primeira, como por exemplo em itálico: “De acordo com Paulo Freire, 

a leitura é um ato importante”.  

Bronckart retoma o conceito bakhtiniano de vozes, relacionando-o com o 

posicionamento enunciativo revelado no texto: para ele, as vozes são as entidades que 

assumem (ou às quais são atribuídas) a responsabilidade do que é enunciado. Essas vozes 

poderiam ser reagrupadas em três subconjuntos:   

–   a  voz do autor empírico; 
–  as vozes sociais, isto é, as vozes de outras pessoas ou de instituições 
humanas exteriores ao conteúdo temático do texto.  
–  as vozes de personagens, isto é, as vozes de pessoas ou de instituições que 
estão diretamente implicadas no percurso temático (Bronckart, 1997/2003: 
130-131). 
 

Nessa perspectiva, sendo a função primordial do gerenciamento das vozes esclarecer 

quem assume os posicionamentos enunciativos frente ao conteúdo temático que o texto 

veicula, é importante estudar a polifonia textual, ou seja, a multiplicidade de vozes presentes 

nos textos em análise.  

A título de esclarecimento, cito aqui três exemplos de vozes, extraídos de um 

fragmento do livro Cem dias entre o céu e o mar de Amyr Klink. A obra em questão relata 

uma verdadeira odisseia moderna, que transporta o leitor para a superfície ora cinzenta, ora 

azulada do Atlântico Sul, tornando-o cúmplice das alegrias e temores do navegante solitário. 

Quem conta a história é responsável pela organização do texto, dizendo-se “eu”, ou melhor, o 

narrador. A prova de que o narrador e o autor não se misturam é o fato de que o narrador pode 

ser uma personagem da história, como veremos a seguir.  

O trecho a seguir inicia-se com a voz de personagem – no caso, narrador-personagem 

(marcada em itálicos) – que apresenta Rosa, o barco, isto é, personagem importante de sua 

odisseia; em seguida, entra a voz do autor empírico (em negrito), que se anuncia em 1ª pessoa 

do discurso para se posicionar frente ao barco personificado; na sequência, encontramos 

referência a uma voz social (sublinhado), momento em que o narrador revela como outras 

personagens, instâncias externas do conteúdo temático, avaliam a “sua” Rosa:  

 
Rosa era o seu nome e – como a mulher dos meus sonhos, aquela de 
quem nunca saberei todos os segredos e para quem sempre terei uma 
história nova – era misteriosa, elegante, cheia de enigmas. Suas linhas 
perfeitas escondiam-lhe muito bem a idade. Muito se contava a seu respeito. 
Grandes aventuras, viagens perigosas. Todos na ilha a conheciam (Klink, 
2005:10).  
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Para esta tese não me limitarei apenas a essas três classificações propostas por 

Bronckart. Servir-me-ei também de outras categorias já utilizadas por pesquisadores do grupo 

ALTER especificando seu papel em relação ao trabalho docente, como por exemplo: voz do 

expert (Mazzillo, 2006) – “A psicóloga Siglia Leão recomenda fazer a leitura compartilhada”; 

voz do métier (Buzzo, 2008) “– Quanto papel a gente carrega não?”;  voz do professor  “– 

Estudem, pois amanhã haverá prova!”; voz do aluno “– Olha que eu reclamo para meu pai e 

você será demitido!”(Carrasco, 2001); voz de familiares “– Meu filho vai repetir de ano?”.  

Além dessas classificações utilizadas por pesquisadores do ALTER, encontram-se, em 

nosso corpus, mais duas categorias de vozes: a voz indefinida e a voz interior. A voz 

indefinida é uma voz implícita, o leitor pode conseguir  distinguir sua procedência pelo 

contexto, mas ela não está expressa claramente no texto, como exemplo podemos citar o 

seguinte enunciado: “Deve-se ensinar ao aluno matemática”. Pode-se, pelo processo indutivo, 

concluir que se trata de um enunciado originário de uma instância governamental, mas 

aparece reconfigurado como indefinida, dando a ideia de ser uma verdade absoluta e 

universal. A voz interior funciona como um questionamento do enunciador para com ele 

mesmo, por exemplo, “Parentesco entre homem e macaco?”, como se o enunciador não 

aceitasse a premissa de que o homem vem do macaco. E questionasse sua interlocutor. 

De acordo com Bronckart (1997), além das vozes, fazem parte dos mecanismos 

enunciativos, as modalizações que têm como objetivo geral traduzir os comentários ou 

avaliações formuladas a respeito de alguns elementos do conteúdo temático. A principal 

característica das modalizações é que elas podem ser enunciadas por qualquer voz e 

independem da linearidade do texto e de sua progressão. Orientam o leitor na interpretação do 

texto, ao mesmo tempo em que são recursos linguísticos que revelam as atitudes do autor em 

relação aos enunciados. 

Podem ser identificadas por meio de unidades ou de conjuntos de unidades linguísticas 

de níveis muito diferentes, como o tempo verbal no futuro do pretérito (seria perfeito), os 

auxiliares de modalização (poder, ser preciso, dever etc.), certos advérbios (certamente, sem 

dúvida etc.), certas frases impessoais (é evidente que...; é possível que...) etc. (Bronckart, 

1997/2003: 132). Para o autor, elas se classificam em lógicas, deônticas, apreciativas e 

pragmáticas.  

a) modalizações lógicas: incidem sobre o enunciado inteiro e consistem em 

julgamentos sobre o valor de verdade das proposições enunciadas, que são apresentadas como 

certas, possíveis, prováveis, improváveis, etc. Exemplos: Talvez João venha.; É claro que vai 

chover.; Possivelmente ele vem.  
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b) modalizações deônticas: incidem sobre o enunciado inteiro e avaliam o que é 

enunciado à luz de valores sociais, apresentando os fatos enunciados como (socialmente) 

permitidos, proibidos, necessários, desejáveis, etc. Exemplos: O aluno deve entrar e sair 

sabendo tudo o que foi dito.; Ele tem de sair imediatamente.   

c) modalizações apreciativas: incidem sobre o enunciado inteiro e traduzem um 

julgamento mais subjetivo, apresentando os fatos enunciados como bons, maus, estranhos, na 

visão da estância que avalia. Exemplos: Infelizmente, está chovendo; Felizmente, fiz esta 

conferência em 80;  

d) modalizações pragmáticas: introduzem um julgamento sobre uma das facetas da 

responsabilidade de um personagem em relação ao processo de que é agente, principalmente 

sobre a capacidade de ação (o poder-fazer), a intenção (o querer –fazer) e as razões (o dever –

fazer). Explicita as intenções do agente (querer, tentar, buscar, procurar e outros) e incide 

sobre um dos elementos do agir de um determinado actante, inferindo a respeito de suas 

intenções.  Exemplos: Fábio quer estudar hoje. 

É importante destacar que os três primeiros tipos de modalização já são bastante 

conhecidos, tradicionais e usados nos estudos linguísticos, inclusive pela gramática 

normativa. O quarto tipo de modalização, a pragmática, menos comum, foi introduzido por 

Bronckart (1997) e será importante para este trabalho, pois tem uma estreita relação com os 

elementos constitutivos do agir. 

Pode-se, também, identificar a avaliação nos textos a partir dos adjetivos, que são 

marcas de subjetividade do enunciador ou dos próprios actantes, colocados em cena pelo 

enunciador. Para Kerbrat-Orecchioni (1990), os adjetivos distribuem-se em dois grupos: os 

afetivos que expressam uma reação emocional do locutor, como, por exemplo, “Ela foi muito 

bondosa comigo”; e os axiológicos que exprimem a opinião de maneira mais objetiva, como 

por exemplo, “Pedro é muito alto”.  

Por meio da análise dos adjetivos, podem-se identificar as diferentes reações das 

instâncias enunciativas sobre um determinado objeto temático e, no caso específico desta 

pesquisa, sobre o actante professor. Acredito que as avaliações por adjetivação podem apontar 

mais detalhes do trabalho do professor em textos literários e não-literários.  

Discutidos os conceitos de vozes e de modalização, passo, a seguir, a discutir o nível 

semântico da análise dos textos, que envolve, na verdade, uma semântica do agir.   
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Para tanto, além da adoção dos procedimentos metodológicos expostos em Bronckart 

(1997, 2006), procurei alguns conceitos, já utilizados por outros pesquisadores21, que me 

permitiram abordar as questões referentes ao agir de forma mais consistente. 

Em relação aos conceitos de atividade e de ação, Bronckart, com base em Leontiev, 

define atividade como um agir que organiza e mediatiza os aspectos essenciais das relações 

entre as pessoas e o meio, designando uma leitura do agir (interpretação) que envolve 

dimensões motivacionais e intencionais mobilizadas no nível coletivo (“Os professores de 

antigamente optaram pela avaliação tradicional porque acreditavam que era eficaz para eles 

conseguirem melhorar o nível de aprendizagem dos alunos”); já a ação designa uma leitura 

do agir que envolve essas mesmas dimensões mobilizadas no nível das pessoas em particular 

(“O professor Isaac optou pela avaliação tradicional porque acredita que é eficaz para ele 

conseguir melhorar o nível de aprendizagem dos seus alunos”).  

Cada atividade coletiva é constituída de ações, condutas que podem ser atribuídas a 

um agente particular, que são motivadas e orientadas por objetivos que implicam a 

reconfiguração e a antecipação de seus efeitos na atividade social.  

Em relação aos textos sobre o trabalho, os elementos constitutivos do agir podem ser 

(ou não ser) tematizados e com isso pode-se construir diferentes figuras interpretativas do 

agir. Vejamos quais são esses elementos e como podem contribuir para a construção de 

diferentes figuras interpretativas, de acordo com Machado e Bronckart (2009/ prelo):  

a) as razões que levam ao agir, que podem ser as determinações externas originadas 

no coletivo (“A universidade determina que se façam projetos de intervenção”) e os motivos, 

que são as razões de agir interiorizadas por um indivíduo (“Estudo os projetos porque 

acredito que eles ajudam na formação do professor”); 

b) a intencionalidade do agir, em que podemos ter as finalidades assumidas pelo 

coletivo e socialmente validadas: (“A FUVEST indica os clássicos para os alunos terem 

conhecimento sobre literatura brasileira e portuguesa”) e as intenções, que são os fins do 

agir interiorizados por um indivíduo (“Professor Isaac tentava nos transformar em atletas”). 

c) os recursos para o agir são os que dizem respeito aos artefatos materiais ou 

simbólicos, ou tipificações do agir (modelos) disponíveis no meio: (“Dona Telma precisava 

de sua biblioteca ambulante para dar uma boa aula”) e as capacidades, recursos mentais ou 

comportamentais atribuídas a um ser (“Walcyr Carrasco tinha capacidade de estudar 

sozinho”).  

                                                 
21 Cf. Bueno (2008), Barricelli (2007), Mazzillo (2006). 
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Chamamos de actante o indivíduo que se presume ser a fonte de um processo. Ele 

[actante] pode ser considerado agente, quando colocado no texto como não tendo intenções, 

motivos, capacidades, enfim, responsabilidade sobre esse processo (“Os professores precisam 

de ajuda dos especialistas”); ou como ator, colocado no texto como tendo intenções, motivos, 

capacidades e portanto responsabilidade (“O professor, de acordo com determinações da 

Delegacia de Ensino e também conforme  seus estudos pessoais, decidiu que mudará o 

programa de ensino desse  semestre para que ele consiga atingir os seus objetivos em relação 

a essa turma”)22.  Para facilitar a análise do agir, opto, nesta análise, pela nomenclatura 

actante e não protagonista, justamente porque protagonista é o personagem que mais aparece, 

e no caso de nosso corpus, o protagonista é sempre o professor.  

 Apresento, a seguir, um esquema a fim de sintetizar e ilustrar os elementos do agir 

acima discutidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Esquema 2: Elementos constitutivos do agir 

 

Além desses elementos, algumas pesquisas vêm estudando as figuras interpretativas 

do agir que podem tematizar também as fases do desenrolar de uma tarefa e os resultados ou 

efeitos concretos da atividade (Bronckart, 2005). Podem-se citar, como exemplo, as seguintes 

pesquisas que incluem estudiosos do grupo ALTER e do grupo LAF, já citados anteriormente:  

Bulea e Fristalon (2004), Bronckart, Bulea e Fristalon (2005), Bulea (2006), Abreu-Tardelli 

(2006), Lousada (2006), Mazzillo (2006), Bueno (2007), Barricelli, (2007) e Buzzo (2008). 

Alguns desses pesquisadores têm ainda discriminado formas de agir no texto, de acordo com a 

dimensão individual (física, cognitiva, etc.) ou interacional envolvida. Mazzillo (2006: 109), 

por exemplo, ao analisar segmentos de diários de aprendizagem, identificou três figuras do 
                                                 
22 Exemplos dos elementos do agir inspirados em Bueno (2007). 
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agir: o agir linguageiro, o agir com instrumentos e o agir mental. O primeiro, o agir 

linguageiro, foi identificado nos predicados que apresentavam verbos de dizer, distribuídos 

em três grupos diferentes: 1) um agir que implica uma ação imediata dos alunos: “A 

professora chamou atenção dos alunos”; 2) um agir que não implica uma resposta imediata: 

“A professora explica os conteúdos gramaticais”; 3) um agir em reação ao agir dos alunos: 

“Concordou”. 

O segundo, o agir com instrumentos, foi verificado quando há o emprego de verbos 

que indicam uso de instrumento material ou simbólico: 1) instrumentos materiais: “colava no 

quadro uma foto”; “fez uma transparência de leitura” (Mazzillo, 2006: 113, grifos da autora); 

2) instrumentos simbólicos: “fez diversas perguntas de compreensão”; “fez a leitura e 

interpretação da poesia” (Mazzillo, 2006: 113, grifos da autora). 

O terceiro, o agir mental, envolve uma atividade cognitiva “A Luci se preocupou para 

trazer mais explicações”; ou capacidade das professoras: “A professora não cria, não oferece 

nenhuma atividade interessante”. 

Barricelli (2007), por sua vez, em sua dissertação de mestrado, identificou um agir 

pluridimensional, posto por verbos que indicam um agir que envolve diferentes dimensões de 

um mesmo indivíduo. Por exemplo, ao “darmos aula” não usamos apenas o agir linguageiro, 

mas também o agir cognitivo, o físico e outras formas de agir, como falar, escrever, elaborar, 

entre outros agires. Barricelli (2007) também identificou o agir afetivo como um processo 

emocional, marcado por verbos como: chorar, congratular, dar prazer, sentir, entre outros.  

Assim, após as análises cujas categorias acabo de descrever, poderei chegar a uma 

síntese das (re-)configurações dos tipos de discursos e a uma comparação entre as diferentes 

(re-)configurações construídas nos diferentes textos analisados. 

 Explicitados os pressupostos teórico-metodológicos deste estudo, no próximo 

capítulo, apresento os procedimentos metodológicos desenvolvidos para a realização da 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

 
 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Neste capítulo, serão especificados os procedimentos que desenvolvi para a coleta e a 

seleção de dados, bem como o método de análise utilizado. Inicialmente, serão apresentadas 

as etapas desenvolvidas até a escolha definitiva do corpus, assim como os critérios utilizados 

para essa seleção. Num segundo momento, por sua vez, serão apresentadas as perguntas de 

pesquisa, a descrição do contexto de produção dos textos e os procedimentos de análise 

utilizados.  

 

3.1. Caminhos percorridos para a seleção do corpus 

 

 Antes de qualquer consideração, vale lembrar que minha dissertação de mestrado teve 

como foco o gênero crônica, mais especificamente a crônica veiculada em revistas, em 

especial, a RVSP (Revista Veja São Paulo). O objetivo da dissertação foi averiguar os 

diferentes olhares do cronista Ivan Angelo em relação à cidade de São Paulo a partir de alguns 

textos publicados nesse periódico. Convém salientar, também, que o fato de ser conhecedora 

desse gênero e do periódico RVSP, em que textos desse gênero são publicados regularmente, 

facilitou a realização do projeto na fase do doutorado. Continuei, então, colecionando, 

organizando e catalogando as crônicas. 

Em reunião com a orientadora e exposta a vontade de continuar trabalhando com o 

mesmo gênero, foi-me sugerido, como procedimento metodológico, coletar também revistas 

que apresentassem crônicas que tivessem algum tipo de relação com o “trabalho” em 

ambiente de ensino, já que, na ocasião, já fazíamos parte do grupo de pesquisa “Linguagem e 

Trabalho”. Foi nessa ocasião que tive a ideia de colecionar e investigar as crônicas veiculadas 

na RNE (Revista Nova Escola) que, até então, eram lidas por mim sem a devida atenção e sem 

tanto rigor de frequência, mas que são direcionadas aos trabalhadores da educação.   

Na época, além da RVSP e da RNE, tentei inserir no corpus desta pesquisa um 

terceiro periódico que não apresentasse o gênero ficcional crônica, mas que remetesse ao 

cotidiano real do professor. Com isso, pretendia contrastar a representação sobre o trabalho do 

professor em tais periódicos. Tentei, então, trabalhar com o caderno “Sinapse” – hoje não 

mais publicado no Jornal Folha de S. Paulo – de 27 de setembro de 2005, cuja reportagem 
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central intitula-se “Professor em risco de extinção”, em que havia vários depoimentos de 

professores. Diante desses dados, em um primeiro momento, selecionei um depoimento 

batizado como “Aula bombom”.  

Ao perceber que tal depoimento era editado, descartei-o, pois como depoimento 

editado, a meu ver, ele perde sua autenticidade, evidenciando a voz do jornalista e não mais a 

do professor. Uma outra tentativa de obter dados foi a gravação em áudio dos depoimentos 

veiculados no programa “Educação semente do amanhã” e “Alicerce da pátria”, da Rádio 

Jovem Pan, ambos ocorridos no período entre 2006 e 2007. Mais uma vez, encontrei 

empecilhos determinantes, uma vez que deveria lidar com mídia radiofônica, tornando-se, 

assim, inadequado aos propósitos desta pesquisa, já que pretendia fazer um confronto entre 

periódicos impressos.   

Conforme foi mencionado anteriormente, após a orientação que me foi passada de 

buscar também crônicas que abordassem aspectos relacionados ao trabalho educacional, 

pesquisei a RNE, a partir das publicações de 1986, e deparei-me com várias seções, cujos 

títulos apontavam para esse tema, como por exemplo: “Falem, mestres!” e “Aula do pôster”. 

Apesar de ser uma revista direcionada ao professor, verifiquei também que a única seção que 

contemplava o gênero crônica era a seção “Era uma vez”, porém não de modo exclusivo, uma 

vez que nela se apresentavam gêneros variados, como poema, conto, diário, carta, entre 

outros.   

Inicialmente, pretendia ater-me apenas ao gênero crônica, pelo fato de ele tratar de 

temas vinculados ao cotidiano. No entanto, em minha busca, deparei com edições da RNE que 

traziam outro gênero que acompanhavam as crônicas da referida revista, despertando-me para 

uma nova e mais ampla possibilidade de trabalho: a análise de textos que chamei de “roteiros 

de reflexão”. Trata-se de textos que acompanham a crônica na seção “Era uma vez”, trazendo 

questões, dirigidas ora aos professores – propondo atividades de sala de aula –, ora ao 

coordenador / diretor – pressupondo um trabalho de formação com os professores. 

Como o intuito desta pesquisa é investigar as (re-)configurações sobre o trabalho do 

professor em textos sociais, busquei crônicas em que ele fosse o protagonista e considerei que 

os “roteiros de reflexão” também poderiam contribuir para a compreensão da imagem de 

professor em situação de trabalho, construída em periódicos.  

Nesse período encontrei, também, várias pesquisas sobre as causas da insatisfação do 

professor com sua profissão. Por exemplo, uma pesquisa realizada pela Revista Educação, em 
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março de 2007, apontava que quase 50% dos professores brasileiros apresentavam sintomas 

de estresse ou depressão e que, dentre esses, muitos optavam por abandonar o ofício de 

educadores. Além disso, problemas constantes na sala de aula, como falta de interesse e 

indisciplina dos alunos, superlotação em sala de aula, falta de material didático, jornada 

excessiva de trabalho, violência nas escolas, dentre outros problemas, causavam e ainda 

causam certo estresse ou mal-estar no corpo docente, como já apontado na introdução.  

O recorte de textos desse período – entre 2000 e 2006 – justifica-se, assim, por ter 

sido, esse, um período em que a crise profissional do docente passou a ser explicitada e, 

principalmente, um momento em que se apontava para uma mudança de paradigma no campo 

educacional, sobretudo, porque no final do século XX, foram elaborados e publicados os 

PCNs.  

Dos 72 textos lidos na RNE, apenas três crônicas tomavam o trabalho do professor 

como tema, sendo elas pertencentes a diferentes autores e a épocas variadas, mas todas 

publicadas em outubro, mês em que se comemora o “dia do professor” no Brasil. Com relação 

à RVSP, dos 288 exemplares pesquisados , encontrei, com tal temática, apenas três crônicas 

de Walcyr Carrasco, autor que ocupa uma coluna quinzenal sempre na última página dessa 

revista: uma publicada também em um mês de outubro e duas em março, o que é também 

significativo pois se trata do início do ano letivo. Assim delimitei o corpus, selecionando 

publicações feitas no período de 2000 a 2006, divididas em três conjuntos: três crônicas da 

RVSP e seis textos da RNE, três crônicas e seus respectivos “roteiros de reflexão” para o 

professor, como mostram os quadros abaixo:  

               Quadro 4: Textos da RNE selecionados para a pesquisa 

TÍTULO DO 
TEXTO AUTOR DATA / MÊS DE 

PUBLICAÇÂO GÊNERO 

“Crônica para dona 
Nicota” Tatiana Belinky Outubro/ 2000 Crônica 

“O espelho de dona 
Nicota” 

Autor não 
identificado Outubro/ 2000 Roteiro 

“Dona Licinha” Fanny 
Abramovich Outubro/ 2001 Carta-crônica 

“O ofício de 
ensinar” 

Autor não 
identificado Outubro/ 2001 Roteiro 

“Qualidades do 
professor” Cecília Meireles Outubro/ 2002 Crônica 

“Cada um com seu 
estilo e um oficio 

em comum” 
Ricardo Prado Outubro/ 2002 Roteiro 
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   Quadro 5: Textos da RVSP selecionados para a pesquisa 

TÍTULO DO 
TEXTO AUTOR DATA / MÊS DE 

PUBLICAÇÂO GÊNERO 

“Meus professores” Walcyr Carrasco 03/10/2001 Crônica 

“A didática do 
sexo” Walcyr Carrasco 02/03/2005 Crônica 

“Maquiagem na 
educação” Walcyr Carrasco 08/03/2006 Crônica 

 

3.2. As perguntas que norteiam a pesquisa  

 

Delimitados os dados, busquei responder a macro-questão que norteou a pesquisa: 

Que (re-)configurações são construídas sobre o professor e sobre o seu agir no trabalho 

nos textos das RVSP e RNE que foram selecionados? 

Para isso, recorri a questões mais específicas, que apresento a seguir: 

1) Quais foram os contextos de produção dos textos? 
2) Como são organizados os textos?  
3) Que instâncias enunciativas, ou vozes, são postas nos textos para construir 
essas (re-)configurações?  
4) Que elementos do trabalho/agir do professor são tematizados? Seu agir ou os 
impedimentos do agir? O uso de instrumentos? As relações com os alunos, pais, 
direção, colegas? As capacidades psíquicas? 

 
Formulada cada uma das questões e seguindo os critérios estabelecidos por Bronckart 

e Machado (2004), Bronckart (2006) e Machado e Bronckart (2009/no prelo), iniciou-se o 

trabalho, examinando os elementos contextuais e textuais, bem como os respectivos suportes, 

que são descritos nas subseções a seguir, de forma mais detalhada.  

 

3.3. Os contextos de produção  

 

Iniciei o trabalho fazendo um levantamento de informações “externas” ao texto, isto é, 

do contexto sociointeracional mais amplo dos dois periódicos cujos textos foram submetidos a 

análises. Prossegui, então, com o estudo do contexto de produção de cada texto. Essa parte é 

considerada muito importante, pois orienta o leitor a fazer uma leitura mais adequada e 

crítica. Ao obter dados dos contextos físico e social, já se conseguem alguns dados que podem 

facilitar a interpretação do corpus e, assim, posso responder as questões de pesquisa com mais 

respaldo. 
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Nessa direção, observei as características globais dos textos e das revistas: a 

identificação do(s) tipo(s) de suporte(s) em que o texto é veiculado, sua configuração global 

com o exame da capa da revista, do título, do tamanho, dos elementos paratextuais que o 

circundam, entre outros aspectos.  

Durante a análise do contexto de produção, além de eventuais contatos com 

consultores pedagógicos da RNE, recorri, também, às autoras Tatiana Belinky e Fanny 

Abramovich. Esses contatos foram muito importantes, porque me certifiquei, por meio de 

conversas telefônicas, de alguns detalhes importantes para o andamento do trabalho. Tanto 

Tatiana Belinky quanto Fanny Abramovich escreveram suas crônicas exclusivamente para a 

RNE. Belinky revelou, inclusive, que se baseou na infância de seu filho Ricardo, enquanto 

Abramovich explicitou que “Ciça e Licinha nunca existiram e de que professor não tem nada 

a ver com ficção”.23 Ambas as entrevistas me ajudaram na análise dos dados e também na 

confrontação das representações das próprias autoras, pois sendo ficção ou não, todos os 

textos se baseiam em pré-constructos e mesmo que a enunciadora anuncie que o trabalho do 

professor “não tem nada a ver com ficção”, sem dúvida alguma, ao produzir seu texto, 

recorreu a esses pré-constructos. Além disso, para Bronckart (2008) no contato com os textos, 

encontra-se uma ordem, certa regularidade de sentido; a estrutura narrativa dá o nexo, a 

direção e sacia o interlocutor que sente a necessidade de compreender o agir do outro e o caos 

da realidade.  

 
3.4. As análises do nível organizacional 

 

Após a análise do contexto de produção, investiguei o nível organizacional. 

Identifiquei o conteúdo temático mobilizado, o tema central, os temas subsequentes, 

procurando identificar os segmentos temáticos dos textos. Isso me permitiu perceber que 

temas foram privilegiados, menosprezados ou esquecidos. Assim, cheguei até a análise do 

plano global, no qual pude identificar os actantes principais postos em cena pelos textos e 

depreender seus segmentos temáticos centrais.  

Na identificação dos tipos de discurso, procurei observar tanto as unidades que 

indicam implicação / autonomia dos parâmetros da situação de produção, quanto as que 

mostram uma disjunção / conjunção em relação ao mundo dessa situação. A ideia de se 

identificar os tipos de discursos é perceber a posição do enunciador em relação ao tema, se é 

                                                 
23 Palavras da autora em entrevista. 
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de proximidade ou de distanciamento e qual é a relação dos interlocutores a quem se dirige. 

Para conhecer a construção textual, a organização dos períodos e os principais actantes e 

como eles se constituem no decorrer do texto, investiguei os mecanismos de coesão e 

coerência. 

Os mecanismos de conexão são importantes não só como organizadores textuais, mas 

também como organizadores temporais; e desempenham um papel fundamental em relação à 

representação do agir e de seus elementos, uma vez que eles podem se constituir em índices 

de introdução de razões atribuídas ao agir “João preparou aula porque queria que seus alunos 

entendessem a matéria.” (determinações externas ou motivos particulares), em índices de 

introdução das finalidades ou dos objetivos do agir “João adotou um paradidático visando que 

seus alunos treinassem a leitura.” Simultaneamente à análise dessa identificação dos 

elementos do agir (identificados por meio de mecanismos de conexão), analisei, também, 

índices mais gerais que me levaram a esses elementos constitutivos do agir, que são 

representados por meio de verbos (A professora ensina), sintagmas verbais (A professora 

ensina brincando) ou nominalizações (O ensino é amplo). 

3.5. As análises do nível enunciativo 

Já na análise dos mecanismos enunciativos, busquei identificar, primeiramente, as 

unidades que mostram a subjetividade: as modalizações, que indicam o posicionamento do 

enunciador ou de outra instância diante do que é dito. Pude identificar como o agir é 

reconfigurado em relação aos critérios de verdade ou de necessidade, e também os 

pensamentos atribuídos ao actante. Para tanto, recorri à identificação das modalizações 

lógicas, deônticas, subjetivas e pragmáticas. Identifiquei, então, os modos verbais e os verbos 

auxiliares (dever/poder); os advérbios terminados em ‘-mente’ em enunciados que são 

apresentados como certos, possíveis, prováveis; verbos de atitude proposicional (“Creio que 

minha família não seja privilegiada.”); predicados cristalizados, como as orações 

subordinadas substantivas (“É certo que o professor se esforça”).  

Por meio dos adjetivos axiológicos e afetivos (Kerbrat-Orecchioni, 1990) foi possível 

identificar as reações das instâncias enunciativas sobre o objeto trabalho do professor. 

Conforme já explicado na fundamentação teórica, tanto em um quanto em outro, há uma 

carga de subjetividade. Todavia os “afetivos” trazem elementos que traduzem uma reação 

emocional do sujeito falante frente a esse objeto; enquanto os “axiológicos” têm o caráter 

valorativo mais destacado pelo enunciador dentre as características desse objeto.  
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Quanto às vozes, explícitas ou pressupostas, dos teóricos, do governo, do professor, do 

aluno, do pai/mãe, etc., que são trazidas para os textos, procurei averiguar o que dizem e qual 

o valor atribuído a elas pelo enunciador. Para isso, verifiquei a voz marcada e a não marcada 

através da identificação, sobretudo, das seguintes marcações: as aspas, os travessões, os 

verbos que inserem tais vozes. Para a classificação dessas vozes, usei as seguintes categorias: 

voz social, voz do professor, voz do aluno, voz de familiares, voz indefinida, voz interior, voz 

do expert (Mazzillo, 2006), voz do métier (Buzzo, 2008), conforme explicado e 

exemplificados no referencial teórico desta tese. 

Ao fazer o levantamento do conteúdo temático, dos tipos de discurso, das 

modalizações, das vozes, percebe-se que estes elementos ajudam a construir a reconfiguração 

do trabalho do professor. Mas para chegar, de fato, às respostas das perguntas norteadoras 

desta pesquisa, foi fundamental investigar verbos e nomes que se referiam ao agir do 

professor e, sobretudo, os adjetivos e outras marcas linguísticas, como as nominalizações, os 

advérbios, as conjunções. Por isso, foram importantes as análises do nível semântico.  

 

3.6. As análises do nível semântico 

Para identificar as (re-)configurações sobre o agir do professor, foi necessário localizar 

primeiramente, os actantes colocados em cena no texto de forma explícita ou implícita e os 

principais actantes envolvidos nas diferentes formas de agir, representadas por meio de verbos 

e adjetivos.  

Para elaborar as categorias de análise que descrevo a seguir e que me ajudaram a 

identificar o agir do professor representado nos textos, recorri às segmentações temáticas que 

constituem o plano global dos textos. Assim, no quadro do segmento temático identificado, 

analisei as orações que tinham o professor como sujeito. Em seguida, construí uma lista de 

verbos e predicados (Mazzillo, 2006), tentando encontrar semelhanças e diferenças de sentido 

entre eles e classificando os predicados de acordo com os verbos encontrados, categorizados 

mais adiante. 

Para tanto, inicialmente, a ideia era analisar apenas os predicados que tinham como 

sujeito o “professor”. Todavia, ao longo do estudo, notei que havia outros elementos 

linguisticos que também fazem parte das (re-)configurações do agir do professor. Assim, não 

podia me apoiar apenas no verbo que predicava o sujeito professor, mas precisei, também, 

considerar as nominalizações.   
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Para classificar os verbos ou nomes que codificam um agir referente ao agir do 

professor, adotei algumas das categorias desenvolvidas e/ou retomadas por Barricelli  (2007), 

Mazzillo (2006), Lousada (2006), Bueno (2007) e Buzzo (2008),  relacionando-as às 

categorias  apresentadas por Machado e Bronckart (2009/prelo), tais como: 

 

• Agir físico (Barricelli, 2007): A professora colocou os livros em cima da mesa 
(Didática do sexo). 

 
• Agir linguageiro (Mazzillo, 2006): A professora falou alto (Dona Licinha). 

 
• Agir pluridimensional (Barricelli, 2007): Se há uma criatura [professora] que 

tenha necessidade de formar e manter um aluno (Qualidades do professor).  
 

• Agir com instrumento simbólico ou material (Mazzillo, 2006): A professora 
preparava as aulas com o máximo empenho (Didática do sexo); A professora cortava o 
papel com a tesoura. 

 
• Agir mental (Mazzillo, 2006): A professora pesquisa, lê e prepara aulas.  

 
 
Além desses tipos de agir, apareceram, no corpus selecionado, verbos / 

nominalizações que indicam afetividade, sentimento, que considerei indicar um processo 

afetivo vivenciado pelo sujeito. Sua carga semântica envolve sentimento e não agir. Por isso 

considerei, nesse caso, um outro critério de classificação: um processo que envolve 

sentimento.  

Outra classificação dos tipos de agir pode ser feita, a partir do critério da relação entre 

o tempo de sua realização e o tempo da produção. Assim, podemos ter: agir anterior, agir 

atual, agir futuro, agir habitual. Nesta linha, o agir futuro aponta o tempo e não a dimensão em 

que o professor está envolvido: 

 
• Agir futuro (Bueno, 2007): Os alunos deverão trocar os diários entre eles para 

que haja o conhecimento e a leitura de diferentes formas de registro, observando as 
diferentes interpretações e problemas que podem ser negociados e socializados entre 
todos os leitores participantes do processo. 

 
 

Quanto a este último tipo de agir, o agir futuro (Bueno, 2007), trata-se da relação do 

agir num outro tempo, ou seja, o que se espera que ocorra.  
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Além da análise dos verbos de ação, observei, também, a grande ocorrência de verbos 

de ligação, que têm o professor como sujeito e, portanto, atribuindo a ele uma qualidade ou a 

posse de uma capacidade.  

A partir dos resultados de todas essas análises, detectei as (re-)configurações sobre o 

trabalho do professor, verifiquei se havia alguma predominante, se havia (re-) configurações 

conflitantes em um mesmo texto ou em um mesmo bloco de textos; ou ainda se havia (re-) 

configurações diferentes entre os textos das duas revistas.  

Apresento e discuto, nos dois próximos capítulos, os resultados das análises dos textos 

selecionados nos periódicos anunciados: RNE e RVSP. 
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CAPÍTULO 4 
 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DOS 

TEXTOS DA RNE 
 

O objetivo deste capítulo é discutir os resultados das análises dos textos extraídos da 

RNE (Revista Nova Escola). Primeiramente, mostrarei as características gerais da revista. Em 

seguida, apresentarei os resultados das análises de cada grupo de texto seguindo os seguintes 

passos: começarei pelo contexto de produção; em segundo lugar, será apresentado o resultado 

da análise do nível organizacional com o plano global e tipos de discursos; em seguida 

apresento a análise do nível enunciativo com as modalizações e vozes; e, finalmente, mostro 

os resultados da análise do nível semântico de cada texto da RNE.  

 

4.1 Características gerais da RNE 

 

A RNE24 (Revista Nova Escola) foi criada por Victor Civita, fundador da Editora 

Abril. A primeira edição da RNE foi publicada em março de 1986. Vendida a preço de custo 

(R$ 3,40), tem a segunda maior tiragem do país, com cerca de 1 milhão de exemplares por 

mês. De acordo com a editora, chega a todas as 200 mil escolas brasileiras do Ensino 

Fundamental. Segundo dados do instituto de pesquisas Marplan, a RNE envaidece a história 

editorial brasileira: conseguiu ultrapassar a marca de mais de 1 milhão de edições. Conta hoje 

com 3,8 leitores por publicação, o que traduz o seu universo total de leitores em cerca de 3,8 

milhões de pessoas. A RNE é a segunda principal revista em circulação do Brasil, atrás 

apenas de Veja, também da Editora Abril. Segue abaixo um quadro, realizado pelo Instituto de 

Pesquisa Marplan, com um perfil dos leitores:  

                             Quadro 6: Perfil dos leitores da RNE 25 

     Perfil do Leitor 
Idade Sexo Classe Social 

67% têm entre 20 e 49 anos homens: 17% 
mulheres: 83% 

Classe A: 18% 
Classe B e C: 82% 

                                                 
24 Embora a revista esteja disponível também em meio eletrônico, no site <http://revistaescola.abril.com.br> da 
Editora Abril, o suporte usado para o estudo foi a revista impressa.    
25 Disponível em: <http://publicidade.abril.com.br/homes.php?MARCA=49>. Acesso em 01/set./2007.  
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Na medida em que a RNE é uma publicação regular e vem se constituindo como um 

importante veículo de divulgação de ideias e práticas pedagógicas junto aos professores, 

justifica-se o interesse desta pesquisa em estudar o significado e as implicações das 

concepções disseminadas em suas matérias.  

Uma das seções regulares da RNE denomina-se Era uma vez e apresenta diversos 

gêneros, como conto, crônica, cartas, poemas, quase sempre tomando a prática pedagógica 

como tema e o professor como primeiro interlocutor, textos esses que são seguidos de 

sugestões de como trabalhá-los em sala de aula.  

A RNE adotou a expressão Era uma vez, com toda sua carga semântica que alude aos 

Contos de Fada e às histórias tradicionais, para nomear a seção. Talvez esta seja uma forma 

de mostrar que a seção se dedica à veiculação de textos da ordem do narrar. 

 Junto às crônicas escolhidas, ainda na seção Era uma vez, há questões para os 

professores que, em forma de um “roteiro” para o educador leitor, sugerem atividades para 

serem realizadas por ele. Esses roteiros fazem parte da mesma seção, porém com o subtítulo 

“Como utilizar o conto em sala de aula”, anunciando uma espécie de “receita” para o 

professor. Esses procedimentos nem sempre devem ser aplicados aos alunos; às vezes, são 

sugestões para o coordenador trabalhar com os professores e outros educadores num espaço 

da escola.  

Os destinatários previstos pelo produtor são os leitores da revista, muito 

provavelmente pessoas ligadas à educação, que se localizam socialmente como professores, 

coordenadores, diretores e funcionários de uma instituição de ensino, estudantes de pedagogia 

ou áreas afins, e outros interessados por temas educacionais. Como vimos no quadro acima 

(Perfil dos leitores RNE), a profissão é predominantemente feminina, logo o leitor é 

predominantemente feminino. É preciso levar em consideração que o destinatário não é só o 

assinante da revista ou aquele que a compra em bancas de jornal, mas aqueles que poderão ter 

conhecimento dela ocasionalmente, em outros lugares, tais como em palestras e murais. Os 

editores não têm o controle sobre quais serão os leitores definitivos na totalidade. No entanto, 

acredito que o receptor alvo seja mesmo o professor assinante ou comprador eventual da 

revista, por ser ele o responsável direto pela educação dos alunos, uma vez que ele é o 

“actante” central colocado nos textos analisados. É muito importante pontuar que o 

destinatário que a RNE tem como foco são educadores, ao passo que, provavelmente, o 
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destinatário que as autoras Tatiana Belinky, Fanny Abramovich26 e Cecília Meireles visavam 

provavelmente eram pessoas interessadas em textos literários e não exclusivamente os 

professores.  

A seguir, abordo a análise do contexto de produção, do nível organizacional, do nível 

enunciativo e do nível semântico dos textos que compõem o corpus deste trabalho.  

Para facilitar o acesso do leitor aos textos em estudo, apresento-os, um a um, antes de 

iniciar cada análise, tomando o cuidado de manter fidelidade ao suporte original. A seguir, a 

“Crônica para dona Nicota”, escrita por Tatiana Belinky. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
26 Fanny Abramovich escreveu não só textos literários, mas vários textos de formação voltados para o professor. 
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4.2. Resultados da análise do texto “Crônica para Dona Nicota”  
 
4.2.1. Contexto de produção  
 

Ao analisar o contexto de produção deste texto, julgo oportuno, como abordagem 

introdutória, analisar a capa da revista na qual o texto sob análise foi publicado, já que, com 

ela, se constitui, um hipertexto27. 

O texto analisado encontra-se, como já dito na metodologia, na edição 0136, de 

Outubro 2000, que apresenta a seguinte capa: 

  

    Imagem 1: Capa da RNE - edição 0136 

 

Essa publicação de outubro de 2000 caracteriza-se como uma edição especial, pois 

outubro é o mês em que se comemora o dia dos professores. A capa da revista traz como título 

especial: “Vida de professor – Histórias de profissionais que ensinam com prazer”. A imagem 

em primeiro plano mostra uma professora feliz, calma, descontraída, brincando com seu 

aluno, aparentemente, interessado. No segundo plano, temos uma cena parecida, porém são 

duas crianças brincando juntas. Pode-se inferir que se trata de uma sala de aula ideal, como se 

                                                 
27 Chamamos, aqui, de hipertexto, outros conjuntos de informação, na forma de blocos, agregados ao texto 
(Marcuschi, 2003).   



A IMAGEM ESFACELADA DO PROFESSOR: UM ESTUDO EM TEXTOS DE REVISTAS 
_______________________________________________________________________________________________________ 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DOS TEXTOS DA RNE 

 60

pode observar na própria capa da edição: “Ensaio - Grandes fotógrafos revelam seu olhar 

sobre mestres e alunos”, que é, na voz da revista, “um presente aos professores de todo o 

Brasil”. A impressão em preto e branco transmite essa sensação de recordação, de registro, 

dando um tom mais artístico e mais clássico à foto. A capa reflete o trabalho de uma interação 

prazerosa entre professor e aluno, de acordo com o próprio título da edição.  

O texto “Crônica para Dona Nicota” é produzido por Tatiana Belinky, que tem o papel 

social de cronista. É uma das escritoras de livros infantis mais conhecidas no Brasil. Literata, 

editora e roteirista de TV, jornalista, tradutora e colaboradora da revista. Ao publicar o texto, 

o propósito da escritora, segundo a mesma, era o de alcançar um público jovem, não o de 

passar uma didática, um método de ensino, mas sim cultura variada28. Entretanto, esse parece 

ser o objetivo dos editores, objetivo esse que, com o acréscimo do roteiro de reflexão, se 

sobrepõe ao da autora: o de levar o professor a refletir sobre o trabalho e o papel do professor.  

Pode-se dizer que Tatiana Belinky é a emissora, ou seja, a pessoa que produz o texto, 

retratando a imagem de um professor. Além dela, porém, podem ser considerados 

enunciadores secundários, os profissionais que colaboraram para a publicação da crônica, 

como por exemplo, a equipe de ilustração (Cris e Jean), e outros que decidem a formatação, a 

ilustração, mas evidentemente que não têm o mesmo papel de Belinky.  

4.2.2. Nível organizacional: plano global e tipos de discursos 

A “Crônica para dona Nicota” inicia-se com a apresentação das dificuldades da 

professora Dona Nicota diante do pequeno aluno que se recusava a ingressar na vida escolar. 

A enunciadora e personagem (mãe de Ricardinho) descreve a localização do tempo (década 

de 1940) e do espaço (Tradicional Colégio Mackenzie). A seguir, há a descrição de ações da 

professora, que levaram à resolução do conflito. Para finalizar, há uma explicação da autora 

sobre a sua decisão de fazer uma “crônica-tributo” no dia dos professores e o resumo do 

resultado do trabalho de D. Nicota ou de sua influência positiva sobre Ricardinho.  

Observamos que na “Crônica para dona Nicota” há a predominância do relato 

interativo, pois o texto está no eixo do narrar, mas com dêiticos de 1ª pessoa e de pronomes de 

tratamento. O eixo do narrar é caracterizado por sua autonomia em relação aos parâmetros 

físicos de ação da linguagem em curso, com o uso do pretérito perfeito associado ao 

imperfeito do indicativo e ao pretérito mais que perfeito, além do uso de organizadores 

temporais dos fatos evocados, como as conjunções, como podemos ver abaixo: 
                                                 
28 Palavras da própria autora em conversa ao telefone em 15/10/2007.  
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Foi nos anos finais da década de 40. (Há tanto tempo!) Meu 
primogênito Ricardo completara 6 anos de idade, e resolvemos 
matriculá-lo no primeiro ano primário da Escola Americana, do já 
então tradicional Mackenzie College, que ficava a três quadras da 
nossa casa.  

 
O relato interativo é reconhecido logo no início do fragmento pelo uso da 1ª pessoa 

(Meu primogênito) e também pela indicação temporal (Foi nos anos finais da década de 40), 

que marca o distanciamento da situação. 

Entretanto há segmentos de discurso interativo inserido, com o uso de perguntas e 

unidades linguísticas dêiticas pessoais (Eu mesma vou levar você ...), dêiticos temporais 

(amanhã cedo), formas verbais no presente, mesmo quando o tipo de discurso é o relato 

interativo, como em: Por que estou contando tudo isso a vocês, hoje?. Neste exemplo, o 

dêitico vocês se refere aos leitores de hoje. Portanto, há um duplo movimento enunciativo: 

aproximação e distanciamento de situação de produção com uma tentativa de estabelecer um 

diálogo com o leitor.  

O discurso interativo está contido numa narração, assim ele não tem o mesmo valor do 

discurso interativo isolado, mas funciona como discurso encaixado, inserido.   

Encontra-se, também, o tipo de discurso narração na crônica, em pequenos segmentos, 

às vezes com descrições, sem a implicação do autor na narrativa, mostrando-se autônomo em 

relação à interação social, com a presença de verbos no pretérito perfeito ou imperfeito: O 

sorriso de dona Nicota eliminou a tensão do menino Ricardo.  

 
4.2.3. Nível enunciativo: vozes e modalizações  
 

 Nesta seção, discuto as diferentes vozes e modalizações que aparecem no texto 

buscando identificar quais são as instâncias enunciativas postas em cenas e o que essas vozes 

revelam ou avaliam.    

Em relação à “Crônica para dona Nicota”, observam-se três actantes: a enunciadora-

narradora (a mãe), o aluno Ricardinho e a professora (Dona Nicota). Verifica-se que a voz da 

enunciadora aparece com intensidade, mas não é a única, pois há também a voz da professora 

Dona Nicota.  

Em relação à voz de alunos, deve-se observar que é só, aparentemente, que há a 

ausência da voz de Ricardinho, pois a crônica gira em torno da rejeição do garoto à escola, 

revelando-nos, então, a voz marcante, embora subentendida, de Ricardinho: “Ele se recusava 
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até mesmo a entrar na sala: ficava na porta, “fincava o pé”, sem chorar mas também sem 

ceder...”. 

Por sua vez, em relação à voz da mãe de Ricardinho, observa-se que é uma voz 

relevante e determinante para apontar as características da professora. A voz da mãe que 

supervaloriza as características da professora dona Nicota é enfatizada por meio do travessão: 

“E nem foi preciso — o que dona Nicota disse, ela cumpriu”.  

Na avaliação da enunciadora, o professor aparece como uma pessoa de caráter (ela 

cumpriu), responsável e preocupada com os seus alunos, já que parece ter uma finalidade no 

seu ofício (para ele não se atrasar no programa) e age para realizá-lo mesmo fora do horário 

do seu trabalho. A enunciadora enaltece a professora e também protege Ricardinho por meio 

de travessão: “– uma coisa para ele assustadora”;  e também revela surpresa por meio dos 

parênteses “– Foi nos anos finais da década de 40. (Há quanto tempo!)”. Tal expressão, entre 

parênteses e com ponto de exclamação, acentua a distância temporal entre os fatos narrados e 

o momento da produção. 

As aspas também marcam todo o texto, assumindo diferentes funções, como, por 

exemplo, a ironia, em “abandonado”, mas que busca exprimir a voz da criança: 

E Ricardinho, que era uma criança tímida e um tanto ensimesmada, não 
gostou nem um pouco da experiência de ficar "abandonado" num lugar 
estranho.  

 
As aspas assumem também o papel de uma voz social, ou seja, uma voz do senso 

comum por meio da linguagem popular como em “fincava o pé”, “Crônica-tributo” e 

“mestres-escolas”. Já as expressões entre aspas, “aula particular” e “professora primária” 

fazem parte da voz social. Além disso, a palavra “montessoriana29”, entre aspas, aponta uma 

avaliação teórica da posição da professora.  

Em relação à voz da professora, observamos que ela é predominantemente inserida por 

discurso direto: 

– Vem ficar aqui comigo – ela disse. – Você vai gostar. – E acrescentou, 
para minha surpresa, – Eu mesma vou levar você para sua casa. E amanhã 
cedo, eu mesma vou buscar você, para vir à escola comigo.  

 

                                                 

29 Criada pela pedagoga italiana Maria Montessori (1870-1952), a linha montessoriana valoriza a educação pelos 
sentidos e pelo movimento para estimular a concentração e as percepções sensório-motoras da criança. 
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Observe-se que há, neste exemplo, a expressão de um agir físico da professora que 

aparece várias vezes nos exemplos anteriores (vou levar, vou buscar), que poderia ser 

equiparado ao que Clot chama de “gestos profissionais” (Clot, 1999/2006). Talvez gestos 

profissionais do passado que lembre a figura do pedagogo grego, isto é, o servo que tinha por 

missão levar os rapazes à escola e que vão construindo a imagem idealizada do professor, que, 

na crônica, se solidifica na voz de “Dona Nicota”, representando a figura da professora ideal. 

A voz marcada de Dona Nicota interage com o menino e promete atitudes improváveis de 

serem cumpridas nos dias de hoje. Assim, por meio da voz da professora, há uma 

representação de docente protetor, preocupado, afável e é, nesses enunciados, tematizada, 

então, a característica quase maternal dessa professora.  

 

4.2.4. Nível semântico  
 
Nesta seção, apresento o resultado da análise semântica conforme explicitado no 

capítulo metodológico, a partir do modelo de análise em textos no quadro do ISD. Assim, 

tentarei responder quais são as (re-)configurações do trabalho do professor que neles se 

constroem.   

Pode-se apontar como actantes centrais da “Crônica para dona Nicota” a professora 

Dona Nicota, o aluno Ricardinho e a mãe de Ricardinho, a enunciadora do texto. Como o 

objetivo deste trabalho se volta para as (re-)configurações do trabalho docente, apontarei, 

aqui, as figuras de agir atribuídas sobretudo à professora, como podemos ver no exemplo a 

seguir em que se sobressai o agir linguageiro entre dona Nicota e os outros actantes: 

 
Eu não sabia como agradecer. E nem foi preciso — o que dona Nicota disse, 
ela cumpriu.  
Eu já estava a ponto de desistir da empreitada, quando a professora da classe, 
dona Nicota, se levantou e veio falar conosco.  

 

Os verbos de agir linguageiro apontam para a característica interacional que há entre 

professor, aluno e família. Os dois verbos desse exemplo remetem para um agir que não 

implica uma resposta imediata dos alunos.  

Além dessas formas de agir linguageiro, há muitos verbos que se referem ao agir físico 

da professora, sobretudo ao deslocamento, especialmente da professora em benefício de seu 

aluno, como podemos constatar em: 

[...] dona Nicota, se levantou e veio falar conosco. E todo jeito dela, a 
maneira como ela olhou para o Ricardinho [...]  
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– Eu mesma vou levar você para a sua casa. E amanhã cedo, eu mesma vou 
buscar você, para vir à escola comigo.   
E durante vários dias, até semanas, ela passou pela nossa casa, pouco antes 
do início das aulas, e levou o Ricardinho pela mão, a pé, até a escola e a sua 
sala. E o trouxe de volta, da mesma maneira. E até certo dia, o menino estava 
adoentado e não pôde ir à escola, ela voltou para lhe dar uma “aula 
particular”, em casa [...] 

 
A predominância desse agir físico nos mostra uma (re-)configuração do trabalho do 

professor, na década de 1940, segundo a qual ele era constituído também por condutas não 

verbais (levantou, levou, passou, trouxe, voltou, buscou, olhou), e que o professor tinha 

condições e capacidades para realizá-los; o docente possuía força física, moral, social e 

econômica para realizar.  

  Para terminar, há, ainda que poucas, unidades linguísticas que indicam um agir  

pluridimensional da professora muito relevante: 

 
[...] dar uma "aula particular", em casa [....] a primeira a preparar uma 
criança pequena nas suas primeiras incursões na vida real [...] 

 

No exemplo citado “... ela voltou para lhe dar uma aula particular, em casa...”; 

constata-se em “dar uma ‘aula particular’” um agir pluridimensional (Barricelli, 2007), 

porque, ao dar aula, não temos apenas o agir físico, temos também o agir linguageiro e 

processos mentais. Nesse fragmento, é possível verificar que a atividade docente é 

representada pela expressão “dar aula”. Deve-se prestar atenção, também, ao verbo 

“preparar”, pois se trata de um verbo do agir genérico do professor, constituindo um agir 

pluridimensional, já que para preparar um aluno é preciso agir com as mais diferentes formas 

procedimentais.  

Observa-se, então, que as formas de agir (re-)configurado na “Crônica para dona 

Nicota” envolvem as dimensões: linguageiras, pluridimensionais e físicas do professor, numa 

complexa imbricação. Embora se reconheça uma (re-)configuração complexa, o agir da 

professora não se mostra como sendo sujeito a impedimento de origem externa. A sua 

potência de agir não é impedida: “o que dona Nicota disse, ela cumpriu”. 

A seguir, o roteiro que acompanha a “Crônica para dona Nicota” e sua respectiva 

análise: 
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4.3. Resultados da análise do texto “Espelho para Dona Nicota”  
 

4.3.1. Contexto de produção  
 

Os enunciadores do texto “O espelho de dona Nicota” são um autor não nomeado e 

Madza Ednir. O momento da produção, certamente, foi depois que Tatiana Belinky produziu 

sua crônica, uma vez que esta antecede aquele, necessariamente. Quanto ao contexto social de 

produção desse texto, a revista se serve da voz de uma pedagoga, pois um autor não nomeado 

coloca a voz de Ednir em primeiro plano e a responsabiliza pela produção do roteiro de 

reflexão. A crônica isolada, sozinha, já é modelo de agir; todavia, junto ao roteiro é reiterada 

como indicação a ser seguida, tornando-se uma espécie de “guia”, um modelo para seu agir 

futuro.    

 
      4.3.2. Nível organizacional: plano global e tipos de discursos  

 

O roteiro de reflexão, que se segue à crônica, além do título “O espelho de Dona 

Nicota”, traz um subtítulo “Esta aula é para você, professor! Veja refletidos na crônica bons 

momentos de sua carreira”. Portanto, no próprio título, tem-se a repetição do nome próprio 

Dona Nicota, que estabelece a relação coesiva entre esse roteiro e a crônica. Em seguida, já 

no corpo do texto, temos a sugestão do teste/exercício de reconhecimento do professor. Há a 

descrição da atividade e a apresentação da responsável pela seção, a pedagoga Madza Ednir. 

A seguir, encontra-se a sugestão dessa expert sobre como utilizar o “conto” (que, na realidade, 

é uma crônica) e os objetivos desse exercício. A expert aponta três pontos importantes: Modo 

de fazer 1: incentivar os alunos; Modo de fazer 2: ser afetuosa, bem humorada; e Modo de 

fazer 3: prometer e cumprir. Em seguida, temos a sua avaliação sobre experiências positivas e 

negativas em sala de aula, vivenciadas entre alunos e professores – refletidas no espelho de 

Dona Nicota – com as devidas recomendações para quem não conseguir se ver nesse espelho. 

Passo à apresentação dos resultados de análise dos tipos de discurso.  

No roteiro “O espelho de dona Nicota”, há segmentos em discurso interativo. Nesses 

segmentos destacam-se frases interrogativas, imperativas, frases com dêiticos pronominais 

pessoais e demonstrativos, que revelam a implicação do destinatário e a tentativa de fazer o 

texto assemelhar-se a um verdadeiro diálogo com o professor, como vemos abaixo: 

 
Quantas vezes você já deparou com estudantes que se recusam a entrar no 
jogo da aprendizagem como Ricardinho, que empacou na porta da sala?  
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Procure lembrar pelo menos uma vez em que você tenha demonstrado aos 
estudantes coerência entre discurso e gesto. 
Esta aula é para você..., Este exercício pode ser...   

Como se pode notar nesses exemplos, o texto traz verbos no imperativo, revelando 

uma prescrição referente à conduta a ser seguida pelo professor, para que ele tenha sucesso na 

carreira. O imperativo, além de revelar que o texto é altamente prescritivo, dirige as ações dos 

leitores, leva o interlocutor a refletir sobre suas ações com base em situações ideais de hoje e, 

ainda, a se comportar como professor de ontem.  

Na próxima seção, enfoco o nível enunciativo do texto. 

 

4.3.3. Nível enunciativo: vozes e modalizações  
 

No roteiro de reflexão “O espelho da Dona Nicota”, há quatro protagonistas: o 

professor leitor, a consultora e pedagoga Madza, o autor responsável pela seção e os alunos 

do professor leitor. Contudo, é a voz do autor e da pedagoga que mais se manifestam. A voz 

do autor aparece já no subtítulo, que tem o propósito de anunciar o texto: “Esta aula é para 

você, professor! Veja refletidos na crônica bons momentos de sua carreira”, em que ele 

constrói uma espécie de turno dialógico com o leitor. Quanto à voz da pedagoga, esta surge 

no texto com um tom prescritivo de autoridade, de especialista respeitada no assunto, como 

vemos abaixo: 

‘Crônica para dona Nicota’ é como um espelho mágico. Madza Ednir, 
pedagoga da Oficina de Corte e Costura de Ideias, de São Paulo, sugere que 
você a utilize como mote para uma atividade diferente. ‘Este exercício pode 
ser feito individualmente ou com seus colegas’, recomenda. O objetivo, de 
acordo com Madza, é encontrar refletidos no texto alguns feitos de sua 
carreira docente, considerados a coisa mais natural do mundo e que devem 
estar marcados na memória de seus alunos.  

Há pelo menos três momentos de referência a Madza Ednir, apontando sua autoridade 

na área pedagógica e concedendo a ela papéis progressivos. Num primeiro momento, logo no 

início do texto, lhe é dado um papel valorativo ao se destacarem nome, sobrenome, cargo e 

estabelecimento onde trabalha: Madza Ednir, pedagoga da Oficina de Corte e Costura de 

Ideias, de São Paulo30. Temos aqui uma legitimação da expert, nos termos de Mazzillo 

(2006), por meio da descrição de suas qualificações. Num outro momento, essa autoridade é 

                                                 
30 Interessante notar o nome do local onde Madza Ednir trabalha: “Oficina de Corte e Costura de Ideias”, que 
nos remete a um ambiente doméstico da profissão de educador, ou ainda, a uma oficina, um lugar onde se 
“consertam” coisas, onde se “elaboram” ideias. 
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retomada, exibindo-se sua função na revista, “a consultora”, palavra que significa aquele que 

tem a função de dar conselho e parecer: a consultora sugere um último exercício. Para 

Bronckart (2008: 103), geralmente “os textos prescritivos provêm de um ‘expert’, cuja 

presença enunciativa é apagada, isto é, o enunciador não é mencionado no texto, ou é 

mencionado marginalmente (às vezes, por meio de uma assinatura)”. Ao contrário, nota-se 

que no caso desse roteiro, a voz da expert não é apagada, mas bem explícita, atribuindo-se a 

ela a responsabilidade da prescrição, cujo destinatário é, explicitamente, o professor-leitor.   

Para inserir a voz da especialista no exemplo anterior, a revista usa discurso direto 

("Este exercício pode ser feito individualmente ou com seus colegas", recomenda) e discurso 

segundo (O objetivo, de acordo com Madza, é...) (Authier-Revuz, 1981). Em outros trechos 

(Pondere sobre três pontos ...), também se identifica uma mistura de vozes, de 

responsabilidade da consultora e da revista, que indicam o modo como o professor deverá 

proceder.  

 

4.3.4. Nível Semântico  

 

No texto “O espelho de Dona Nicota”, o destinatário (professor), é posto como o 

actante beneficiário do exercício proposto: “Esta aula é para você, professor! Veja [você] 

refletidos na crônica bons momentos de sua carreira...”. A crônica de Belinky é representada 

como um instrumento simbólico e material para a reflexão do professor: “sugere que você a 

utilize”, ou seja, “utilize a crônica”, o que mostra a projeção de um agir com instrumento. O 

objetivo do exercício é pré-determinado – enaltecer fatos marcantes da carreira do professor – 

ressaltando que atos idealizados do professor devem ficar na memória dos alunos. Possíveis 

conflitos entre professor e aluno são postos em cena no texto, como em:  

Quantas vezes você já deparou com estudantes que se recusam a entrar no 
jogo da aprendizagem como Ricardinho, que empacou na porta da sala?  

 Nota-se, ainda, que entre a crônica e o roteiro há uma ligação umbilical, já que a todo 

tempo o autor do roteiro se utiliza de fragmentos da crônica para convencer o leitor sobre o 

modelo ideal e perfeito de Dona Nicota. As figuras de agir, prescritas ao professor no roteiro, 

são referentes a processos cognitivos, postos como ordens diretas ao professor, com o uso de 

imperativos, ou de interrogativo, como em:  

[...] pondere sobre três pontos [...]  
[...] lembre-se de como conseguiu incentivá-lo  
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[...] tente rever o dia em que, ao se defrontar com a agressividade de uma 
criança, você a desarmou [...] Procure lembrar pelo menos uma vez em que 
você tenha demonstrado aos estudantes coerência entre discurso e gesto [...]  
[...] “Quantas vezes você já deparou com estudantes que se recusam a 
entrar no jogo da aprendizagem como Ricardinho, que empacou na porta da 
sala?” [...] 
 

Dessa forma, os dois textos, como um todo, além de enaltecerem as qualidades do 

professor reconhecidas pela revista como importantes, prescrevem o que este deve fazer para 

se transformar no professor “ideal”. Os textos são postos como instrumentos para os 

professores utilizarem com ‘alunos-problemas’. Parecem ter, assim, a finalidade última de se 

constituírem como um presente da revista – seu enunciador maior – buscando ajudar o 

professor a resolver questões do seu dia-a-dia, ao estabelecer um certo “contrato de 

felicidade” (Machado e Bronckart, 2005).  

Esse “contrato de felicidade”, de acordo com Bronckart (2008: 103), é um: 

Contrato implícito de verdade e de promessa de sucesso, que garante ao 
destinatário que, se ele agir conforme as recomendações e respeitar os 
procedimentos indicados, ele atingirá o objeto visado. 

Constata-se que, na perspectiva do enunciador, se o professor fizer o mesmo que dona 

Nicota e seguir as orientações da revista, terá bons resultados em seu trabalho. Fica 

comprovado, então, que o objetivo da revista é que o professor tome dona Nicota como 

espelho, conforme mostra a ilustração que acompanha o texto:  

 
Imagem 2: Espelho de Dona Nicota 

 

Interessante notar que a ilustração traz um espelho e quem está de frente a esse 

espelho é um professor que precisa se enxergar, literalmente, como dona Nicota, não 

importando as diferenças físicas gritantes entre eles. Como, na ilustração, se observam essas 
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diferenças físicas, o objetivo parece ser que o professor aja como Dona Nicota; logo, o reflexo 

deve estar nas ações e não na aparência física. 

Para encerrar esta seção, vou tentar sintetizar as ideias discutidas a respeito do trabalho 

docente na análise da crônica e apontá-las no esquema representativo da atividade docente, 

conforme proposto por Machado e Bronckart (2009/prelo). O agir docente não é isolado dos 

outros elementos do sistema, com os quais o professor interage, por isso nossa recorrência ao 

esquema, no final desta seção.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

Esquema 3: O trabalho de dona Nicota esquematizado 

 

Em síntese, a crônica apresenta um professor de outra época, que é caracterizado o 

tempo todo pelas suas excelentes características físicas e psicológicas, postas como 

OUTRO 
Ricardinho, mãe de Ricardinho   

OBJETO 
Cria condições favoráveis para 
o aluno aceitar ingressar na 
escola. (Aula particular em 
casa, por exemplo)   

Instrumentos: 
uso de 
diferentes 
capacidades e 
condutas 
humanas, 
interacionais e 
afetivas.  

Professora  
(D.Nicota) com 
características físicas 
reforçadas (baixinha, 
rechonchuda, não 
jovem demais) e 
psicológicas (bondosa, 
generosa, solícita, 
atenciosa, competente, 
dedicada, carinhosa, 
compreensiva).  

ARTEFATO: 
Não aparecem os 
artefatos. É a 
própria Dona 
Nicota que faz 
seus  
instrumentos,  
com a sua ida a 
casa do aluno, que 
Bronckart chama 
de recursos 
internos. 
   
 
 
 

     Década de (19) 40 
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indispensáveis ao exercício bem sucedido da profissão: bondosa, carinhosa, desapegada de 

recompensas, sem distinção entre espaço de trabalho e espaços particulares, sem medição de 

esforços, etc. Esse professor, se preciso for, vai até a casa do aluno ‘dar aula particular’. Essa 

foi uma das ações que Dona Nicota executou para resolver o conflito que vivia com o aluno e 

possibilitar a aprendizagem de Ricardinho (o outrem). No papel de “outrem”, aparece também 

a família, representada pela mãe do aluno relutante, a enunciadora do texto, que apoia as 

iniciativas da professora. Logo, notamos que embora conflitos existissem, o docente tinha 

apoio social e condições materiais para resolvê-los. O outro (o aluno, a família) responde 

positivamente aos esforços do professor. Os artefatos não aparecem, pois é a própria Dona 

Nicota que faz seus  instrumentos,  com a sua ida a casa do aluno, que Bronckart chama de 

recursos internos. 

Parece que há a suposição de que as mesmas condições sociais e trabalhistas de 

décadas atrás ainda persistem, cabendo apenas ao professor a responsabilidade pelo sucesso 

de seu trabalho, na simples imitação das características de dona Nicota.  

Vejamos a seguir os resultados da análise do texto “Dona Licinha” e de seu roteiro de 

reflexão correspondente “O ofício de ensinar”. Para facilitar a leitura, retomemos a crônica 

em estudo.  
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      4.4. Resultados da análise do texto “Dona Licinha”  
 
4.4.1. Contexto de produção  

O texto “Dona Licinha” foi veiculado na edição 146, de outubro de 2001, que tinha a 

seguinte capa:  

 
 

 
 

Imagem 3: Capa da RNE - Edição 0146 
 

A capa da revista simboliza, muito provavelmente, um professor. É um homem negro, 

de meia idade, usando barba e segurando um giz branco inteiro na mão, sinalizando o número 

“1” (um). A revista, por sua vez, criativamente, acrescenta o número “0” (zero), formando o 

número “10” (dez). As reticências em “Ser professor é ....10”, possivelmente, nos revela que 

ser professor é gratificante, é prazeroso, “é dez”. Ser professor é muito bom, é o máximo, é 

fácil, é a melhor profissão que existe. Todas essas características da profissão docente talvez 

apareçam nesse número 10, numa tentativa de reverter a duvidosa imagem que a sociedade e, 

especificamente, os próprios professores têm pela profissão. Esse número também remete ao 

fato de que essa edição traz em seu interior uma reportagem sobre os 10 motivos para ser 

professor (p. 54-66). Há, ainda, 10 personalidades – entre elas, pesquisadores, escritores – 
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como Gisela Wajskop, Paulo Freire, Marilena Chauí, Rubem Alves, que fazem seus 

depoimentos, alguns dos quais reproduzo a seguir: 

“Ensinar a ler o maior número de crianças que eu puder” (Gisela Wajskop). 
“Ser professor é no mínimo uma obrigação política. Não podemos aceitar 
uma população de excluídos da educação e cultura. Nossa profissão só tem 
sentido se despertar a consciência social por meio do conhecimento e 
promover o exercício da razão como forma de libertação” (Marilena Chauí).  
“Para mim só há um motivo: amar as crianças e querer tê-las como 
companheiras” (Rubem Alves).    

Nesses depoimentos, as personalidades expõem as razões que levam um indivíduo a 

ser professor. Segundo eles, são vários os motivos que tornam uma profissão atraente: seu 

papel social, mesmo que envolva luta por um salário digno, perspectivas do mercado, ser um 

importante ator de um processo da alfabetização, amar os alunos, etc.  

O texto “Dona Licinha”, analisado, foi escrito pela escritora Fanny Abramovich, que 

nasceu, estudou e trabalhou em São Paulo. Pedagoga formada pela USP foi professora de 

crianças, jovens, adultos e também de professores. Trabalhou pelo Brasil todo, atuando, 

sobretudo, com teatro-educação e criatividade-educação. Foi consultora de projetos teatrais e 

atuou como jornalista, fazendo crítica de livros, discos, teatro, brinquedos para crianças, tanto 

na TV Globo como na TV Cultura. Escreveu livros para professores e educadores: O 

professor não duvida? Duvida!; Que raio de professora sou eu?; Quem educa quem? e vários 

de literatura infantil: Gostosuras e bobices; Bateu Bobeira e Outros Babados; Detonando o 

som; O boto; Teimas e Birras, entre outros. Não há, porém, na revista, referência bibliográfica 

do texto “Dona Licinha”. 

Pode-se dizer que Fanny Abramovich é a emissora, ou seja, a pessoa que produz o 

texto, cujo papel social é o de cronista, escritora com mais de 50 livros publicados. Podemos 

considerar também como responsáveis pela enunciação, todos os profissionais que 

colaboraram para a publicação da crônica, ou seja, toda equipe, como os ilustradores (Carlo 

Giovani e Leo Feltran) e a editoria da revista. O momento físico foi outubro de 2001 e, 

portanto, próximo do dia dos professores.  

4.4.2. Nível organizacional: plano global e tipos de discursos 
 
 

Em “Dona Licinha”, de Fanny Abramovich, o desenvolvimento do texto se dá por 

meio de uma carta-crônica da aluna Ciça à professora. Inicia-se com a apresentação da 

enunciadora, revelando que está se referindo a uma professora que, segundo a autora, nunca 
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existiu: Dona Licinha, uma professora divina e maravilhosa. Seguem-se dois parágrafos, com 

uma descrição de ações da professora e dos alunos da 3ª série B. Há uma enumeração das 

atividades recreativas que aconteciam durante as aulas de Dona Licinha e uma breve 

descrição da sala de aula colorida. O parágrafo seguinte serve como contraponto, fazendo 

referência a ações da professora da 3ª série C, classe em que Ciça estudava e muito diferente 

da de dona Licinha. Logo após, a remetente revela identificar-se com a destinatária da carta e, 

finalmente, despede-se carinhosamente. 

Observa-se, na crônica “Dona Licinha”, a predominância do relato interativo, pois o 

texto está no eixo do narrar, havendo dêitico de 1ª pessoa (eu / minha), o que revela que se 

trata de fatos narrados, distintos do tempo da enunciação; há, também, o dêitico pessoal, em 

forma de pronome de tratamento (senhora). Como já apontado, o eixo do narrar é 

caracterizado por sua autonomia em relação aos parâmetros físicos de ação da linguagem em 

curso, podendo ocorrer, portanto uso do pretérito perfeito associado ao imperfeito do 

indicativo, como se constata no exemplo a seguir: 

A senhora ensinava na 3a série B e eu era aluna da 3ª série C no 
Grupo Escolar do Tatuapé... Passava no corredor fazendo figa para 
mudar de classe, pra minha professora viajar e nunca mais voltar, 
pra diretora implicar e me mandar pra 3a B... Nunca tive tanta 
inveja na minha vida como tive das crianças da série B... 

 
Quanto ao discurso interativo, a utilização ocorre como nas cartas em geral: a 

enunciadora inicia e finaliza o texto com as devidas marcas linguísticas:  

A senhora não me conhece ...    
[...] 
Por isso resolvi escrever. ... Um abraço apertado, cheinho de gostosuras, da 
Ciça. 
 

Em suma, temos nesse texto, o discurso narrativo, o relato interativo e o discurso 

interativo.   

 

4.4.3. Nível enunciativo: vozes e modalizações  
 
 

Inicialmente é importante apontar para a voz do discurso interior, ou a voz do discurso 

indireto livre da enunciadora Ciça: “Maior gostosura!” / “Maior maravilhamento!” / “Na 

descoberta / na correnteza”. Tais enunciados expressam sensações de satisfação e 

encantamento da aluna pelas aulas de dona Licinha. Na despedida, temos: “Um abraço 



A IMAGEM ESFACELADA DO PROFESSOR: UM ESTUDO EM TEXTOS DE REVISTAS 
_______________________________________________________________________________________________________ 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DOS TEXTOS DA RNE 

 77

apertado, cheinho de gostosuras, da Ciça”, que explicita a voz da Ciça e que também expressa 

interação e afetividade. A voz da aluna é permeada de modalizações, sobretudo a pragmática: 

 
Dona Licinha, eu quis tanto ser sua aluna quando fiz a 3ª série.  
Só não esqueço que queria estar na sua classe, seguir suas aulas risonhas.  
Também quero ser uma professora assim ... 
Tinha que dizer que continuo querendo muito ser aluna da Dona Licinha.  

 
Por meio dessas modalizações pragmáticas é que se percebe a intenção do actante 

Ciça: o desejo, o querer ser, inicialmente, aluna de Dona Licinha, e, depois, professora como 

a Dona Licinha. 

Em relação à voz de outra professora, a da professora da 3ª série C, ela se revela por 

meio das aspas, portanto do discurso direto – "Cala boca", "Aqui quem manda sou eu". 

Parece ser a voz de um professor de tempos passados, mas que mostra um estilo 

completamente diferente do de Dona Licinha, um estilo autoritário. A voz dessa professora 

aparece também por meio do discurso direto (aspas) e indireto (inserido com a conjunção 

que):  

Nunca ouvi berros, um “Cala boca”, “Aqui quem manda sou eu” e outras 
mansidões que a minha professora dizia sem cansar. Não escutei ameaças de 
provas de sopetão, castigos, dobro da lição de casa, chamar a diretora, com 
que a minha professora me aterrorizava o tempo todo....  

 
Portanto, nessa carta-crônica, são relatados “modelos de agir” de um mesmo tempo, 

mas em conflito.    

 

4.4.4. Nível semântico  
 

Em relação ao texto “Dona Licinha”, os principais actantes encontrados são Dona 

Licinha, Ciça e a professora da Ciça, a da 3ª série C. Encontram-se, no texto, as seguintes 

figuras de agir: o linguageiro, o pluridimensional e o agir com instrumento. Apresento, a 

seguir, alguns exemplos dessas três maneiras de agir e em qual situação aparece cada uma.   

Em relação ao agir linguageiro, as unidades linguísticas encontradas são os verbos de 

dizer, com ações atribuídas à professora da Ciça:  “(...) e outras mansidões que a minha 

professora dizia sem cansar”, referente à professora da 3ª série C; e “era hora de contar 

histórias”, referente à professora da 3ª série. B. Esses verbos de dizer que revelam um agir 

linguageiro não implicam uma resposta imediata dos alunos (Mazzillo, 2006), mas apontam 

para a característica interacional que há entre professor e aluno. Nesses dois exemplos, 
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observa-se uma oposição: enquanto uma professora (3ª série C) diz “mansidões31”, a outra (3ª 

série B) conta histórias com suavidade, sem ironia.  

Observemos, a seguir, a figura de agir linguageiro atribuída à professora que Ciça 

critica, como um exemplo de docente que berrava, ameaçava, aterrorizava:  

Nunca ouvi berros, um "Cala boca", "Aqui quem manda sou eu" e 
outras mansidões que a minha professora dizia sem cansar. Não 
escutei ameaças de provas de sopetão, castigos, dobro da lição de 
casa, chamar a diretora, com que a minha professora me 
aterrorizava o tempo todo...  

As escolhas lexicais anteriores (em itálico) remetem ao agir linguageiro da professora 

da 3ª série C, revelando uma imagem negativa, uma imagem de uma profissional autoritária, 

distante dos alunos, desmotivadora, constrangedora e agressiva.  

Diante disso, pode-se concluir que há uma linguagem persuasiva, prescritiva indireta, 

por meio de uma voz que avalia negativamente o professor da 3ª C. O elogio à professora 

Dona Licinha tem valor, também, de avaliação negativa ao agir que difere do ela. Pode-se ter, 

no texto, uma visão de dois tipos de alunos e, portanto, dois tipos de reações: aluno feliz, 

aluno da Dona Licinha, e aluno infeliz, aluno da professora não nomeada, a da 3ª série C. O 

aluno está “infeliz”, porque tem um professor que age e se utiliza de diferentes instrumentos 

de trabalho que não o agradam: dá provas de sopetão, castigos, dobro da lição de casa, 

todavia, sem aula risonha. Para a enunciadora Ciça, tais instrumentos são avaliados como 

negativos. 

As unidades linguísticas que indicam um agir pluridimensional são poucas: 

A senhora ensinava na 3ª série B e eu era aluna da 3ª série C no Grupo 
Escolar do Tatuapé. 
Seu segredo [da professora Dona Licinha] era ensinar brincando.  

 
O verbo “ensinar”, apontado em dois momentos “ensinava” e “era ensinar 

brincando”, refere-se a um agir pluridimensional porque, nele, há muitos tipos de agir 

envolvidos. Além dessas figuras de agir, temos ainda o agir com instrumento, como vemos 

nos segmentos a seguir: 

Também muitos piques e hurras, brincadeiras correndo solto. Esconde-
esconde, telefone sem fio, campeonato de Geografia.  

                                                 
31 Usamos a palavra “mansidões” entre aspas porque não se trata de mansidão no seu sentido literal como 
serenidade. Temos, nesse caso, uma ironia apontando uma oposição à serenidade.  
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A sua sala era colorida com desenhos das crianças, um painel com recortes 
de revistas e jornais, figurinhas bailando em fios pendurados, mapas e 
fotos.... Uma lindeza rodopiante mudada toda semana!  
Numa sala colorida, iluminada, bailante. ..... quero ser uma professora assim 
do seu jeito abraçante.  

  
Identificam-se, no excerto acima, algumas nominalizações que nos remetem à ideia de 

uso de instrumento simbólico: piques e hurras (emitir piques e hurras); brincadeiras 

(brincar); esconde-esconde (brincar de esconder-se); telefone sem fio (falar); campeonato 

(competir); e uso de instrumento material: sala era colorida com desenhos das crianças, um 

painel com recortes de revistas e jornais, figurinhas bailando em fios pendurados, mapas e 

fotos....  

Os instrumentos físicos e simbólicos ecoam nas avaliações por meio de neologismos e 

adjetivos: Maior gostosura! Numa sala colorida, iluminada, bailante, quero ser uma 

professora assim do seu jeito abraçante, o que reflete o mundo subjetivo da enunciadora, 

revelando um recurso ideal de professor (sala colorida iluminada, bailante.....), além da 

afetividade (jeito abraçante). Com essas características, a professora da crônica é modelo de 

agir e pode inspirar outras pessoas a serem professoras como Dona Licinha, mesmo que não 

se trate de um texto prescritivo e sim de uma crônica.  

Dessa forma, tais elementos ditam uma (re-)configuração que é reforçada pela imagem 

reproduzida, a seguir, e está relacionada totalmente com o texto “Dona Licinha”, já que temos 

a imagem de uma boneca de bisqui representando a professora Licinha, provavelmente, 

fazendo campeonato de Geografia ou dando aula de História, uma vez que se vê um globo 

terrestre. Os alunos, também em forma de boneco de bisqui, em silêncio, prestam atenção. Ao 

fundo, há um painel do Sítio do Pica-Pau-Amarelo e figurinhas bailando. A sala parece limpa 

e organizada, como vemos a seguir: 

 
                                         Imagem 4: Dona Licinha 
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Percebe-se, com esses elementos, um ambiente acolhedor, lúdico, aparentemente 

adequado para se aprender. O espaço da sala de aula não se limita às quatro paredes que a 

cercam, nem se pode defini-lo por seus instrumentos físicos e lúdicos: painel, figurinhas, 

mapas e fotos.... (Amigues, 2004). Dentro desse espaço podem ou não ocorrer relações 

cooperativas, solidárias, de respeito mútuo. A sala de aula, embora importante, é apenas um 

instrumento físico, já que é o espaço onde alunos e professores coabitam. Mas lá, há um 

encontro entre humanos e, talvez, precisamente devido a isso, haja desencontros. As 

expectativas dos alunos, das famílias dos alunos, dos professores são encontradas todas nesse 

espaço. 

Tendo analisado a crônica, “Dona Licinha”, passo, agora, à discussão dos resultados 

da análise do texto “O ofício de ensinar”. Retomemos, portanto, o roteiro, tal como veiculado 

pela RNE: 
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4.5 Resultados da análise do texto “Ofício de ensinar” 

4.5.1 Contexto de produção 

O texto que acompanha a crônica “Dona Licinha” é “O ofício de ensinar”, cujo autor 

não é nomeado, mas, como no roteiro anterior, se serve de uma voz, que aparece como 

enunciadora, a consultora pedagógica da Fundação Victor Civita e coordenadora da seleção 

do Prêmio Professor Nota 10, Heloísa Cerri Ramos. Em entrevista, essa profissional relatou 

que: 

Estou lembrada que fui eu que dei o nome "carta-crônica" ao texto. 
Desconheço outros que tenham usado tal nomenclatura. Adianto que não sou 
da Academia e que o meu conhecimento dos gêneros textuais vem do que 
tenho estudado e da minha extensa prática como professora de Língua 
Portuguesa e docente de programas de formação continuada nessa área32.  

 
Ainda que seja também professora de língua portuguesa, seu papel social é, neste caso, 

o de consultora pedagógica da RNE. Escreve, portanto, como especialista da educação. 

Quanto ao momento da veiculação, foi em outubro de 2001. 

4.5.2. Nível organizacional: plano global e tipos de discursos 

O roteiro para o professor “O ofício de ensinar” também se inicia com título e 

subtítulo. Na sequência, lê-se o questionamento do autor sobre o papel da professora Dona 

Licinha na vida de Ciça e a proposta de trabalho com o texto de Fanny Abramovich, 

elaborada por Heloísa Cerri Ramos. Ela está endereçada a um coordenador pedagógico ou a 

um formador de professores, uma vez que o enunciador usa o imperativo “apresente as 

questões a seguir”, indicando que o seu destinatário não pertence ao “grupo de professores”, 

expressão utilizada no segundo parágrafo com o verbo em 3ª pessoa ao se referir ao docente 

“O grupo de professores pode começar escolhendo um colega....”. Além disso, explicita o 

objetivo da atividade “formativa” (O objetivo é fazer com que todos se familiarizem com o 

que será conversado depois). A proposta inicial da atividade é ler as perguntas e não a carta-

crônica de Fanny Abramovich. As perguntas dizem respeito à conduta de Dona Licinha, aos 

alunos em geral e ao professor da atualidade. Após a sequência de perguntas “para reflexão”, 

o enunciador do texto reforça que conhecimento e afeto não são excludentes. Há sugestões e 

conselho para se concluir uma aula interativa com sucesso, que é a de terminar a atividade 

com conversa, bate-papo e bolo.  

                                                 
32 Entrevista por e-mail em 25 de outubro de 2007 (heloramos@uol.com.br). 
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Com relação aos tipos de discurso, no roteiro “O ofício de ensinar”, predomina o 

discurso interativo, com verbos no imperativo (apresente, evite...), dêiticos pronominais 

demonstrativos (este), dêiticos pessoais implícitos, referindo-se ao destinatário – o educador 

leitor da revista, como uma forma de construir um “diálogo” com ele, de envolvê-lo: “Que 

tal...?”; “Para facilitar a reflexão, siga [você] este roteiro...”.  

Destacam-se, também, com marcadores gráficos, frases interrogativas, como vemos 

abaixo:  

Será que os alunos gostam mais das aulas quando não têm limites, quando 
tudo podem dentro da classe? 
Você, dentro da sala, dá sempre respostas prontas aos questionamentos? Isso 
agrada às crianças, que não precisam se esforçar para pensar nem para 
resolver situações desafiadoras?   

 
São questões de interpretação sobre o texto lido, mas com valor retórico, uma vez que 

aparecem após a sugestão de apresentá-las, “sem esperar pelas respostas”. Mais adiante, o 

“diálogo” com o formador é retomado, com sugestões de encaminhamento: 

Depois da leitura da carta-crônica, o ideal é partir para uma conversa franca 
sobre as questões propostas. O importante não é buscar respostas únicas, 
definitivas, mas fazer circular ideias. (...) Durante a discussão, evite o tom 
de mea culpa que muitas vezes domina encontros entre colegas.   

 
O discurso teórico também está presente, com verbos no presente do indicativo 

seguido de infinitivo, com valor genérico e ausência de dêiticos, para dar tom de verdade à 

teoria de ensino assumida pela enunciadora, como podemos arrolar:  

Quando o professor se propõe a ensinar e os alunos a aprender uma corrente 
de elos de afetividade vai se formando e o cumprimento das atividades passa 
a fazer sentido para todos. Sem vínculos afetivos, a aprendizagem 
significativa não ocorre.   

Como se pode notar nesses exemplos, o texto, com verbos no imperativo (apresente, 

evite...) ou com convites modalizados (Que tal...? O ideal é...) revela uma prescrição referente 

à conduta a ser seguida pelo professor, para que ele tenha sucesso na profissão. Para isso, 

precisa refletir sobre suas ações tendo como parâmetro as condutas de Dona Licinha, 

professora de tempos passados. 

4.5.3. Nível enunciativo: vozes e modalizações  
 

Encontra-se, nesse roteiro de reflexão, a voz da consultora Heloísa Cerri e a do autor 

responsável. No entanto, é a voz da pedagoga que se manifesta, com maior força, o que 

assegura uma “legitimidade” aos exercícios, uma vez que vem de uma expert em educação. A 
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voz do autor aparece no subtítulo e também na introdução do texto, principalmente, quando 

surgem as perguntas retóricas: 

A emocionada carta-crônica de Fanny Abramovich é um ótimo ponto de 
partida para um debate sobre o mestre que todos nós gostaríamos de ser.  
A menina não estudava? Não tinha ela uma professora? .... Que tal, neste 
mês de outubro, propor aos colegas a leitura do texto como uma forma, antes 
do bolo, festejar o Dia do Professor e descobrir por que Ciça queria tanto 
passar para a turma de dona Licinha?   

 
A voz da pedagoga Heloisa Cerri Ramos surge quando a revista a introduz, 

conferindo-lhe autoridade: “Para facilitar a reflexão, siga este roteiro, elaborado por Heloisa 

Cerri Ramos, consultora pedagógica da Fundação Victor Civita e de NOVA ESCOLA”. 

Trata-se, então, da voz da experiência, expressa de forma autoritária. Pela voz de expert 

(Mazzillo, 2006) emerge uma revelação que delineia o perfil do sujeito enunciativo e também 

o perfil dos leitores do roteiro: a expectativa da revista é que se construa um destinatário 

leitor-professor que queira agir e ser como Dona Licinha.  

As aspas sugerem uma ironia muito recorrente na voz do coletivo de trabalho: imagem 

que costuma ser associada apenas ao "bonzinho". O que é ser "bonzinho"? Dona Licinha era 

querida por ser "boazinha"? Isso significa que ainda que a RNE traga um texto com um 

actante professora “boazinha”, a instituição também tem uma preocupação em não passar a 

imagem de um professor que proponha só brincadeira e uma sala colorida. Segundo a RNE, a 

imagem a ser seguida é também a de competência.  

O itálico em “mea culpa” sugere que o locutor tem consciência de que a palavra está 

escrita em outra língua e ressalta que o professor pode se sentir responsável por um trabalho 

não bem sucedido. 

4.5.4. Nível Semântico  

No texto “O ofício de ensinar”, os actantes principais encontrados são o leitor 

professor, o enunciador, Ciça, Dona Licinha, Heloísa Cerri Ramos. 

Logo no título, a palavra “ofício” pode chamar atenção porque revela que a atividade 

de ensinar é considerada um ofício, um trabalho. Além do título, ao longo do texto, o 

enunciador utiliza várias vezes essa palavra, como, por exemplo, em “Será que um professor 

pode ser competente no ofício de ensinar e, ao mesmo tempo, se tornar admirado e querido 

por seus alunos?” O dicionário Houaiss traz as seguintes acepções para a palavra “ofício”: 

substantivo masculino  
1 qualquer atividade especializada de trabalho, exercida por alguém de 
forma definitiva ou temporária 
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2 trabalho do qual uma pessoa obtém os recursos necessários à sua 
subsistência e à de seus dependentes; ocupação, profissão, emprego 
3 função de que alguém se encarrega; emprego, trabalho 
Ex.: um o. burocrático 
4 cargo oficial ou função que se exerce em instituição pública 
5 tarefa com que uma pessoa se compromete; incumbência, missão, 
mister 
Ex.: o importante o. do magistério (Houaiss & Villar, 2001).  

 
Constatei que essa palavra apresenta cinco definições e, em três delas, menciona as 

palavras “trabalho” e “atividade”. Nota-se a atividade do professor como uma atividade 

profissional regular, remunerada e assalariada. Todavia, no verbete número 5, há um conceito 

mais voltado para a missão, para um dever a cumprir, para uma incumbência, um destino, que 

parece coincidir mais com a proposta da revista.  

Ao abordar o professor e seu ofício, tem-se que levar em conta que, em décadas 

passadas, havia uma grande integração entre as relações humanas. Na modernidade, com a 

progressiva expansão do capitalismo, o conhecimento objetivo e científico avança, se expande 

e assegura a exatidão; mas, em contrapartida, reduz o ofício a uma execução objetiva, em que 

a legitimação de valores não é sempre possível ocorrer e, assim, o professor e seu ofício 

vivem nessa encruzilhada. Sabe-se que não é possível cumprir exatamente as prescrições do 

trabalho do professor, já que ele se defronta com inúmeros impedimentos.  

Encontra-se nesse roteiro, predominantemente, a figura de agir projetado linguageiro, 

atribuída ao leitor professor “Antes de iniciar a leitura dramática, apresente as questões a 

seguir, sem esperar pelas respostas”, e no pluridimensional “... unam-se em volta de uma 

mesa com bolo e velas e comemorem com alegria o orgulho de ser professor”. Observa-se o 

uso do imperativo não só nesses exemplos, mas em outros como em “Para facilitar a reflexão, 

siga este roteiro”, “evite o tom de mea culpa”, expressando uma orientação e indicando um 

agir projetado no outro, no professor-leitor e no futuro (Bueno, 2007). O imperativo “siga”, 

por exemplo, indica que se trata, de fato, de um gênero da ordem do instruir ou do prescrever, 

anunciando, ainda, a finalidade: “Para facilitar a reflexão”. Assim, os verbos são empregados 

no imperativo objetivando alcançar o resultado esperado: que o professor siga a orientação na 

íntegra. Todavia, o texto “Ofício de ensinar” apresenta menos verbos no imperativo do que o 

roteiro “Espelho de dona Nicota” analisado anteriormente; é uma maneira de ser instrucional, 

entretanto, mais sutil.  O objetivo parece ser o de fazer circular ideias a respeito do ofício de 

ensinar e das razões pelas quais alguns professores se transformam em modelo para jovens e 

crianças. Apesar da menor quantidade de formas verbais no imperativo, com o efeito de ser 
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menos autoritário, menos coercitivo, esse texto pretende ser indicador de sucesso, mostrando 

que, se o leitor fizer, à risca, todos os passos, a proposta funcionará bem.  

Observe-se que, enquanto na crônica “Dona Licinha” sobressai o agir 

pluridimensional, no roteiro os modos de agir aparecem de forma mais heterogênea, 

predominando aqui o agir projetado linguageiro e mental. Afinal, a proposta é fazer com que 

os professores troquem ideias, como se pode ilustrar, a seguir, com os verbos que se referem a 

como deve ser o agir do professor leitor. Chego a tal resultado não só por meio de verbos, mas 

também por meio de nominalizações, como os substantivos derivados de verbos como 

“debate”, “leitura”:  

A emocionada carta-crônica de Fanny Abramovich é um ótimo ponto de 
partida para um debate sobre o mestre que todos nós gostaríamos de ser. 
Depois da leitura da carta-crônica, o ideal é partir para uma conversa franca 
sobre as questões propostas.  
Que tal, neste mês de outubro, propor aos colegas a leitura do texto [...] 
 O grupo de professores pode começar escolhendo um colega para ler, com 
dramaticidade, a carta... 
 

Percebe-se que há recorrência de verbos e nominalizações que indicam um agir 

projetado linguageiro. Isso ocorre justamente porque a intenção da RNE é que haja, de fato, 

um debate entre os professores. Além do uso recorrente do agir linguageiro, há três verbos 

atípicos em um roteiro de atividades: 

Que tal, neste mês de outubro, [...] festejar o dia do Professor [...] 
Quando todos sentirem que o que foi falado é o bastante até aquele 
momento, unam-se em volta de uma mesa com bolo e velas e comemorem 
com alegria o orgulho de ser professor.  (O ofício de ensinar) 

 
Os verbos “festejar”, “unam-se” e “comemorem” referem-se ao agir pluridimensional.  

Lembremos que os verbos “comemorar”, “unir-se” e “festejar” são ações constituídas de 

vários tipos de agir; todavia, demonstram um agir que não envolve trabalho e, sim, diversão. 

Esse tipo de agir justifica-se, no discurso, por estar ocorrendo num mês de festa para o 

professor.  

Nota-se que se trata de um roteiro de trabalho, mas a revista aproveita o mês do 

professor para orientar o leitor a comemorar e descobrir a “magia” da Dona Licinha: “O 

objetivo é descobrir qual é a magia que envolve as aulas de dona Licinha”. Ao procurar essa 

palavra – magia – no dicionário Houaiss, encontrei algumas acepções, que, resumidamente, 

apresento: 

 
MAGIA 
substantivo feminino  
1 qualquer procedimento mágico, fantástico 
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m.q. mágica ('criação de ilusão') 
7 feito que parece sobrenatural, irracional, pela força do sentimento, do 
prazer, da satisfação que proporciona; fascínio; sedução (Houaiss & Villar, 
2001) 

A “magia” que a RNE sugere que o professor descubra é o encantamento e a 

afetividade que a própria revista aponta como solução, por meio dos subtítulos (em negrito) e 

da seguinte seleção lexical no corpo do texto: 

A emocionada carta-crônica de Fanny Abramovich é um ótimo ponto de 
partida para um debate sobre o mestre que todos nós gostaríamos de ser 
O que dona Licinha tem que tanto encanta a criança?  
Será que um dos motivos para tal encantamento não é o modo como ela 
conduz à descoberta de novos conhecimentos numa atmosfera de afeto e 
alegria? [...] 
Elos de afetividade [...] 
Quando o professor se propõe a ensinar e os alunos a aprender uma corrente 
de elos de afetividade vai se formando e o cumprimento das atividades passa 
a fazer sentido para todos. Sem vínculos afetivos, a aprendizagem 
significativa não ocorre. [...] 

 
Com essa seleção lexical, é perceptível que a RNE aponta para a importância de um 

tratamento acolhedor e humanizado, principalmente, com relação a aqueles que se encontram 

no início da escolarização, já que a aluna Ciça estava na 3ª série. Para isso, a revista propõe 

um tratamento que chega ser ilusório, com magia, reforçando a importância do fantástico, do 

irreal, do mágico. Nota-se, nos elementos em itálico, que esse roteiro traz uma série de 

elementos linguísticos voltados para um processo que envolve sentimentos.  

Ainda assim, é importante pontuar que a RNE reconhece que, para o professor atingir 

a eficácia, a afetividade se faz necessária, desde que haja uma parceria: “Quando o professor 

se propõe a ensinar e os alunos a aprender uma corrente de elos de afetividade vai se 

formando”. Caso contrário, mesmo com toda figura de agir afetivo (Barricelli, 2007), que 

aparece por meio da seleção lexical (a afetividade, magia e encantamento), não é possível o 

ofício do professor ser eficiente.   

Para finalizar a análise deste texto, pode-se dizer, então, que, em relação ao leitor, o 

texto remete a um agir projetado linguageiro; e, em relação ao actante dona Licinha, tem-se 

verbos e nominalizações, projetados predominantemente no processo afetivo. Observemos, 

então, que o texto sugere que o leitor professor tenha dona Licinha como modelo não só de 

agir, mas sobretudo de personalidade docente.  

De certa forma, parece-me que o roteiro do autor, com a prescrição da pedagoga 

Heloísa Cerri Ramos, coaduna com a enunciação de Fanny Abramovich na crônica. E para 

fazer essa avaliação não são levados em conta critérios profissionais, como técnicas, 
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metodologia, os conteúdos a serem desenvolvidos e também os problemas como carga horária 

de trabalho, número de alunos por série, problemas de aprendizagem dos alunos, recursos 

disponíveis, muitas vezes não apresentados.   

Para encerrar esta seção, retomo as ideias discutidas a respeito do trabalho docente na 

análise da crônica e apontá-las no esquema reformulado por Machado e Bronckart 

(2009/prelo), que sintetiza a atividade do professor em sala de aula.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Esquema 4: O trabalho de Dona Licinha esquematizado.  

 
Na ponta de cima do triângulo há uma professora, cujas características físicas nos são 

apresentadas no texto:  

OUTREM 
Ciça, diretora, a professora da 3ª 
série C. 

OBJETO 
Condições criadas para os 
alunos aprenderem: ensinar 
brincando. 

Instrumentos: 
contar história; 
Piques e hurras, 
brincadeiras 
correndo solto. 
Esconde-
esconde, telefone 
sem fio, 
campeonato de 
Geografia, sala 
colorida, painel 
com recortes, 
figurinhas 
bailando mapas e 
fotos.

Professora 
Dona Licinha 

Década de (19)50 
Grupo Escolar do Tatuapé 
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[...] me lembro de detalhes do seu jeito, da sua voz, seu penteado e roupas 
[...]  um enorme silêncio quebrado por uma voz suave...era hora de contar 
histórias.  

 

Isso comprova que a imagem física da professora ainda se mostra importante. No 

texto, a professora Licinha tem muitos itens a seu favor, afinal, tem características físicas de 

acordo com a imagem idealizada e possui o material didático adequado, além de ter um 

espaço físico lúdico e agradável para a aprendizagem. No papel de “outrem”, todos estão a 

seu favor, até mesmo Ciça, aluna de sua colega, a apoia.  Todavia, nesta crônica, a 

enunciadora Ciça não aponta como a professora transforma o artefato em instrumento. Para o 

docente “ensinar brincando” ou “contar histórias” é certamente necessário ter tido um 

trabalho prévio, que no texto não é mencionado. Os dados fornecidos no texto não nos 

revelam os “artefatos”, uma vez que eles [os artefatos] foram reelaborados, desenvolvidos 

(Vigotski, 2001), didatizados, construídos até se tornarem os instrumentos usados pela 

professora.  A professora se demonstra calma, mansa, não berra e não se utiliza de 

instrumentos comuns do métier do trabalho docente, como prova e lição de casa. Ela apenas 

“ensina brincando” e é enaltecida por isso. A ponta esquerda do triângulo mostra que o 

professor proporciona um meio favorável para a aprendizagem que é segredado (“seu 

segredo”) e ao mesmo tempo revelado (“ensinar brincando”). Nota-se, então, que o objeto do 

trabalhador professor é proporcionar o desenvolvimento do aluno, usando nesse caso, o 

instrumento “brincadeira” já que a professora ensinava brincando e contando história. 

Constata-se, pois, que o objetivo da revista é tentar sensibilizar professores e 

profissionais da educação e instigá-los a buscar a superação dos obstáculos que os impedem 

de ministrar uma aula com afeto, que pode ser uma das ferramentas no ato de educar. Porém, 

sabe-se que há outras preocupações, que vão muito além disso.   

Segue agora o texto “Qualidades do Professor”, mantendo-se fidelidade ao suporte 

original.
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  4.6. Resultados da análise do texto “Qualidades do professor”  
 

4.6.1. Contexto de produção  

Nesta seção, apresento alguns elementos fundamentais para a compreensão do texto 

que se encontra na RNE, edição 0156, de Outubro de 2002. Observe-se, primeiramente, 

que a revista traz, em sua capa, como manchete principal, um chavão, um clichê, 

remetendo ao filme “Ao mestre com carinho”33, que ficou bastante popular, principalmente 

entre os professores. Dessa forma, a capa transmite otimismo e situações harmoniosas, 

conforme mostra a figura a seguir:  

 

                                   Imagem 5: Capa da RNE - Edição 0156 
 

Em segundo plano, vê-se a foto de uma menina branca de aproximadamente seis anos 

de idade, com uma maçã nas mãos, em primeiro plano, foco central da foto. Essa fruta está 

sendo ofertada ao público da revista, mais especificamente, ao professor. Lembremos que, por 

muito tempo, a maçã foi símbolo da relação de carinho, de proximidade, entre professor e 

                                                 
33 Ao Mestre com Carinho (To Sir with Love), Inglaterra, 1967. 
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aluno, sobretudo nas sociedades rurais, onde o aluno presenteava o docente com esse 

alimento, advindo das produções agrícolas que representavam o sustento da família. Neste 

sentido, esse ato também pode representar o tipo de relação familiar que se estabelecia entre 

esses dois atores sociais, sendo o professor quase um membro da família.  

Esse quadro, com certeza, alterou-se substancialmente por meio de um processo de 

desagregação, como ficou exposto no capítulo 1, na seção “O trabalho do professor: um 

panorama”. Confrontadas a essa realidade, a capa da RNE, cuja edição é a 0156, e sua 

menção ao filme Ao mestre com carinho revelam-se inadequadas.  

Embora muitas pessoas o considerem melodramático, este foi um dos primeiros filmes 

cultuados do gênero. Na década de 1960, um professor negro (Sidney Poitier) iniciava sua 

carreira, lecionando para uma turma de adolescentes rebeldes, e por vezes racistas, numa 

escola pública da periferia de Londres. Com seu jeito ora autoritário ora paternal, conquistou 

aos poucos o respeito e a admiração da turma. O personagem de Poitier ressurgiu em 1995 

numa continuação menos inspirada, Ao Mestre com Carinho — Parte 2, dirigida por Peter 

Bogdanovich. Assim, constrói-se uma intertextualidade, porque ao ler a expressão “Aos 

mestres com carinho”, o leitor pode relacionar com o filme e, talvez, se inspirar no 

personagem, que tinha muitas qualidades como professor e que sabia superar os obstáculos 

que apareciam.   

Quanto à crônica “Qualidades do professor”, seu contexto social é diferente das 

anteriores. Enquanto os textos de Tatiana Belinky e Fanny Abramovich foram escritos, sob 

encomenda, para a RNE, o de Cecília Meireles foi escrito para o Diário de Notícias do Rio de 

Janeiro em 1930. Houve, assim, uma mudança no enfoque da leitura e do público. Cecília 

Meireles, ao escrever a crônica “Qualidades do professor”, não sabia que seu texto seria 

publicado na RNE. Aliás, ela nem poderia saber que um dia a Revista Nova Escola existiria, 

já que a escritora faleceu no ano de 1964. No nível social então, o receptor inicial seria o 

leitor do jornal Diário de Notícias.  

Cecília Meireles não tinha a finalidade de homenagear um professor do século XXI. 

Em 2001, porém, a Editora Nova Fronteira, com apoio da Fundação Biblioteca Nacional, do 

Rio de Janeiro publicou uma coletânea da autora, com o sugestivo título de Crônicas da 

Educação, da qual foi extraído o texto, pela RNE. Assim, o texto escrito pela poetisa tem um 

contexto múltiplo. Originalmente, fora publicado no Rio de Janeiro em 1930 no Jornal Diário 

de Notícias; em 2001, passa a ter como suporte um livro; e em 2002, é reproduzido pela RNE 

em São Paulo.  
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Considerando-se o contexto original, o Brasil vivia o início da era Vargas e, 

paralelamente, o término da Revolução de 1930, que derrubou o governo de Washington Luís. 

A enunciadora era, então, cronista contratada pelo Diário de Notícias, tendo o papel de 

escrever uma crônica, ou seja, um texto com teor não só literário, mas também jornalístico. 

Entre junho de 1930 e janeiro de 1933, dirigiu e produziu artigos sobre educação na “Página 

da Educação” no referido jornal. Em seus artigos sobre política, educação e cultura, Cecília 

rompeu tabus de uma sociedade, deixando sua marca na História Brasileira como defensora 

da ideia universal de democracia, numa década em que o mundo vivia o período de transição 

das duas Grandes Guerras. Na seção “Página de Educação”, do Diário de Notícias de 6 de 

maio, de 1931, a autora escreveu, por exemplo, um texto metafórico, mas crítico, cujo 

fragmento apresento a seguir:  

 
Mas, enquanto uma reforma do Ensino Primário, como a que nos deixou o 
governo findo, nos promete – embora da sombra e da frialdade a que a 
condenaram – uma era nova, e de real importância, para a nossa 
nacionalidade, o regime atual, que tanto tem invocado a Liberdade como sua 
padroeira, nos coloca nas velhas situações de rotina, de cativeiro e de atraso 
que aos olhos atônitos do mundo proclamarão, só por si, o formidável 
fracasso da nossa revolução... Veio o sr. Francisco Campos com o seu feixe 
de reformas na mão. E, em cada feixe, pontudos espinhos de taxas... 
(Meireles, 2001: 23) 

 

Percebe-se então, que a escritora exercia a atividade de jornalista intensamente, 

responsabilizando-se por uma página no jornal. Ali, ela fez críticas ao governo de Washington 

Luis (“governo findo”) e também ao seguinte, de Getúlio Vargas34 (“o regime atual, que tanto 

tem invocado a Liberdade como sua padroeira, nos coloca nas velhas situações de rotina, de 

cativeiro e de atraso”), em defesa de uma escola nova. Vale lembrar, que educadores como 

Anísio Teixeira e Fernando Azevedo ganharam visibilidade na coluna de Meireles. Nessa 

ocasião, por exemplo, ela criticou com força, em seus artigos, o decreto sobre o ensino 

religioso, do então Ministro da Educação e Saúde, Francisco Campos.   

Como apontado acima, o texto “Qualidades do professor”, bem como os outros da 

autora, foram reunidos e publicados no volume 3 – Crônicas de educação, da coleção “Obra 

em Prosa de Cecília Meireles”, organizada no início do século XXI, em cujo prefácio – e 

também ao longo da obra – é explicitada uma postura politizada de Cecília Meireles. 

Na medida em que um texto só ganha sentido dentro de um contexto, é importante 

percebermos as mudanças de condições de circulação. O texto “Qualidades do professor”, na 
                                                 
34 Principal político da Revolução de 30, derrubou o poder e o presidente Washington Luís. 
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sua situação de produção inicial, tem um outro espectro, um outro destinatário, um outro 

objetivo e um outro suporte. A RNE toma esse texto de um outro contexto educacional e o 

coloca para o leitor dos dias de hoje, cuja situação educacional é totalmente diferente. Fica 

claro, então, que a revista tem como objetivo fornecer modelos de agir para o professor leitor. 

Todavia, não sabemos se esse era o objetivo de Cecília Meireles, muito menos do jornal 

Diário de Notícias. Até chegar aos dias de hoje, houve um novo editor e organizadores da 

revista que assumem uma nova ordenação. O momento de circulação (e de reprodução) do 

texto é outubro de 2002. O Brasil já tinha passado por vários governos e já estávamos vivendo 

o primeiro ano do primeiro mandato do presidente Lula, com a persistência de muitos 

problemas relacionados à miséria, ao desemprego, à saúde e – também – à educação.                  

Em síntese, a RNE parece buscar, no passado, um texto para propagar uma imagem 

idealizada e contagiar seus leitores com essa imagem.  

 

4.6.2. Nível organizacional: plano global e tipos de discursos 
 

Em “Qualidades do professor”, por meio de uma prosa poética, Cecília Meirelles traça 

diretrizes para a função que a educação exerce na sociedade e, mais que isso, apresenta qual é 

a sua definição de professor. Nos sete primeiros parágrafos, a enunciadora enumera as 

características, mais especificamente, as capacidades psíquicas de um professor genérico 

(personalidade segura e complexa, que precisa compreender o jovem e a criança para os 

orientar e satisfazer suas vidas e que precisa  ter coração, imaginação e conhecimentos. 

Deve saber ir e vir, saber ser poeta). No oitavo e nono parágrafos, a enunciadora finaliza essa 

caracterização do professor ideal e levanta uma dúvida: a distância existente entre o ideal e o 

real do trabalho docente. A autora reforça que entre o ideal e o real da profissão se abrem 

enormes precipícios e reconhece que o professor não é perfeito. E no último parágrafo, 

Meireles conclui sua crônica, idealizando novamente a figura do professor. . 

Com relação aos tipos de discurso, pode-se dizer que o discurso interativo predomina 

no texto “Qualidades do professor”. Apesar de fazer referência às qualidades inerentes de um 

professor, com predominância de verbos no presente genérico e total ausência de dêiticos, é 

possível reconhecer o tom de convencimento utilizado pelo enunciador, em sua “conversa” 

com seu interlocutor, como se pode ver nos exemplos a seguir.   
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Se há uma criatura que tenha necessidade de formar e manter 
constantemente firme uma personalidade segura e complexa, essa é o 
professor. [...] 
É, certamente, uma grande obra chegar a consolidar-se numa personalidade 
assim.  

 

4.6.3. Nível enunciativo: vozes e modalizações 

 
Em relação ao nível enunciativo, o texto “Qualidades do professor” não traz outras 

vozes marcadas nesta crônica, além da própria enunciadora:  

 
Se há uma criatura que tenha necessidade de formar e manter 
constantemente firme uma personalidade segura e complexa, essa é o 
professor. [...] nas suas mais várias e incoerentes modalidades, tendo de 
compreender as inquietações.   

 

A ausência de voz marcada explicitamente pode significar uma estratégia de 

ocultamento da voz de outros. Desse modo, pode-se inferir que a responsabilidade é atribuída 

ao professor pela própria enunciadora e autora Cecília Meireles.  

Na crônica, determinadas marcas, como a modalização apreciativa, comprovam que 

não se trata de um professor real e sim de um ideal de professor: “Como seria admirável se o 

professor pudesse ser tão perfeito que constituísse, ele mesmo, o exemplo amado de seus 

alunos!”. A modalização apreciativa revela uma avaliação pessoal, introduzida neste 

enunciado por oração com verbo ‘ser’ mais adjetivo (Seria admirável).  

 Quanto aos demais tipos de modalização, encontram-se alguns exemplos de 

modalizações deônticas, lógicas e pragmáticas, que apresento a seguir, com suas respectivas 

funções. 

No enunciado abaixo, a modalização deôntica indica a obrigatoriedade que tem o 

professor de compreender os alunos e de se manter atualizado, com a finalidade de lhes 

assegurar boa orientação, sejam eles crianças ou jovens: 

Destinado a pôr-se em contato com a infância e a adolescência, nas suas 
mais várias e incoerentes modalidades, tendo de compreender as 
inquietações da criança e do jovem, para bem os orientar e satisfazer sua 
vida, deve ter também um contínuo aperfeiçoamento, uma concentração 
permanente de energias que sirvam de base e assegurem a sua possibilidade, 
[...]  

 
Nesse exemplo, o professor deve desenvolver o processo cognitivo em função do 

aluno sobre o qual ele atua e orienta. Identificam-se duas modalizações deônticas, que trazem 

um ponto de vista da entidade avaliadora, ou seja, a opinião da enunciadora carregada de seu 
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julgamento de valor sobre o docente. É por meio dessas modalizações que se constrói uma 

relação de hierarquia, colocando a instância enunciativa em posição superior à do destinatário.  

Por outro lado, a modalização lógica “certamente”, na asserção “É, certamente, uma 

grande obra chegar a consolidar-se numa personalidade assim”, explicita um grau de verdade 

para, em seguida, serem apresentadas modalizações pragmáticas em dois níveis. No primeiro, 

confirmando a certeza de verdade, com o destaque da modalização apreciativa (“– como todos 

somos –”), são expostas as capacidades do professor por meio das locuções verbais “poder ser 

... descer...” e “poder pôr ... estimular...”:  

Ser ao mesmo tempo um resultado — como todos somos — da época, do 
meio, da família, com características próprias, enérgicas, pessoais, e poder 
ser (SIC) o que é cada aluno, descer à sua alma, feita de mil complexidades, 
também, para se poder pôr em contato com ela, e estimular-lhe o poder vital 
e a capacidade de evolução.  

 
Em seguida, encontra-se um segundo nível de modalização pragmática, como no 

enunciado:  

Como seria admirável se o professor pudesse ser tão perfeito que 
constituísse, ele mesmo, o exemplo amado de seus alunos! E, depois de ter 
vivido diante dos seus olhos, dirigindo uma classe, pudesse morar para 
sempre na sua vida, orientando-a e fortalecendo-a com a inesgotável 
fecundidade da sua recordação. 

 

As locuções verbais “pudesse ser” e “pudesse morar” funcionam como capacidades 

possíveis do professor. Os verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo, acompanhando uma 

modalização apreciativa concretizada no futuro do pretérito (“Como seria admirável se...”) 

denotam algo que é desejável, idealizado. Todavia, a forma condicional “pudesse” traz 

implícita uma ideia negativa, ou seja, trata-se de capacidades idealizadas, não 

necessariamente realizadas.  

 
4.6.4. Nível semântico  
 

Em relação ao texto “Qualidade do professor”, o actante encontrado é apenas o 

professor genérico (“Quantas vezes entre esse ideal [professor ideal] e o professor [professor 

real], se abrem enormes precipícios”) e o aluno genérico (“... tendo de compreender as 

inquietações da criança e do jovem”).  

Nesses fragmentos, evoca-se a postura de um profissional que entenda não só de dar 

aulas, mas também de outras exigências, já que o docente se depara com imposições 

provenientes da instituição, da sociedade, da formação, do treinamento, de  outros.   
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Pode-se, também, depreender, a partir do texto, que o professor deve ter missão, 

identificada a partir do seguinte termo em destaque: “destinado a pôr-se em contato com a 

infância e a adolescência [...]”. Nele há um determinismo que parece sina, como se esse 

profissional precisasse de fato assumir seu destino com todas as suas mazelas. Esse mesmo 

termo parece denotar que o professor está a cargo da própria sorte e que essa é a sua missão. 

Mais, pode-se identificar que para um professor cabe, também, o papel – “indispensável” – de 

reverendo, de psicólogo, dentre outros: “chegar a apreender cada fenômeno circunstante, 

conciliando todos os desacordos aparentes, todas as variações humanas nessa visão total 

indispensável aos educadores.” Talvez esses múltiplos papéis pudessem resolver todo o 

problema da educação. No entanto, a exigência é outra: segundo o enunciador da referida 

crônica, para ser professor, é preciso entender da alma, é preciso ser um grande ser, quase um 

“super-homem”.  

Nesse texto, um elemento linguístico importante é a recorrência de verbos no 

infinitivo com a preposição “para”. Em função disso, vários enunciados indicam finalidades 

atribuídas como se inerentes ao trabalho do professor, como se pode verificar abaixo: 

E saber ir e vir em redor desse mistério que existe em cada criatura, 
fornecendo-lhe cores luminosas para se definir, vibratilidades ardentes para 
se manifestar, força profunda para se erguer até o máximo, sem vacilações 
nem perigos.  
Saber ser poeta para inspirar.  
E ter imaginação para sugerir.  

 

Nos exemplos dados, ainda, há a ideia de que o professor precisa ter coração, 

imaginação e conhecimento para chegar a ter resultado em seu trabalho. Considero os verbos 

apontados como indicadores de características psíquicas do professor ideal (ter imaginação, 

saber ser). Isso parece revelar que, para atingir a eficácia, tais características psíquicas são 

imprescindíveis.  

Encontra-se, também, no texto em análise, um agir projetado pluridimensional, como 

no exemplo a seguir: 

E, depois de ter vivido diante dos seus olhos, dirigindo uma classe, pudesse 
morar para sempre na sua vida, orientando-a e fortalecendo-a com a 
inesgotável fecundidade da sua recordação.  

Nesse último fragmento, é importante apontar que, para a enunciadora, “dirigir uma 

classe” é uma atividade fundamental do professor, que nas palavras de Amigues (2004) seria 

“gerir a classe”. Segundo o autor:  



A IMAGEM ESFACELADA DO PROFESSOR: UM ESTUDO EM TEXTOS DE REVISTAS 
_______________________________________________________________________________________________________ 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DOS TEXTOS DA RNE 

 99

 
Gerir a classe é construir as dimensões coletivas da ação individual, e ter 
uma classe que funciona é não só ter bons alunos, mas um coletivo coeso 
soldado e pronto para se engajar na ação: coesão do grupo e coerência  das 
aquisições sustentam-se mutuamente (Amigues, 2004: 48).  

Percebe-se, então, que Cecília Meireles aponta a importância de se estruturar o meio e 

o grupo de alunos num ambiente de trabalho singular em função da organização do coletivo 

de trabalho. Verifica-se, ainda, um número significativo de figuras que indicam um processo 

afetivo “E ter o coração para se emocionar diante de cada temperamento”; “... tendo de 

compreender as inquietações da criança e do jovem, para bem os orientar e satisfazer sua 

vida”; “[...] descer à sua alma, feita de mil complexidades...” o que mostra, enfocada no 

texto, a questão da personalidade afetuosa do professor. 

A figura de agir que não poderia deixar de aparecer é do agir projetado linguageiro 

“Destinado a pôr-se em contato com a infância e a adolescência....”, uma vez que a atividade 

docente é permeada a todo tempo pelo agir comunicacional.  

Percebo, então, que, no texto de Cecília Meireles, o professor é uma pessoa que tem 

características de ser auto-suficiente. Como se ele [o professor] precisasse ser perfeito para 

agir, o que requer dele, ser pleno para poder agir adequadamente. Na realidade, a autora me 

leva a inferir que, para ser professor, é preciso ter o dom de ensinar e que, portanto, ele já 

deveria ter nascido assim, dessa forma, “destinado”, autônomo.  

Como se trata de uma crônica, sendo, portanto, um gênero literário, há alguns 

elementos próprios desse tipo de texto, como algumas figuras de linguagem, que revelam 

algumas (re-)configurações do agir, sendo, portanto, relevante abordá-las. O que, de imediato, 

me chamou a atenção foi o uso do “polissíndeto”, figura caracterizada pela repetição enfática 

de conectivos, como se pode ver no seguinte exemplo:  

 
E ter o coração para se emocionar diante de cada temperamento.E ter 
imaginação para sugerir. E ter conhecimentos para enriquecer os caminhos 
transitados. E saber ir e vir em redor desse mistério que existe em cada 
criatura, fornecendo-lhe cores luminosas para se definir, vibratilidades 
ardentes para se manifestar .... 
 

Nesse caso, essa figura é concretizada pela repetição da conjunção coordenativa 

aditiva “e”, seguida de um verbo no infinitivo, que reforça a somatória de atributos que o 

professor precisa ter. Curioso é que de todos os elementos que este profissional precisa ter, o 

conhecimento é quase o último citado, como se esse fosse menos importante.  
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O verbo ter indica uma prescrição, como se fosse necessário o professor possuir essas 

características, ‘qualidade inerente’ e por isso ele é “Destinado a pôr-se em contato com a 

infância e a adolescência”. Temos, então, a imagem de um professor “condenado” a esse 

destino. E por ser destinado, ele tem energia, ele sabe poesia, ele desce à alma de seu aluno e, 

por ser assim, é amado, como apresenta a imagem a seguir: 

 

 
Imagem 6: Qualidades do professor 

 

A imagem apresenta, como fundo, a cor laranja bem forte e ainda em segundo plano, 

um quadro-negro. Em primeiro plano, observa-se a imagem de uma professora abraçando 

duas crianças-alunas. A professora aparece bem arrumada; tal imagem sugere, pela aparência 

física, como deveria ser um professor ideal, como um exemplo amado [por] seus alunos.   

Observemos que a crônica “Qualidades do professor”, ao invés de elogiar o docente, 

trazendo à tona as qualidades que ele realmente tem, parece que estabelece uma postura de 

cobrança ao profissional, já que sugere que todos os professores devem ter as características 

mencionadas e devem agir de modo discreto.  

Espera-se que o professor aja de diferentes maneiras, que seja polivalente no sentido 

mais amplo da palavra. Espera-se também que ele possua diferentes recursos psicológicos, 

internos, que vão favorecer o aluno. Elencam-se, no texto, várias virtudes, bem como 

capacidades psicológicas docentes importantes para exercer a função.  

A crônica “Qualidades do professor”, apesar de ser um texto de discurso 

predominantemente interativo, não traz ilustrações de objetos, artefatos. Tampouco explicita 

os “outros” participantes da atividade, concentrando o foco na figura do professor, como se 

apenas de suas “qualidades” dependesse o sucesso do seu trabalho. Logo, seus dados não 

foram aplicados no esquema representativo do trabalho docente porque, a meu ver, para isso 

seria necessária uma maior especificidade de dados, o que não ocorre neste texto.  
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Por outro lado, as conjunções “como” ou “se” (Se há uma criatura que tenha 

necessidade de formar e manter constantemente firme...; Como seria admirável se o professor 

pudesse ser tão perfeito...) apontam para uma possibilidade, uma condição, um fato hipotético 

(“seria admirável”). Observa-se, ainda, que o modo como o agir se apresenta nas formas 

verbais está atrelado a um modo de agir ideal, a um modo de como deveria ser a conduta do 

professor. Temos, então, a definição do paradigma do professor ideal, levando-nos à reflexão 

sobre a distância entre o ideal e o real.  

Completando o corpus de textos da RNE, apresento, a seguir, o roteiro para reflexão 

“Cada um com seu estilo e um ofício em comum” e a respectiva análise:  
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4.7. Resultados da análise do texto “Cada um com seu estilo e um ofício em comum”  
 

4.7.1. Contexto de produção  

Complementando a seção Era uma vez... da RNE de outubro de 2002, após a crônica 

de Cecília Meireles, está o roteiro de reflexão “Cada um com seu estilo e um ofício em 

comum”, escrito pelo consultor pedagógico Ricardo Prado. Entretanto, Ricardo Prado não 

escreve sozinho, mas sim junto com a psicóloga Siglia Leão, apresentada como uma psicóloga 

do Projeto Quixote, vinculada ao Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São 

Paulo, que tem por objetivo apoiar uma discussão sobre o papel docente hoje. Está vinculada, 

pois, ao Projeto Quixote, que é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público), sem fins lucrativos, ligada à UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), 

existente desde 1996. Essas duas instituições buscam construir alternativas  para os desafios 

cotidianos de crianças e jovens, em situação de risco social, como a violência, o abandono, a 

falta de referências e o abuso de drogas.  

Sabe-se, em suma, que o texto é produzido por Ricardo Prado e por uma psicóloga, 

mais especificamente uma consultora pedagógica, que mais uma vez confere “legitimidade” 

ao exercício. Ambos trabalham com o mesmo objetivo: propor uma atividade didática para ser 

feita pelos professores. Na RNE, o texto é apresentado de forma pedagógica, didática.  

Vejamos, a seguir, a organização dos textos: plano global e tipos de discurso. 

 
4.7.2. Nível organizacional: plano global e tipos de discursos  

 

Neste terceiro roteiro de reflexão “Cada um com seu estilo e um ofício em comum”, 

após o título e o subtítulo, apresentam-se duas perguntas que questionam o texto-base e um 

resumo das qualidades atribuídas por Cecília Meireles aos mestres em geral. No segundo 

parágrafo, é apresentada a proposta da psicóloga Siglia Leão, do Projeto Quixote, endereçada 

aos professores ou a um formador (possivelmente um coordenador pedagógico), com o 

objetivo explicitado de “apoiar uma discussão sobre o papel docente hoje, partindo de uma 

reflexão sobre essa ‘homenagem-crônica’, escrita nos anos 1930, mas extremamente atual”. 

A seguir, temos o modo de fazer 1: leitura e trabalho de associações com o texto; modo de 

fazer 2: forma de enriquecer o debate com exemplo de Paulo Freire. Em seguida, vêm dois 

subitens, que parecem ser os pontos que devem ser trabalhados no debate: “A busca da 

realização” e “Educar para o mundo”. Trata-se de comentários da psicóloga que assessora a 

revista: o primeiro integra as palavras de Paulo Freire às de Jacques Lacan, para chegar ao 
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objetivo real da atividade, que é “o início da transformação do mestre naquele ‘exemplo 

amado de seus alunos’, de que fala Cecília Meireles”; percebe-se então que a afetividade está 

posta em primeiro lugar; em segundo plano, há uma referência à função social da escola, 

sugerindo uma discussão sobre sua pertinência ainda nos dias de hoje. 

Observe-se que os tipos de discurso alternam-se entre o discurso interativo e o 

discurso teórico. As marcas linguísticas que remetem ao discurso interativo são os verbos no 

presente do indicativo atual, conforme se pode constatar no exemplo a seguir: 

A proposta de trabalho desta edição não é uma aula, mas um debate entre os 
colegas. Elaborada pela psicóloga Siglia Leão, do Projeto Quixote, 
vinculado ao Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São 
Paulo, tem por objetivo apoiar uma discussão sobre o papel docente hoje, 
partindo de uma reflexão sobre essa "homenagem-crônica", escrita nos anos 
1930, mas extremamente atual.   

Encontram-se também frases interrogativas e a recorrência implícita do dêitico “você” 

que se refere ao destinatário, o professor leitor da revista, como vemos no exemplo:  

Será interessante [você] perceber de que maneira o papel do professor vem 
se transformando e crescendo em importância.  
Ela traz à tona o que há de ideal nos diversos "quereres" de mestres e 
aprendizes, convidando [você] a pensar na importância da interação entre 
professor e aluno e no papel da escola na sociedade.   

 
O texto traz ainda uma ocorrência de verbo no imperativo “Discuta [você] com os 

colegas a importância que todos têm e terão na vida dos alunos”, revelando uma prescrição 

referente à conduta a ser seguida pelo professor, para que ele tenha sucesso na carreira.   

Na próxima seção, enfocarei o nível enunciativo do texto. 

4.7.3. Nível enunciativo: vozes e modalizações  
 

No texto “Cada um com seu estilo e um ofício em comum”, temos dois  protagonistas: 

o consultor e autor do texto e a psicóloga. As vozes do autor do texto e da psicóloga se 

manifestam e avaliam o trabalho do professor, justamente por serem eles que apresentam a 

voz do aprimoramento e, portanto, prescrevem a maneira de solucionar alguns problemas. 

Além destes, aparecem as vozes de mais duas autoridades. Da educação, Paulo Freire: 

Para exemplificar, Siglia cita uma passagem de Paulo Freire:  
‘Nunca esqueço, na história já longa de minha memória, de um desses gestos 
de professor que tive na adolescência remota. Gesto cuja significação mais 
profunda talvez tenha passado despercebida por ele. (…) Em certo momento 
me chama e, olhando ou re-olhando meu texto, sem dizer palavra, balança a 
cabeça numa demonstração de respeito e consideração. (…) Este saber, o da 
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importância desses gestos que se multiplicam diariamente nas tramas do 
espaço escolar, é algo sobre o que teríamos de refletir seriamente’.  

  

e da psicanálise, Jacques Lacan: 

 
Cada um tem seu estilo. O termo, tomado emprestado do psicanalista francês 
Jacques Lacan, reforça o que dizem a poeta-cronista e o educador-poeta: ‘O 
estilo é mais do que original ou próprio; é diferente, afirma outra coisa. O 
que ele tem de insubstituível é a marca do sujeito como sujeito do desejo’.  
 

As diferentes vozes explícitas, de relevância, conferem legitimidade ao roteiro. Essas 

vozes de autoridade indicam a intenção da RNE em ser ouvida pelos professores. A revista as 

utiliza para respaldar suas posições. Também a voz de uma psicóloga, Siglia Leão, intercalada 

com a voz da revista, reforça, no texto, seu tom prescritivo.   

Quanto às modalizações, encontram-se modalizações lógicas, ou seja, aquelas que 

consistem em julgamentos sobre o valor de verdade das proposições enunciadas, que aqui são 

apresentadas como indiscutíveis, reforçando a posição dos autores. Vejamos alguns exemplos: 

É claro que o objetivo dessa atividade não é esgotar a discussão, mas gerar 
uma reflexão estimulante sobre o próprio trabalho, que possa ser revertida 
em melhores práticas e no reforço da imagem (de professor) que cada um 
carrega em seus gestos e ações cotidianos.   
 

Percebo, então, que a modalização lógica “É claro”, ao colocar o enunciado como 

indiscutível, fortalece a prescrição. A modalização lógica “possa”, por sua vez, indica que 

essa atividade pode ser revertida em melhores práticas, entretanto não significa garantia.  

Quanto às modalizações deônticas são recorrentes, pois se referem às condutas e às 

normas sociais, e como o texto tem um tom prescritivo, é mais comum esse tipo de 

modalização: 

É imprescindível ao professor ter coragem, imaginação, conhecimento, 
emoção e força profunda? 
 
[....]cada professor deve comentar o que o texto inspira.  
Cada um deve procurar uma vivência que teve — como docente ou aluno — 
e dar asas à imaginação, por escrito. [....] 
Ao mesmo tempo, deixa entrever que não é necessário ser perfeito para 
dirigir uma classe, estimular os alunos e morar. (“Cada um com seu estilo e 
um ofício em comum”) 

 

As modalizações deônticas exprimem, portanto, um discurso prescritivo e persuasivo, 

quase imposto aos profissionais por parte da revista. 
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No enunciado “Quando alguém que realmente gosta de ler faz uma leitura em voz alta 

para a classe desperta, no estudante, o prazer das histórias”, identifica-se uma modalização 

pragmática que se refere à responsabilidade em relação à ação, atribuindo ao agente (alguém) 

o professor no caso, intenções, razões ou capacidades para o agir. 

Diante da análise das modalizações, percebo um discurso impositivo, em que 

predomina uma argumentação com base no dever. O enunciador apresenta-se engajado e 

apresenta seus argumentos como verdadeiros, no eixo do saber, bem como se coloca no papel 

de quem pode decidir sobre o que se deve fazer, no eixo da conduta. 

No roteiro de reflexão encontram-se, então, muitas vozes, cuja finalidade é obter 

credibilidade e autoridade intelectual; e também muitas modalizações, que são utilizadas para 

dar a entender que o texto é monitorado por seu enunciador, que em um processo interativo 

com o leitor, preocupa-se com a persuasão, a avaliação, a possibilidade, a intenção, etc. 

A seguir, dirijo o foco da análise para o nível semântico. 

4.7.4. Nível semântico  

No texto “Cada um com seu estilo e um ofício em comum”, os actantes principais 

encontrados são o leitor professor, o enunciador, a psicóloga Siglia Leão, Paulo Freire, 

Jacques Lacan, o aluno genérico e Cecília Meireles.  

Percebe-se que esse texto é composto, basicamente, de verbos no modo imperativo e 

no modo indicativo, ambos altamente sugestivos. O imperativo (Discuta com os colegas) é 

apresentado apenas no subtítulo do texto e “prescreve” um agir linguageiro (Discuta), já que a 

proposta do roteiro é justamente fazer com que os professores discutam e dialoguem com seus 

alunos. Isso acontece para acentuar, logo no parágrafo introdutório, um caráter de imposição 

do autor. Além dele, há vários outros verbos que, mesmo no indicativo, por estarem junto a 

uma sequência ordenada de procedimentos, podem indicar um agir prescritivo, como por 

exemplo:  

Após uma leitura compartilhada, cada professor deve comentar o que o texto 
inspira. [....] 
Cada um deve procurar uma vivencia que teve – como docente ou aluno – e 
dar asas à imaginação, por escrito. 
Depois, todos lerão as impressões para o grupo, identificando as qualidades 
que estavam em jogo na situação descrita, as aprendizagens que ocorreram e 
a razão por que aquela vivência foi marcante. [....] 
Feito isso, está dado o pontapé inicial para o debate que pode ser 
enriquecido num segundo encontro, em que todos apresentem textos de 
outros autores que marcaram seu percurso profissional e componham, com a 
crônica de Cecília Meireles, um painel sobre a profissão. [....] 



A IMAGEM ESFACELADA DO PROFESSOR: UM ESTUDO EM TEXTOS DE REVISTAS 
_______________________________________________________________________________________________________ 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DOS TEXTOS DA RNE 

 108

 

Encontra-se, nessas ocorrências, o agir projetado no linguageiro, sendo que o poder é 

passado para a psicóloga Siglia Leão. Localizo, ainda, ocorrência de agir com instrumento: 

“em que todos apresentem textos e componham, com a crônica de Cecília Meireles, um painel 

sobre a profissão.”  

Além desses tipos encontrados, apareceram verbos que indicam afetividade e 

sentimento: “Quando alguém que realmente gosta de ler faz uma leitura em voz alta para 

classe desperta no estudante o prazer das histórias” o que aponta para a recorrência desse tipo 

de escolha lexical que autores da RNE têm para lidar com o leitor professor. 

Nesse texto, o agir mental e o agir linguageiro do professor são predominantes e 

coincidem com o agir do professor enunciado na crônica de Cecília Meireles. O agir mental 

conduz o docente a planejar os seus atos, o que lhe garante, então, um estatuto de ator. As 

ocorrências do agir mental não estão no imperativo, e sim no indicativo, “Cada um deve 

procurar uma vivência que teve [...] e dar asas à imaginação [...]” dando a sensação de que o 

texto não está impondo uma ação, mas, sim, de que esta é inerente ao professor. 

Todos  os verbos do texto têm valor de um agir futuro, um agir projetado,  havendo 

(re-)configurações pela RNE de que os professores devam agir de acordo com essas 

sugestões. Sendo assim, espera-se que o professor execute os seguintes modos de agir: 

mental, pois é por meio do pensamento que os professores chegarão à discussão e à reflexão; 

linguageiro, pois é por meio da linguagem que os professores vão trocar ideias e efetuar o que 

a revista propõe; e, finalmente, pluridimensional, uma vez que o professor realizará atividades 

que envolvem vários agires. Todavia, o que fica evidente é que o principal objetivo do texto é 

levar o professor à reflexão, ao debate. 

Nesse sentido, o texto confirma a discussão feita por Bronckart (2008: 108), 

retomando Filliettaz (2004), de que um agir futuro possui a função de prefiguração. De acordo 

com os autores, esse agir futuro, assumido por uma instância enunciativa que pode vir ou não 

explicitada no texto, é realizado por tipos de enunciados (ou por determinadas configurações 

de marcas linguísticas) de caráter explicitamente injuntivo, expondo como fazer e em qual 

ordem, para se chegar ao resultado desejado.  

Nessa perspectiva, o texto prescritivo é inacabado e está, na verdade, na dependência 

de um agir futuro do actante. Para Bueno (2007), esse tipo de texto antecipa e fornece uma 

imagem sobre o agir. Isso acontece porque os pré-construídos podem ser entendidos como 
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modelos que já estão no mundo e funcionam como recursos para o agir. No nosso caso, os 

roteiros de reflexão parecem ser textos que veiculam prescrições de forma direta e indireta, 

para a sociedade, com o objetivo de fornecer uma boa imagem da instituição que os produz, 

ou seja, da revista. 

Por conseguinte, ao deparar pela primeira vez com o subtítulo “Cada um com seu 

estilo e um ofício em comum”, pensei que leria um texto que levasse em conta o contexto 

atual; no entanto, verifiquei que se trata de um texto vinculado, totalmente, à crônica 

“Qualidades do Professor”, escrita nos anos 1930, a qual, segundo o seu autor, é 

“extremamente atual”. Assim, considero que o autor não leva em conta a realidade do leitor 

da revista, ou, talvez, não perceba diferenças realmente, levando o professor de volta à década 

de 1930, ao mesmo tempo em que propõe discutir seu papel no momento atual:  

A proposta de trabalho desta edição (...) tem por objetivo apoiar uma 
discussão sobre o papel docente hoje, partindo de uma reflexão sobre essa 
"homenagem-crônica", escrita nos anos 1930, mas extremamente atual.  

Não posso compactuar com a avaliação de que seja atual, pois foi escrita na década de 

1930; nem real, porque a crônica por si só é um gênero ficcional. Como afirmam Bender e 

Laurito (1993: 44): “A crônica é um gênero do disfarce e ajuda a aguentar com certa fantasia 

a vida e a realidade”. Para acentuar o caráter fantasioso, a RNE se utiliza também da imagem 

a seguir:  

 

Imagem 7: Cada um com seu estilo e um ofício em comum 

Nessa figura, vê-se uma fila indiana35, organizada com vários alunos, que presenteiam 

a professora com flores, num gesto de muito afeto e alegria.  

                                                 

35 Fila indiana é uma expressão popular e significa uma fileira de pessoas ou coisas dispostas uma após a outra. 
A origem dessa expressão se dá porque é uma forma de caminhar dos índios da América que, deste modo, 
desapareciam com as pegadas dos que iam à frente. 
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No texto, pode-se, também, observar a presença de perguntas retóricas, que exponho a 

seguir: 

É imprescindível ao professor ter coragem, imaginação, conhecimento, 
emoção e força profunda? Como formar uma personalidade segura e 
complexa, para cumprir o papel do educador?  
Que trecho chama a atenção? 
Quais associações vêm à mente? 
Sempre foi assim? A escola tem de fato, essa função de quebrar a redoma 
familiar, inserindo o aluno na sociedade, ao “estimular-lhe o poder vital e a 
capacidade de evolução” como diz Cecília Meireles?  

O excesso de perguntas retóricas nos remete a Koch (2001: 29) e à sua convicção de 

que “o uso da linguagem é essencialmente argumentativo”. Essas perguntas não são 

“inocentes”, e sim tendenciosas, pois são colocadas para se conseguir determinadas respostas, 

calculadamente previstas. As perguntas retóricas servem para impor ao destinatário ideias 

prévias, de forma respeitosa e sutil. Pretende-se, então, induzir o receptor a fazer algo, mas 

não de forma direta. Tais perguntas parecem pretender distanciar o enunciador do discurso 

prescritivo, pois coloca a responsabilidade para o leitor, como se ele tivesse que refletir e 

encontrar suas próprias  respostas. 

Reconheço nesse roteiro, então, um texto sutilmente prescritivo, com vozes que 

impõem credibilidade e autoridade no assunto educação; nele, as modalizações foram 

utilizadas para dar a entender que o texto é monitorado por seu enunciador que, em um 

processo interativo com seu leitor, preocupa-se com seu entendimento e persuasão; os verbos 

se apresentam projetados no futuro, apontando a intenção do locutor; e a escolha lexical 

voltada para o sentimento e afetividade confirma o estilo comum dos roteiros de reflexão da 

RNE, que (re-)configura um modelo docente voltado para o estado, para o ser e não para o seu 

agir. 

No próximo capítulo, apresento os resultados da análise das crônicas da RVSP. 
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CAPÍTULO 5 
 
5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DOS 

TEXTOS DA RVSP 
 
Neste capítulo apresento os resultados de análise dos textos extraídos da RVSP. Em 

primeiro lugar, apresento as características gerais da RVSP, alguns dados do autor dos textos, 

Walcyr Carrasco. Em seguida levanto hipóteses sobre o contexto de produção e apresento a 

análise do nível organizacional dos textos. Na seção seguinte, mostro os resultados da análise 

do nível enunciativo, dando ênfase às ocorrências das vozes e da modalização. Finalmente, 

chego à apresentação dos resultados dessas análises no nível semântico do texto “Meus 

professores”, em seguida “A Didática do sexo” e, por último, “Maquiagem na educação”.   

5.1. Características gerais da RVSP 

Em relação ao suporte desses textos, a RVSP é apresentada como “parte integrante da 

Revista Veja”. Trata-se de um suplemento que “não pode ser vendido separadamente” e sua 

pauta editorial é integralmente voltada a temas referentes à cidade de São Paulo. A RVSP 

circula na Grande São Paulo, no Litoral e nas cidades com distância de até 100 km da capital. 

Com uma tiragem superior a trezentos e cinquenta mil exemplares semanais36, 

funciona como um guia do paulistano, com foco nos consumidores que procuram atrações da 

cidade. Além de mapear eventos da Capital, é uma publicação de variedades, que apresenta ao 

leitor inúmeros personagens da metrópole, bem como reportagens e opções em matéria de 

entretenimento, lazer, programas e serviço no Roteiro da Semana.  

Nota-se, pelas propagandas e pelo preço (R$ 8, 90) que o público alvo é elitizado. 

Vejamos o perfil desse leitor de forma mais objetiva, de acordo com  uma pesquisa realizada 

pelo Instituto de pesquisa Marplan37:  

    Quadro 7 – Perfil dos leitores da RVSP 
  

Perfil do Leitor 
Idade Sexo Classe Social 

63% têm entre 18 e 49 anos 
homens: 47% 

mulheres: 53% 
Classe A: 38% 
Classe B: 39% 
Classe C: 19% 

 

Total de exemplares 38: 350.060 
 

                                                 
36 288.600 assinaturas e 64.000 avulsas. 
37 Disponível em: <http://publicidade.abril.com.br/homes.php?MARCA=49>. Acesso em 01/set./2007.  
38 Revista Veja: 1.124.000   
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Os elementos paratextuais que envolvem os textos selecionados revelam uma 

particularidade sobre sua classificação em um gênero, pois não são rotulados como 

pertencentes ao gênero crônica. Mesmo no índice da revista, a seção é identificada apenas 

com o nome do autor do texto e, também no corpo textual, não há referência ao gênero. 

Todavia, na edição on-line da revista, o mesmo conteúdo está em uma seção identificada 

como crônica e, no próprio texto, a identificação desse gênero aparece seguindo o nome do 

autor.  

Como a proposta desta pesquisa não é a descrição de gêneros aos quais os textos 

analisados pertencem, torna-se desnecessária uma discussão sobre o nome preciso a ser 

atribuído ao gênero. Como já vimos, corroborando essa nossa posição, para Bronckart (2008), 

a organização dos gêneros apresenta-se como entidades profundamente vagas, como uma 

nebulosa, ou seja, com contornos móveis, divergentes e em intersecção parcial.  

Abordadas as características gerais do suporte (RVSP), no qual se veicularam os 

textos que integram o corpus deste trabalho, vejamos a seguir quais podem ser as 

características do contexto de produção do autor Walcyr Carrasco.  

Quanto ao contexto físico de produção de um texto, sabe-se serem incertas as 

especulações em relação aos segredos de oficina do escritor: o local físico da construção dos 

textos pode ser a casa do autor ou mesmo a redação da revista; torna-se difícil afirmar qual é o 

momento da escritura e as formas de inspiração dos textos analisados. Embora seja hábito dos 

cronistas de jornal / revistas jornalísticas tomar medidas para deixar engavetados os textos 

que, posteriormente, publicarão, o que torna ainda mais encoberto o modus operandi de cada 

um desses profissionais da escrita, não é improvável que os mesmos também possam atender 

demandas externas e que os jornalistas-escritores também produzam textos para, por exemplo, 

contemplar uma pauta já estabelecida, ou seja, uma “matéria sob encomenda”.  

O escritor Walcyr Carrasco escreve quinzenalmente para a RVSP e seu trabalho é 

exposto no mesmo espaço da revista desde 1999. Escritor, dramaturgo, jornalista e novelista, 

nascido em 1951 em Bernardino de Campos, interior de São Paulo, membro da Academia 

Paulista de Letras, Carrasco foi um “devorador” de toda a obra de Monteiro Lobato. Autor de 

muitas telenovelas39 consagradas na mídia, minisséries, obras literárias e peças teatrais, 

cursou Jornalismo e também História (USP), ocupando posição de destaque dentre vários que 

se valem de seu talento de escritor para retratar o cotidiano na imprensa de São Paulo.  

                                                 
39 Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta, Sete Pecados, Alma Gêmea, Caras e bocas: todas veiculadas na 
Rede Globo.  
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O emissor, a pessoa que produz fisicamente o texto, é naturalmente a pessoa física que 

o assina, o próprio Walcyr Carrasco, com o auxílio de profissionais como o desenhista, o 

ilustrador, ou seja, a equipe da revista, a fim de deixar o texto pronto para a publicação. Para 

ilustrar, é preciso conhecer o texto e, nesse aspecto, o responsável, pela informação não 

verbal, provavelmente, fez seu trabalho a partir da leitura do mesmo, mas eles não 

interferiram na escrita do texto. Além disso, há os responsáveis pela editoração, que 

trabalham para deixar o texto pronto para a leitura. A pessoa que vai receber concretamente a 

crônica são leitores moradores da cidade de São Paulo e de regiões adjacentes, tanto os 

assinantes, quanto os leitores informais, como aqueles que estão em salas de espera de 

médicos, dentistas e salões de beleza. Há também o suporte virtual, o site 

<http://www.vejasaopaulo.abril.com.br> como um meio para receber a crônica. O fato de 

termos o texto disponível na internet faz com que ele esteja disponível no mundo inteiro, logo 

temos diferentes tipos de destinatários possíveis, mesmo que não sejam os privilegiados pelo 

autor.  

Em uma crônica publicada em 2002, Ivan Angelo, por exemplo, revela de que modo 

esses inúmeros destinatários exercem influência no momento de produção: 

 
Quando sai a revista, o cronista relê o texto, pensando em seus leitores: 
centenas de milhares de assinantes, com a família e os amigos, quatro 
pessoas por exemplar, dezenas ou centenas nas salas de espera dos 
consultórios, nos salões de beleza e escritórios, mais o imponderável 
navegador da internet. Pensa neles e se pergunta: será que alguém curtiu essa 
passagem, será que contribuí de forma positiva para a semana dele ou dela? 
Lá e acolá nessa vasta geografia, discordantes invisíveis sacodem a cabeça. 
(Angelo, 2002) 

               

Considerando as crônicas em análise, o efeito desejado pelo enunciador sobre o 

destinatário, mesmo construindo um texto da ordem do narrar, parece ser o de convencer os 

leitores sobre suas críticas à educação brasileira atual.  

Tomando como pano de fundo esse contexto de produção genérico a respeito da 

coluna de Walcyr Carrasco na RVSP, apresento, a seguir, as análises dos textos selecionados, 

começando pelo contexto de produção mais específico de cada crônica; a seguir, focalizo a 

análise para os seus respectivos níveis: organizacional, enunciativo e semântico40. 

                                                 
40 Como anunciado no capítulo anterior, decidi colocar os textos que fazem parte do corpus deste trabalho no 
interior da tese e não em anexo para facilitar a leitura, tomando o cuidado de manter fidelidade ao suporte 
original. 
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5.2 Resultados da análise do texto “Meus professores” 

5.2.1. Contexto de produção  

Em relação ao texto “Meus professores” que aqui analiso, é possível supor que se 

enquadre no perfil de “textos pautados”, e que essa “encomenda” tenha se dado, 

provavelmente, ao longo de 2001, posto que sua veiculação foi planejada para o início do mês 

de outubro e ele foi veiculado em 03/10/2001. A data nos remete ao mês em que se comemora 

o dia dos professores e também ao final do ano, época em que os pais procuram escolas em 

que possam matricular seus filhos. Ao que parece, aquela edição da revista Veja foi dirigida 

por “fatores externos” ao autor; mais especificamente, pela escolha da editoria da revista, de 

modo a enfocar oferta de ambientes escolares privados na cidade de São Paulo.    

Não é certamente por outro motivo ou casualidade que a chamada de Capa da RVSP  

na edição de 03 de outubro tenha apresentado como manchete: “As 50 melhores escolas da 

cidade”. Internamente, na seção “Carta ao leitor”, lê-se um texto sobre as melhores escolas 

particulares do Ensino Fundamental e Médio de São Paulo, que fornece o perfil da instituição 

vencedora no ranking das escolas paulistanas. A edição é permeada por informações como 

valor da anuidade, exigências para o ingresso, estrutura de transporte da escola, existência de 

escolas bilíngues, quadro de professores, disciplinas, prática de esportes, segurança e 

equipamentos. A variedade de informações está distribuída em textos de diferentes gêneros, 

que vão de artigos a reportagens, passando pela propaganda e pelos textos meramente 

informativos. A capa da edição é a seguinte: 

 
                            Imagem 8: Capa da RVSP – Ano 34 – Número 39 
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Observa-se nesta capa uma estratégia de persuasão comum nos anúncios publicitários. 

É compreensível que uma revista precise de apoio comercial, todavia a capa é a primeira 

impressão tanto para o assinante como para o leitor da banca de jornal, pois a partir dela, é 

possível ter a ideia do todo sem ler seu conteúdo, e essa capa parece mais com um anúncio do 

que com um painel das principais matérias da revista. 

A metonímia apresentada na capa da revista, por meio da imagem de lápis e borracha, 

nos mostra apenas uma pequena parte do todo emaranhado que é a educação. A ideia de que 

se faz escola apenas com lápis e borracha parece ser ainda plausível; entretanto, tal figura é 

diferente e incoerente com o que há no interior da revista, já que esta  apresenta anúncios de 

escolas que oferecem bem mais do que esses básicos materiais.   

A leitura da capa não deixará de dar a impressão de uma possível repercussão 

negativa, haja vista uma tendência, de certo modo, apelativa na edição; tendência que, a 

propósito, bem pode ter influenciado escolas ‘mal classificadas’ a se sentirem prejudicadas. É 

possível imaginar que essa edição tenha causado diversas reações, tanto dos pais interessados 

em matricular seus filhos, quanto das escolas “mal-classificadas”. 

A RVSP anteriormente apresentada é a que circulou junto à edição da Revista Veja, 

cuja capa reproduzo a seguir: 

 

 
                             Imagem 9: Capa da Revista Veja – Edição 1 720 
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Na capa principal de Veja, temos o anúncio do novo milênio que começava sob medos 

e esperanças e a data de 03/10/2001, lembrando que a derrubada das torres gêmeas do World 

Trade Center completava um mês. A bandeira dos Estados Unidos sendo queimada e a 

manchete “O vírus anti-EUA – A demagogia que transformou a vítima em culpada” remete o 

leitor ao apoio prestado pela revista ao país americano e à sua contestação às posições 

contrárias. A revista, na ocasião, passava a imagem do país americano como uma vítima 

inocente de um ataque covarde, feito por pessoas alucinadas.  

No cerne de tamanha barbárie e de ataques terroristas, no Brasil, estava em curso o 

segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso e a Conferência “Todos pela 

educação” acabava de acontecer na África, no Senegal. Tratava-se de uma aliança dos 

esforços da sociedade civil, da iniciativa privada e de gestores públicos; representantes de 

diversos setores reuniam-se com o propósito de efetivar o direito de todas as crianças e jovens 

à Educação Básica Pública de qualidade até 2022, bicentenário da Independência do Brasil. 

Elaborava-se, portanto, o plano de metas de compromisso “Todos pela Educação”, em 

proveito da melhoria da qualidade da educação básica.  

Finalizada a apresentação de algumas das características do contexto de produção do 

texto a ser analisado e de seu suporte, passo aos resultados da análise do nível organizacional. 

5.2.2. Nível organizacional: plano global e tipos de discursos 

Na primeira parte do texto “Meus Professores”, o enunciador marca ações de três 

professores, de diferentes áreas do conhecimento e com as respectivas reações de pais/mães e 

alunos: a primeira professora (dona Telma) chocou as famílias com uma abordagem científica 

sobre a evolução das espécies; outra professora (dona Nilce) provocou interesse no autor da 

crônica, quando criança, por meio da leitura; e o 3º professor (Prof. Isaac) exigente e rigoroso, 

conseguiu que o autor ganhasse uma medalha em campeonato esportivo, apesar de seu 

desinteresse por atividades físicas. Essa primeira parte do texto é resumida com um 

comentário do autor: “Os professores exigiam. Nós tentávamos chegar lá”. Na segunda parte 

do texto, o enunciador relata as dificuldades enfrentadas por professores na atualidade: uma 

prima, que foi demitida por ter sido muito exigente; um amigo, que observou que professor 

não pode ser “chato”. Para terminar a crônica, o enunciador traz uma conclusão em que 

explicita sua opinião: apresenta a consequência social “há quem se forme mal, não sabendo 

nem escrever o nome”, compactuando com uma voz social que, nostalgicamente, lastima a 

perda do poder do professor em conduzir o processo de ensino-aprendizagem, cedendo espaço 
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de decisão não só para o aluno como, também, para os pais, especialmente no que tange às 

escolas da rede particular.   

Os segmentos em relato interativo são múltiplos e se observa, no texto, que há a 

predominância do pretérito perfeito e do imperfeito, formas verbais típicas nesse tipo de 

discurso.  

Dona Telma fez barulho. Na aula de ciências, falou da teoria da evolução das 
espécies. Aterrorizou as mães da cidade do interior onde eu morava. 

 

Quando essas interações são apresentadas na forma do discurso direto, um mundo 

discursivo, ao mesmo tempo distinto e dependente do mundo da narração é criado. São 

formas dialogadas, marcadas, no texto escrito, pela presença de travessões ou de aspas. São 

trechos de discurso interativo, que se caracteriza pelo caráter conjunto-implicado no mundo 

discursivo criado. Nesse tipo de discurso, são frequentes frases interrogativas e imperativas; e 

os tempos verbais predominantes são o presente e o futuro perifrástico. A seguir, detalhes do 

texto em questão:  

a) Presença de organizadores temporais remetendo ao momento da interação: “– Hoje o 

tema é uma gota de chuva caindo do telhado.”  

b) Presença de frase interrogativa: “– Meu filho pode repetir por causa de um pingo de 

chuva?”  

c) Presença de frase imperativa: “– Leia este aqui, é bonito.”  

O próprio título da crônica de Walcyr Carrasco, “Meus professores”, aponta, de 

imediato, para o fato de o enunciador escolher, como campo motivador, suas memórias de 

seus vários professores e, portanto, um discurso de relato interativo. Nele, se destaca o dêitico 

“Meus”, uma importante e reveladora marca linguística, cuja referência é o “outro” (no caso, 

“os outros”: “os meus [dele, autor] professores”) e a matéria narrativa, cuja referência é o 

próprio enunciador.  

Encerrando esta seção, verifico que este texto, tal como o conjunto de crônicas da 

RVSP, apresenta, predominantemente, tipos de discurso implicado, como o relato interativo e 

o discurso interativo. A emergência dos tipos de discurso descritos anteriormente está ligada, 

assim, à situação de produção. 

O relato interativo, no eixo do narrar, implica a interação social do enunciador com o 

destinatário, o professor leitor, e traz uma situação com um caráter nostálgico, havendo 

marcas do enunciador e do destinatário, personagens e acontecimentos, o uso do pretérito 
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imperfeito, marcando um distanciamento entre o momento do fato relatado e o momento da 

enunciação. 

Na próxima seção, efetuo a análise do nível enunciativo, discutindo as ocorrências das 

vozes e das modalizações. 

5.2.3. Nível enunciativo: vozes e modalizações 

Nesta seção, apresento e discuto as diferentes instâncias enunciativas: a voz do 

enunciador, a voz de personagem e a voz social. Tais instâncias, na crônica “Meus 

Professores”, enunciam tempos diferentes do mesmo espaço escolar: são vozes do passado e 

vozes do presente.  

Iniciando pela análise da (re-)configuração do trabalho docente do passado, as vozes 

de personagens explícitas se subdividem em voz do professor, voz do aluno, voz dos pais e 

voz do diretor, que surgem por meio de diferentes mecanismos de inserção, tais como as 

aspas, o discurso direto e o discurso indireto; já as vozes implícitas requerem maior esforço de 

interpretação, sendo reconhecidas por meio do discurso indireto livre e pelo uso de elementos 

que indicam negação. Nesta etapa da análise, verifico os posicionamentos enunciativos, com 

base nas categorias de Bronckart (1997).  

No que diz respeito à heterogeneidade mostrada, a primeira observação é que temos, 

no passado, as vozes dos familiares dos alunos, apresentadas em forma de discurso direto e 

inseridas no texto pelo travessão e pelos verbos de dizer: 

– Vai, senão perde o ano – forçava minha mãe.  
Muito pai reclamava:   
– Meu filho pode repetir por causa de um pingo de chuva?  

 

Em tais enunciados, a partir do discurso direto, é possível “ouvir” a voz de familiares; 

de uns que aceitavam a regra imposta pela escola quanto à importância da assiduidade: Vai, 

senão perde o ano; e de outros que procuravam discutir as normas: Muito pai reclamava. Em 

relação aos verbos que introduzem tais vozes, percebe-se que a mãe como enunciadora apoia 

o professor, a ponto de obrigar, forçar seu filho ir à escola. Diferentemente, o verbo 

reclamava, tendo como enunciador um pai, indica oposição à fala da professora.  

Encontra-se, também, uma voz social a partir de marcas de discurso direto sem 

enunciador definido: “– Ela disse que o homem veio do macaco!” Temos, nesse caso, uma 

voz social, que pelo contexto poderia ser de pais ou de alunos, inserindo uma outra voz a 

partir do discurso indireto (Ela disse que [...] ), revelando a voz da professora. Observe-se que 
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há, nessa voz, uma enunciação carregada de surpresa, indignação. O ponto de exclamação 

revela que se trata de uma reclamação, mas não se sabe se é do aluno ou se é da mãe; 

podendo-se, apenas, inferir que é uma voz contrária à voz da professora. 

Além das vozes dos familiares e da voz social, temos a voz de professores em discurso 

direto, com o uso de travessão, mas sem verbos introdutórios, como vemos a seguir:  

– É um exercício para pensar. Não tem resposta. Cada um deve encontrar a 
sua.  
– Hoje o tema é uma gota de chuva caindo do telhado.  
– Usem a imaginação.  

 

Acredito que sejam vozes de professores, já que se trata de agir linguageiro comum no 

metiér pedagógico. Um desses possíveis professores pode ser a professora de ciências: “– É 

um exercício para pensar. Não tem resposta. Cada um deve encontrar a sua” que prescreve 

uma ação para os alunos. São os alunos que devem pensar e encontrar a solução por si sós. 

Além disso, podemos encontrar em “para pensar” a finalidade que está no plano da 

intencionalidade do agir da professora. Nesse caso, trata-se do efeito que se espera com o agir 

dela. E o “exercício” é o instrumento material que a professora usou para conseguir que os 

alunos pensassem.  

Outro discurso inserido é o da professora de português, cuja voz e ação sempre 

aparecem na sala de aula. Desta feita, anuncia-se uma proposta de produção escrita: “– Hoje o 

tema é uma gota de chuva caindo do telhado”  

Em “– Usem a imaginação”, do exemplo citado anteriormente, há a reprodução de 

uma voz social de que ensinar redação é apenas dar um tema, muitas vezes esdrúxulo como 

“Minhas férias”, “Uma viagem”, “Um dia no campo”, “Um dia chuvoso”, e proporcionar 

espaço e tempo para o aluno escrever, soltar sua imaginação, valorizando assim sua 

criatividade. Pode-se dizer que essa voz social, com predomínio da voz da pedagogia, ecoa 

um agir prescrito da época, pois os professores deviam pedir para os alunos usarem a 

imaginação, parecendo (re-)configurar que só esta (a imaginação) era importante na produção 

de textos. 

Observo, também, no texto em análise, que várias vozes interiores contrariam a voz da 

professora, como se interpretassem as vozes do outro sobre si mesmos. Tal discurso interior 

pressupõe um ouvinte virtual com o qual ele dialoga, como: 

Parentesco entre homem e macaco? [...] 
Que história era essa de pensar?  [...] 
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Sufoco geral. Que dizer? [...]  
Gota de chuva?  
 

O fato de serem perguntas retóricas, sem verbos de inserção e sem travessão ou aspas, 

mostra que se trata de marcas de discurso interior, já que não há expectativa de resposta do 

interlocutor, leitor da revista. Tais perguntas parecem refletir vozes dos alunos que não 

concordam com os enunciados dos docentes. Trata-se, pois, de uma voz interior, 

questionadora e conflituosa, que é despertada pelo discurso do professor, entrando em relação 

com outros discursos que se deixavam ouvir na época, como por exemplo, o discurso de 

Darwin sobre a origem da vida: “Parentesco entre homem e macaco?”.  

Por sua vez, no registro “Quem faltou demais, no ano que vem, vai ver!”, temos a voz 

do professor de Educação Física, que faz uma ameaça por meio do sintagma verbal “vai ver”. 

A expressão “vai ver”, segundo Luckesi (2001) provém da sentença “Estudem, porque senão 

vocês [alunos] vão ver”, que está no livro Didática Magna de Comenius41, escrito em 1632, na 

língua Cheka, e em 1653 traduzida para o Latim. Trata-se, assim, de uma referência a esse 

modelo de professor ameaçador, uma repetição muito usada e proferida até hoje no discurso 

pedagógico. O professor de antigamente tinha o poder nas mãos, revelado pela expressão 

“[....] vai ver [....]”. Essa ameaça faz parte da ação prescrita para o professor, não exatamente 

extraída de um manual, mas dos modos de agir dos coletivos de trabalho. Há uma (re-) 

configuração clara de que o professor daquela época tinha o poder de ameaçar e de intimidar 

seus alunos. E para o agir do professor Isaac, que ameaçava, havia uma reação da família: “– 

Vai, senão perde o ano. – Forçava minha mãe”: nesse caso, a voz da mãe se mostra aliada à 

do professor.   

No que diz respeito aos alunos, percebemos nitidamente a voz deles nas palavras com 

aspas, a seguir, e no enunciado em discurso direto: “Várias vezes ouviram-se as palavras 

‘injustiça’ e ‘logo ele’!”; “– Hoje não!”. No primeiro caso, as aspas indicam a voz do outro, 

nesse caso, de alunos que se revelam “rebeldes” em relação ao agir do professor, assim como 

no enunciado “Hoje não!”. Já no enunciado “Ao acordar, eu fazia de tudo para faltar à aula 

de ginástica”, identifica-se a voz do aluno que se mostra contrário à obrigatoriedade da 

assiduidade.  

A seguir, temos um outro exemplo em que se reconhece a voz do aluno: “– A senhora 

nunca deu essa matéria! – revoltou-se um aluno”. Nesse exemplo, nota-se um enunciado 

polido do aluno do passado que se dirigia ao professor por Senhor(a), mesmo quando lhe faz 
                                                 
41 DVD: “Avaliação da Aprendizagem” (2001) Cipriano C. Luckesi. 
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uma apreciação negativa. Pelo uso do advérbio de negação “nunca”, acompanhado do verbo 

“revoltar-se”, pode-se inferir que o aluno espera que o professor “dê a matéria”. O verbo 

“dar” aqui é empregado no mesmo sentido de “dar aula”. Ou seja, o verbo “dar” carrega uma 

carga semântica de ação de ensinar. Temos, assim, a (re-) configuração do que se entende por 

ensinar, que demonstra ao longo do tempo algo como convencional e estático, pois usamos 

até hoje essa expressão, que já faz parte do léxico do português brasileiro, já está cristalizada 

na língua há muito tempo, assim como as antigas expressões “passar o ponto”, “cobrar a 

matéria”. Trata-se de uma (re-)configuração de professor, que Freire (1970) chamou de 

bancário, transmissivo. Deve-se destacar que, nessa (re-)configuração de professor, ele é ator, 

pois era ele quem decidia se ia – ou não – “dar a matéria”.  

Assim, conforme os elementos constitutivos do esquema que representa o trabalho 

docente (Machado e Bronckart, 2009/prelo), revela-se um “outro”, que é o interactante 

principal do professor: o aluno.  Sua inserção no plano narrativo é marcada pelo verbo 

“revoltou-se”, uma ação de indignação. Há, pois, uma (re-)configuração de aluno, que 

demonstra oposição à fala da professora, como que cobrando dela a matéria que ela precisa 

“dar”. Tal voz revela que em épocas passadas os alunos também se revoltavam contra os 

professores. Para aquele aluno, antes de fazer uma avaliação, o professor precisaria ter “dado 

a matéria”. Cabe aqui lembrar que o verbo “dar” pode nos remeter ao sentido de “colocar-se à 

disposição”, já abordado anteriormente em outro capítulo.  

Em síntese, portanto, no que se refere à voz do passado, na crônica “Meus 

professores”, encontrei a voz de familiares – o que mostra que os pais também se colocavam, 

também cobravam, ainda que de diferentes maneiras: uns apoiavam o professor (Vai, senão 

perde o ano) e outros recriminavam (Meu filho pode repetir por causa de um pingo de 

chuva?) –; a voz do professor, com e sem verbos introdutórios, implicando uma ação dos 

alunos (Usem a imaginação); a voz interior do enunciador, evidenciando que  o aluno 

pensava, tinha choques com ele mesmo, sendo quase uma voz conflituosa (Gota de chuva?); e 

a voz dos alunos, às vezes entre aspas (“Logo ele!”).    

A seguir, passo a discutir outras vozes postas em cena na crônica “Meus professores”, 

as vozes que se pode considerar como sendo “do presente”, claramente expostas no trecho 

abaixo: 

Há poucos anos, minha prima foi demitida de um famoso colégio particular 
por ser considerada uma professora muito exigente.  
– Houve reclamação dos pais – explicou o diretor.  
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Descobriu ter sido objeto de uma constante avaliação. Não em relação à 
qualidade de ensino, mas quanto à popularidade. Recentemente, um amigo, 
professor, me revelou:  
– Professor considerado chato não fica em certas escolas.  [....]Muitas vezes, 
ele é visto como uma espécie de empregado do aluno. Certos pais ficam do 
lado dos filhos. 
– Olha que eu reclamo para o meu pai! E você é demitido! 

 

A voz do diretor enunciada em “– Houve reclamação dos pais” revela uma (re-) 

configuração de pais que interferem no funcionamento da escola nos dias atuais, 

diferentemente do que ocorria no passado. No relato referente ao tempo em que o enunciador 

frequentava a escola, “A direção resistiu”, quando “Um grupo [de pais] organizou até 

manifestação em frente à escola. Queria expulsar dona Telma”. Tal recordação mostra que a 

direção não foi convencida pelas famílias e que aquela tinha autonomia para administrar a sua 

escola.  

Já no enunciado de um personagem que representa um amigo do narrador, na 

atualidade, “– Professor considerado chato não fica em certas escolas”, a voz que se faz 

ouvir é a de que o professor deve ser popular entre os alunos. Professor chato certamente é 

aquele que não é engraçado, é profissional e exigente e, por esse motivo, não mantém seu 

emprego.    

Ainda na crônica “Meus professores”, identifica-se uma voz do aluno do presente: “– 

Olha que eu reclamo para o meu pai! E você é demitido!”. Observe-se que este aluno usa o 

pronome de tratamento “você” ao se referir ao docente: “E você é demitido”, o que não revela 

polidez, como na voz do aluno do passado. Tem-se, então, uma mudança de hierarquia, já que 

é o pai do aluno que demite, bem como de respeito e de valores, revelada pelos diferentes 

usos dos pronomes de tratamento. Além disso, ressoa, na voz do aluno do presente, uma 

ameaça explícita ao professor.  

Outra voz importante para abordar é a do autor da crônica “Meus professores”: 

“Desafios são árduos, mas sem eles as novas gerações nunca vão imaginar um pingo d’água 

no telhado [...]”. Ao se referir ao aluno da atualidade, o enunciador se utiliza da expressão “as 

novas gerações” e a completa por meio de uma negação expressa pelo advérbio “Nunca”, que 

indica que, no seu ponto de vista, os alunos da atualidade não são capazes de produzir uma 

redação, como faziam “os alunos de antigamente”. A cultura social da escola e dos alunos 

atuais reforça a perspectiva negativa expressa na crônica.  



A IMAGEM ESFACELADA DO PROFESSOR: UM ESTUDO EM TEXTOS DE REVISTAS 
_______________________________________________________________________________________________________ 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DOS TEXTOS DA RVSP 

 124

Em “Os desafios são árduos”, percebe-se, claramente, uma avaliação negativa do 

cronista em relação a um tipo de escola e, de certa forma, à cultura escolar fundamentada em 

valores antagônicos àqueles que regiam a relação educacional e o ambiente escolar mais 

ajustado da escola do passado. Os desafios perpassam o mundo escolar, as dificuldades 

relativas à ocupação dos professores e às exigências do ambiente escolar podem ser árduas, 

mas nem sempre serão intransponíveis. O problema maior que ilustra o universo da crônica 

parece estar no tipo de escola que a cultura social da atualidade produziu. Mas isso não 

significa dizer que os professores desses “alunos da atualidade” não tragam na bagagem 

inicial da vida profissional perspectivas otimistas quanto ao trabalho docente.  

Na próxima seção, realizo a análise do nível semântico, na qual discutirei os 

protagonistas colocados em cena e as figuras interpretativas do agir atribuídas a esses 

protagonistas.   

 
5.2.4. Nível semântico  

 

O objetivo deste trabalho, no nível semântico, é detectar o que é tematizado sobre o 

professor, sobretudo sobre seu agir, seus instrumentos, sua relação com os alunos, com os 

pais, com a direção, bem como suas capacidades físicas e psíquicas. Para analisar as (re-) 

configurações sobre o agir, no texto “Meus professores”, parti dos critérios usados por 

Barricelli (2007), Mazzillo (2006), Bueno (2007). Procurei desenvolver a identificação dos 

actantes envolvidos nas diferentes formas de agir representadas por meio de verbos, sempre 

levando em conta as marcas temporais recorrentes no texto: passado e presente.   

Conforme apresentado no item anterior, a crônica trata de duas épocas distintas e seus 

respectivos actantes. O professor do passado age sobre os alunos com uma mistura de modos 

de agir como o agir linguageiro, agir físico, agir pluridimensional que, neste trabalho, são 

relacionados com os elementos do agir. Quando o professor do passado age sobre os pais, 

geralmente se trata de um agir não prescrito que cria um efeito emocional no interlocutor. 

Quanto ao professor do presente, percebe-se o impedimento do agir do professor. Como 

encontrei muitos verbos de ligação, optei por analisar também adjetivos. As várias 

ocorrências de verbos na voz passiva me levou a ver o sujeito professor como objeto do agir 

do outro.    

Apresento, a seguir, alguns exemplos sobre o professor do passado, centrando-me na 

questão dos actantes colocados em cena, com seus respectivos papéis, e das figuras de seu 

agir. Observemos, então, o docente do passado revelado no exemplo abaixo: 
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Dona Telma fez barulho. Na aula de ciências, falou da teoria da evolução das 
espécies. Aterrorizou as mães da cidade do interior onde eu morava.  

 

Os sintagmas verbais “fez barulho”, “aterrorizou” indicam ações da professora Telma. 

A locução “fez barulho”, com sentido metafórico, indica que a professora era ousada e causou 

polêmica, tumulto. A professora age, pois, sobre outros actantes (a comunidade) e não só 

sobre os alunos, o que aumenta sua responsabilidade ao desenvolver um determinado agir 

linguageiro em sala de aula.   

Há, no enunciado “Aterrorizou as mães da cidade do interior onde eu morava”, dois 

protagonistas: mães e professora, sendo que a professora mantém uma função agentiva 

enquanto as mães têm uma função receptiva da ação. Quanto ao agir, “aterrorizou” é um 

verbo que está também no sentido metafórico e que indica um agir não prescrito que cria um 

efeito emocional no interlocutor. Vê-se, aqui, nitidamente que o professor não trabalha só 

com o aluno; ele trabalha com os outros que envolvem o aluno, e, sendo assim, pode provocar 

reações contrárias a seu objetivo, produzindo um reflexo nas suas ações. Entretanto, o 

professor daquela época é mostrado recebendo apoio da direção, fazendo os alunos refletirem 

e buscarem conhecimento. O agir do professor provoca conflito e, exatamente por ocasionar 

esse choque, leva ao desenvolvimento tanto o aluno quanto o próprio professor. Temos, 

assim, uma dupla consequência em relação a esse agir: 1) aluno revoltou-se; mas 2) aluno 

pensa, reflete, corre atrás da teoria de Darwin. 

O agir linguageiro é recorrente nos enunciados acima citados, especialmente o verbo 

“falou”, como em “falou da teoria da evolução das espécies”. Neste enunciado, pode-se 

considerar que tal agir verbal é também um agir prescrito, já que se espera que o professor de 

ciências fale sobre isso. O que não estava prescrito é que essa ação verbal da professora 

pudesse causar “barulho” e “terror” na comunidade. 

Após essa etapa, encontram-se os verbos de agir físico do professor:  

 
Minha professora de português carregava pilhas de livros, de classe em 
classe. Era sua biblioteca ambulante. Aconselhava:  
– Leia este aqui, é bonito. 

   

Em “carregava” temos uma ação física, mostrando capacidade, uma conduta não 

verbal. Há enunciados que, além de servirem como apontamentos de agir linguageiro, trazem 

a presença de recursos, de um instrumento físico, um livro, por exemplo (“Leia este aqui 
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[livro], é bonito”) e instrumento simbólico (“Usem a imaginação”). Embora sejam 

enunciados proferidos pelas professoras, é o aluno que deve pensar, que deve saber a resposta, 

que deve ler o livro, que deve usar a imaginação. Nas recomendações, pode-se ver o esforço 

do professor em colocar o aluno no papel de ator e de ações que, se efetuadas, levariam ao 

desenvolvimento. Nota-se, ainda, que o trabalho do professor não é só psicológico, mental, é 

também físico.  

O professor busca se apropriar dos artefatos, transformando-os em instrumentos para 

seu agir, quando lhe parecem úteis como, por exemplo, a “biblioteca ambulante”.  Essa é a 

(re-)configuração de uma biblioteca escolar da época, um recurso de trabalho, que era 

desenvolvido pelo próprio professor, portanto uma função a mais para ele como ator. Nesse 

fragmento, quando a professora leva os livros para a sala de aula, percebe-se que o professor 

faz escolhas a todo momento: ele recria prescrições, busca harmonizar as diferentes 

prescrições e restrições, organiza e conduz o trabalho de seus alunos. 

No enunciado que dá continuidade ao trabalho da professora “Era rigorosa. 

Principalmente nas redações, em que as notas baixas eram comuns”, temos como actante, a 

professora Dona Nilce, a quem se atribui a qualidade de rigorosa. Porém, a professora causa 

um efeito e uma reação negativa nos pais, levando muitos a reclamar: “– Meu filho pode 

repetir por causa de um pingo de chuva?”.  

A locução verbal, a seguir, “tentava nos transformar” mostra a intencionalidade do 

professor. Porém, quem vai sofrer a ação de ser transformado são os alunos, como podemos 

constatar no exemplo: 

O professor Isaac tentava arduamente nos transformar em atletas. Éramos 
obrigados a saltar, dar uma cambalhota em um aparelho e cair de pé sobre 
um colchonete. Parecíamos sapos tentando achar o equilíbrio! Ao acordar, 
eu fazia de tudo para faltar à aula de ginástica.  
 

O alcance semântico de “tentava” indica-nos, claramente, a “intenção do professor” e 

o pronome objeto “nos” propõe, evidentemente, que quem deveria sofrer a ação é o aluno. É 

em “nos” que está cristalizada a ação demandada pelo verbo, ou seja, a realização plena do 

“ser transformado”. Tem-se, pois, o professor como “ator”, ativo, que utiliza de recursos que, 

nesse caso, são o aparelho e o colchonete quanto ao “aluno”, pode ser caracterizado como 

agente, já que é ele [o aluno] que sofre a ação: “Éramos obrigados a saltar, dar uma 

cambalhota em um aparelho e cair de pé sobre um colchonete...” 
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Em “O professor disfarçava”, o verbo “disfarçar” mostra um agir mental com função 

semântica agentiva.  

Realmente. Um certo número de faltas era suficiente para repetir. O 
professor disfarçava. . No último mês, o aviso:  
– Desta vez eu fui bonzinho. Quem faltou demais, no ano que vem, vai ver!  

 Dessa forma, temos, pois, uma (re-)configuração do professor ator. Quem “disfarça” 

está alterando sua postura para não ser reconhecido e faz isso com intenção e motivo. Nota-se 

que o professor faz escolhas a todo o momento: ele organiza e prescreve o trabalho de seus 

alunos, e tal atitude reorganiza constantemente o meio diante de cada situação não prevista. 

De acordo com Machado (2007: 91), o trabalho do professor é: 

 
Uma atividade situada, que sofre influência do contexto mais imediato e do 
mais amplo; é pessoal e sempre única, que engaja o trabalhador em todas as 
suas dimensões: física, cognitiva, emocional, etc.  
 

Trata-se de um agir não prescrito e pluridimencional, já que envolve agir físico e 

mental. O agir do professor de Educação Física revela uma (re-)configuração de um professor 

que burla as regras porque sofre a influência da ausência dos alunos. Tirar a falta de aluno 

para ele não repetir é um agir não prescrito. 

No enunciado “Os professores exigiam. Nós tentávamos chegar lá”, além de se 

reconhecer um agir sobre o aluno, e um professor sujeito ator, diferente dos dias de hoje, que, 

segundo o narrador, deve “evitar ser rigoroso”, especialmente no que tange a valores sociais e 

culturais, há um traço a sugerir que “jovens alunos do presente” encontram-se em posição 

antagônica aos “alunos do passado”, particularmente no que se refere às expectativas e à 

conduta frente aos desafios da vida: parece que os alunos de hoje não “tentam chegar lá”.                   

As (re-)configurações dos professores presentes neste texto revelam certo saudosismo, 

uma vez que o trabalho docente do passado é visto de forma bastante positiva em comparação 

com o trabalho docente do presente. O saudosismo do professor do passado é tamanho que o 

enunciador não menciona castigos físicos e psíquicos (Chapéu de burro, sentar no milho, 

“reguada” nas mãos, etc.), que eram aplicados aos alunos, nas escolas em meados do século 

XX. No passado, havia também muitos choques entre os actantes; todavia, esses conflitos não 

geravam grandes problemas, nem sequer chegavam a ser finalizados. São os modos de agir 

que produziam efeito negativo no aluno (revoltou-se) e no pai (queria expulsar Dona Telma), 

mas não geravam problemas do externo para interferir o trabalho docente. Para Bronckart, à 

época, o professor vivia algo parecido com “Somos todos agentes e atores ao mesmo tempo” 
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(Bronckart, 2008); todavia, as reivindicações dos pais e alunos não atingiam o trabalho do 

professor, o docente conseguia atuar.  

O saudosismo é encontrado também na imagem que acompanha a crônica, na qual se 

vê um estudante representado por uma criança loira, cuja carteira ainda é de madeira nobre, 

com base de ferro, uma raridade. A lancheira escolar é também de um designer retrô, de 

plástico, anos 1960/1970. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                      Imagem 10: Meus professores 

 

A imagem está no plano do passado e se coaduna com o texto até aqui analisado que 

nos mostrou um aluno e um docente da década de 50.  

A expressão “Há poucos anos foi demitida de um colégio particular...” funciona como 

um dêitico temporal que marca uma ruptura, um corte que nos remete ao passado e, de certa 

forma, para o tempo presente do receptor e para o tempo no qual o leitor se encontra.  

Assim,  além do professor do passado, o texto, como lugar de enunciação, traz uma 

(re-)configuração sobre o docente atual, reforçando que o que deu certo ficou só no passado. 

Nesse dêitico temporal (“Há poucos anos...”), embora não seja tão atual, uma vez que 

estamos no curso de 2009 e o texto foi veiculado em 03 de outubro de 2001, há uma alusão a 

um professor da contemporaneidade.    

Como no exemplo, o narrador cita o fato ocorrido, num colégio particular, com uma 

determinada professora que foi demitida por apresentar um comportamento exigente. Nota-se 

que o enunciador não nomeia os professores da atualidade: os relatos referem-se, sempre, a 

alguém próximo do autor, o que dá um efeito de credibilidade ao que é narrado.  
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Os enunciados a seguir servem para facilitar a visualização das (re-)configurações 

atribuídas ao protagonista professor na atualidade.  

Há poucos anos, minha prima foi demitida de um famoso colégio particular 
por ser considerada uma professora muito exigente. [...] Descobriu ter sido 
objeto de uma constante avaliação. [...] Muitas vezes ele é visto como uma 
espécie de empregado do alunos.  

 

O professor nas frases anteriores tem papel semântico passivo, já que indica o estado 

final de uma ação (“foi demitida”). Logo, aparece como agentivizado e não como ator. Na 

análise dos professores da atualidade, os únicos verbos que designam voz ativa são: 

“descobriu”, que indica um processo mental do professor, e “revelou” em “Recentemente, um 

amigo, professor, me revelou”, que indica um agir linguageiro do professor interagindo com o 

narrador e não com os alunos; todavia, em “foi demitida”, “ser considerada”, “ter sido”, “é 

visto”, todos na voz passiva, confirma-se a (re-)configuração do professor como objeto de 

uma constante avaliação, como um objeto do agir do outro. 

Na voz passiva, sempre há dois elementos: o sujeito paciente e o agente da passiva. 

Todavia, nesta crônica, o agente não aparece explicitamente. O professor está sempre sendo 

monitorado e avaliado pelos outros sujeitos. No enunciado “Descobriu ter sido objeto de uma 

constante avaliação”, por exemplo, temos um agente da passiva elíptica, indefinido, que se 

sobrepõe, novamente, ao professor, este passivo de uma ação. Além disso, deve-se considerar 

que nossas ações e nossas atividades, como quaisquer outras, de uma forma ou de outra, 

produzem efeitos sobre o outro e sobre o mundo social. Portanto, elas são, por princípio, 

inerentemente intervencionistas, podendo produzir os mesmos efeitos que queremos evitar 

como, por exemplo, o verbo “demitir”, que aparece duas vezes na crônica “Meus professores” 

e sempre na voz passiva: “Há poucos anos, minha prima foi demitida de um famoso colégio 

particular...” e “Olha que eu reclamo para o meu pai! E você é demitido!”. Temos, então, nas 

frases anteriores dois protagonistas: o professor e os atores que, nesse caso, podem ser os 

alunos, diretores, pais.  

 É interessante também questionar sobre o uso da voz passiva sem agente da ação, ou 

seja, se temos um enunciado “Muitas vezes, ele é visto como uma espécie de empregado do 

aluno”, alguém o vê como empregado do aluno. Nesse caso, se configura uma avaliação do 

aluno, dos pais, das famílias. Nesse segmento, encontram-se expressões como “Muitas vezes” 

e “espécie”, que amenizam a opinião do enunciador e revelam, dessa forma, que o enunciador 

quer atenuar a gravidade do problema. Revelam-se, nesses enunciados, o posicionamento da 
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família e a (re-)configuração negativa e humilhante sobre o professor  como empregado sendo 

pago pelo pai e, portanto, subordinado a ele.  

No trecho “por ser considerada uma professora muito exigente” encontram-se os 

determinantes externos, que se estabelecem nas razões coletivas para a demissão. Na parte 

inicial do enunciado, aparecem as dificuldades enfrentadas pela “prima”, professora da 

atualidade, que trabalhava em “um famoso colégio particular”. A adjetivação – famoso e 

particular – implica uma (re-)configuração importante sobre o enunciador que nos leva a uma 

inferência: até os bons colégios não querem mais professor exigente e, se não querem, é 

porque não são bons, são apenas “famosos e particulares”, como classificou o enunciador.  

Assim, o professor é transformado num títere da educação, devendo se submeter à 

necessidade de sobrevivência no emprego. Se ele exige um pouco mais de responsabilidade e 

interação dos alunos, logo sofre as consequências, como vemos na voz de um professor 

amigo: “Professor considerado chato não fica em certas escolas”. O verbo “considerado” 

revela, também, que a todo momento o professor está sendo avaliado por um agir linguageiro. 

Entra em cena o professor aparentemente ator, mas, na verdade, agente, o popular que 

precisa antes de tudo cativar, ao contrário de ensinar. O lado carismático hoje se tornou 

essencial para que o professor consiga se manter empregado. O resultado disso é mostrado 

pelo texto: alunos incapazes de escrever e ler bem e incapazes de imaginar um pingo sobre o 

telhado, ou de meditar sobre os porquês da evolução das espécies. 

A partir dessas análises, concluímos que não é só o tempo que separa o perfil do 

professor (presente e passado). Há outra categoria que separa a imagem do professor: a 

amputação (Clot, 1999) do poder do agir docente e a possibilidade do agir docente. Percebe-

se, com esses verbos na voz passiva, que o trabalho do professor é representado como sendo 

inviável, é impossível, já que o agir dos alunos, dos pais, da direção conseguem impedir o agir 

do professor, sendo recorrente o professor como objeto do agir do outro e impedido de agir. 

Vejamos a seguir os resultados da análise da crônica “A Didática do Sexo”. Para 

facilitar a leitura, retomemos o texto tal como veiculado pela RVSP. 



A IMAGEM ESFACELADA DO PROFESSOR: UM ESTUDO EM TEXTOS DE REVISTAS 
_______________________________________________________________________________________________________ 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DOS TEXTOS DA RVSP 

 131



A IMAGEM ESFACELADA DO PROFESSOR: UM ESTUDO EM TEXTOS DE REVISTAS 
_______________________________________________________________________________________________________ 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DOS TEXTOS DA RVSP 

 132

5.3. Resultados da análise do texto “A Didática do sexo” 

 

5.3.1. Contexto de produção  

 

O texto “A Didática do sexo” foi publicado na RVSP em 02/03/2005. Ainda que no 

título haja menção às palavras “Didática” e “Sexo”, a capa não abordava nenhum tema sexual, 

muito menos educacional: 

 

 
                      Imagem 11: Capa da RVSP – Ano 38 – Número 9 
 
 
 

A RVSP trazia a manchete “Joias para Casa”, que se referia à mobília da casa, bem 

como à decoração sofisticada. Aparentemente, não havia nada relacionado ao tema da crônica, 

somente a contradição entre as dificuldades enfrentadas pela educação e a preocupação com 

extravagância dos gastos com decoração e mobília. Todavia, o título da crônica tem relação 

com a capa da revista Veja nacional, como se pode observar: 
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Imagem 12: Capa da Revista Veja – Edição 1894 

 

Tal capa pode nos mostrar que sexo é assunto de interesse nacional. Isso é revelado 

por haver um menino e uma menina seminus se interessando pelo sexo oposto e também pela 

chamada: Sexo – Por que eles se excitam em situações em que elas não acham a menor 

graça. Pode-se afirmar que há uma relação da pauta da edição com o título da crônica “A 

Didática do sexo”, bastante significativa, relevante.  

 

5.3.2. Nível organizacional: plano global e tipos de discurso 

 

Nesta seção exponho como é organizado o texto. Para isso, apresento o plano global e 

os tipos de discurso.  

No texto “A didática do sexo”, logo na introdução, o enunciador apresenta uma 

avaliação global sobre a profissão do professor nos dias atuais, apontando duas dificuldades 

encontradas no dia-a-dia: questões salariais e o comportamento dos alunos. A seguir, são 

dados vários exemplos para comprovar essa tese, mostrando-se como foram mal sucedidas as 

tentativas de alguns professores para vencerem essas dificuldades. Em contraposição, narra-se 
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uma experiência didática ousada, que envolve a leitura de revistas pornográficas: foi bem 

sucedida em relação ao comportamento dos alunos, mas exigiu da professora a superação de 

muito constrangimento pessoal. Ao final, o enunciador retoma sua crítica inicial, explicitando 

sua desaprovação ao “jeito que as coisas estão”, prevendo um futuro nada animador para a 

profissão de professor, que poderá ser bem visto pelos alunos apenas se for um “palhação” 

para eles.   

Pode-se dizer que a crônica "A Didática do sexo" apresenta temas que atualmente são 

fundamentais para a discussão do atual papel que o professor vem assumindo dentro da 

educação. Após citar vários exemplos "falidos", mostra uma professora que traz revistas 

pornográficas para a sala de aula e propõe um pacto de leitura aos seus alunos.    

Como tipo de discurso, a narração predomina, com frases declarativas, cujos tempos 

verbais dominantes são também, como no relato interativo, o pretérito perfeito e o imperfeito, 

aos quais também pode surgir, associado, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Os 

apontamentos a seguir mostram que a crônica é rica em exemplos dessa natureza:  

 
Uma prima ensinava inglês em uma outra escola famosa. No fim do ano 
reprovou dois alunos que não compareciam às aulas, não faziam os trabalhos 
nem sabiam dizer "how are you?". Os pais reclamaram. Ela foi demitida... 
... Um rapaz conseguiu vaga como professor substituto. Funcionava assim: ia 
cedo ao colégio. Esperava para saber se alguma professora não comparecera. 
Se fosse o caso, entrava para substituir... 

 

A narração também apresenta organizadores (advérbios) temporais que apontam para a 

origem espaço-temporal. Os fragmentos a seguir podem servir de exemplos para esse tipo de 

discurso: 

– Presença de verbos no pretérito imperfeito: “Certa vez, um conhecido grasnava...” 

– Organizadores temporais: “No primeiro dia de aula, levou um susto. Miudinha, os alunos 

eram maiores que ela. Falavam entre si o tempo todo. Não teve dúvidas. Foi à banca de 

revistas e comprou uma série de revistas pornográficas (...) No dia seguinte, a classe estava 

cheia. (...) No fim do ano, os alunos discutiam Machado de Assis, todos apaixonados pela 

leitura (...)” 

No caso da crônica em análise, quando a narração é o tipo de discurso adotado, a 

atitude do enunciador é de distanciamento do destinatário, como por exemplo: “Preparava as 

aulas com o máximo empenho”. É importante ressaltar, que, ao produzir um texto, estamos em 

uma situação de produção e fazemos determinadas escolhas que não são gratuitas.  
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Em “A Didática do sexo”, embora a narração seja a opção predominante, o enunciador 

se responsabiliza, de fato, pelo que está sendo dito, com rápidos segmentos de discurso 

interativo, que se encaixam na narração ou no relato interativo, apresentando outro efeito de 

sentido de exemplos, de ilustração do trabalho do professor “Quem quer ler o final?”. 

Com relação aos segmentos de discurso teórico, que não requer nenhum conhecimento 

dos parâmetros da situação de ação de linguagem de que se origina, destacam-se alguns 

exemplos, que mostram sua dependência de um mundo discursivo conjunto ao mundo 

ordinário do agente, bem como uma autonomia com um valor genérico. Os verbos no presente 

do indicativo são muito comuns nesse tipo de discurso, sempre com valor genérico, em 

momentos em que o autor se distancia da situação de produção para emitir apreciação de 

forma genérica a respeito de um professor, também genérico, como se pode perceber nos 

exemplos a seguir: 

 
Professor sofre. Não só pelas questões salariais, mas pelo comportamento 
dos alunos. Alguns professores preferem dar aulas em colégios públicos, 
mais mal remunerados, do que em escolas da elite. 
Do jeito que as coisas estão, se Einstein desse aulas muitos alunos iam 
esperar que passasse o tempo todo mostrando a língua! 

 
Quando o enunciador faz uso do discurso teórico: “Professor sofre” não traz o 

enunciado como uma (re-)configuração própria, assumida como opinião dele, mas sim como 

algo já pronto, cristalizado pela sociedade.  

 

5.3.3. Nível enunciativo: vozes e modalizações 

 

No texto “A didática do sexo” não se encontra referência ao professor do passado. 

Observe-se que, na crônica, são introduzidas vozes de diferentes professores, enquanto 

enunciadores, revelando diferentes (re-)configurações sobre esse profissional, como no 

exemplo a seguir:  

Tenho uma amiga que, depois de anos cuidando de um bufê infantil, 
resolveu voltar a dar aulas.[...]  
– Pelo menos, quando eles gritam, sei que está tudo certo!  

 
Nesse exemplo, vê-se que a enunciadora considera o grito como algo desagradável; 

entretanto, o som estridente no buffet é uma manifestação positiva, simboliza alegria, 

enquanto o grito na escola tem um significado diferente, é inaceitável, inadmissível, ou 

deveria ser. Na voz da própria professora, o uso do pronome em primeira pessoa, referente a 

um processo mental (“sei”), revela que nas festas, no buffet infantil, ela sabe, ela tem 
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conhecimento e capacidade. Já na sala de aula ela não sabe, não tem conhecimento nem 

capacidade. Pode-se identificar outra voz de professor na mesma crônica, “A didática do 

Sexo”: 

Um rapaz conseguiu vaga como professor substituto.[...] Sem ter a mínima 
ideia do ponto em que estava a classe, de quem era quem. [...] 
– Em geral eu pegava uma bola e ia para a quadra. Os alunos preferiam.  
Mesmo porque na escola de periferia os alunos eram bravíssimos!  

 

Em “Pegava uma bola e ia para a quadra”, encontram-se verbos de agir não verbal 

que indicam ações não prescritas no trabalho do professor. A razão do agir do professor 

(“pegar uma bola e ir para a quadra”) deve-se a determinantes externos não prescritos (“Os 

alunos preferiam”). Então, obedecer ao aluno ou fazer o que ele quer, embora nem sempre 

esteja explicitado, parece que já está se constituindo como uma (re-)configuração de ação 

vivida pelo professor, não importando se é o da escola pública ou o da escola particular.  

   Encontra-se, também, na crônica “A Didática do Sexo” a voz de uma professora que, 

de acordo com o cronista, encontrou uma saída para os problemas da falta de interesse dos 

alunos na sala de aula – o uso de revistas pornográficas, sugerindo que este instrumento pode 

ser (re-)configurado como recurso didático:  

 
Falavam entre si o tempo todo. Não teve dúvidas. Foi à banca de revistas e 
comprou uma série de revistas pornográficas. Dessas que têm contos... 
contos daquele tipo! [...] 
– Hoje vamos aprender que a leitura pode ser uma viagem. Como um conto 
pode despertar emoções... sensações!  

 
Encontram-se, também, vozes indefinidas; por exemplo, quando é narrado sobre a 

professora que tinha dificuldades em lidar com a disciplina dos alunos, desistindo da profissão 

e voltando para o ramo de festas: 

 
Uma turma no fundo ficava jogando cadernos uns nos outros. Impossível 
contê-los! Resolveu voltar ao ramo das festas.  
– Pelo menos, quando eles gritam, sei que está tudo certo!  

 

A análise nos leva a perceber na voz indefinida “Impossível contê-los!” um conflito 

vivenciado pela primeira professora citada: a modalização lógica presente em “Impossível”,   

remete à (re-)configuração, com o valor de verdade, de que o professor tem hoje uma missão 

impossível de controlar esses alunos, ou seja, ele não consegue lidar com a disciplina desses 

alunos.  
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Encontra-se, ainda, uma voz social no final da crônica “A Didática do sexo”, após o 

evento das revistas pornográficas: “Mas, é claro, nem todo mundo quer passar por tanto 

constrangimento”. Nesta voz, observa-se o uso de dois tipos de modalização: lógica (“é 

claro”) e pragmática (“quer”). Tal voz mostra certeza sobre as intenções dos professores da 

atualidade: (“todo mundo”) não querer passar pelo constrangimento de levar revistas 

pornográficas na sala de aula.  

Identifica-se, ainda, a presença da voz do aluno, considerado um outrem principal no 

trabalho docente, na crônica “A didática do sexo”: 

 
Um amigo meu teve de ouvir um aluno falar grosso:  
– Você está aqui para trabalhar para mim! Senão, reclamo para meu pai e 
você vai ser despedido!  

 

Tal como na crônica “Meus professores”, já analisada, pela voz do aluno, a (re-) 

configuração que se tem é de que o professor “trabalha” para o aluno e não com o aluno. 

Aqui, até a instituição escola está sendo desqualificada, pois o aluno revela a (re-) 

configuração de que quem “contrata” e “despede” o professor é o seu pai. Nesse fragmento, 

há um verbo com valor deôntico, que se refere às condutas sociais e às normas sociais. O 

enunciado “Um amigo meu teve de ouvir um aluno falar grosso”, por exemplo, revela uma 

(re-)configuração da submissão do professor ao aluno em nossa sociedade: o aluno fala o que 

quer, desrespeita o professor, e este é obrigado a ouvi-lo. Na fala do aluno, tem-se confirmada 

a (re-)configuração de que o poder é do aluno e do pai, atores do processo, e quem está sob 

ameaça é o professor, agente do processo. Trata-se do agir do outro (aluno/pai) ameaçando o 

agir do professor.  

Constata-se que o aluno vê o professor como seu empregado; constrói-se, pois, a (re-) 

configuração de que o professor é subordinado ao aluno e a sua família, tendo os pais como 

aliados dos alunos, já que temos o enunciado “Certos pais ficam do lado dos filhos”. Fica 

implícita uma regra de mercado “O cliente tem sempre razão”. Assim, parece que se defende 

que o cliente e pagante pode ser mal educado e desrespeitar os outros. Todavia, a educação 

não deveria ser vista como negócio / mercado, muito menos usar esse tipo de regra de 

mercado para se referir a ela.  

5.3.4. Nível semântico  

A crônica “A Didática do sexo” apresenta actantes professores como nas outras duas 

crônicas. Entretanto, é preciso considerar uma marca temporal importante. Enquanto nas 
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crônicas “Meus professores” e “Maquiagem na educação” encontram-se protagonistas 

professores do passado e do presente, nesta crônica há apenas professores do presente. Aqui 

ocorre outro tipo de divisão: há um professor do presente que sofre porque é impedido de 

trabalhar e o professor do presente que também sofre, mas consegue trabalhar à custa de 

muito trabalho e constrangimento.  

Assim, quando os professores que sofrem são introduzidos, geralmente aparecem 

como sujeito objeto da ação alheia, com estado psíquico negativo, seu agir genérico é 

pluridimensional e muitas vezes falta-lhe capacidade para agir. Quando se trata da professora 

eficaz, o agir genérico e pluridimensional é sobre o aluno. Há o agir físico, instrumental e 

linguageiro, mas há também poucos verbos na voz passiva, que tornam o professor sujeito 

paciente da ação de outros, e há verbos involuntários (“levou um susto”), que não servem 

como verbos de ação.  

 Ao iniciar a crônica, o narrador já aponta um juízo de valor “Professor sofre. Não só 

pelas questões salariais, mas pelo comportamento dos alunos” Temos, aí, a formulação de 

sua tese: Professor sofre. Nela, “sofrer” não é verbo de agir; ao contrário, ao agente é 

atribuído esse sofrimento. Trata-se de um verbo intransitivo, que traz um atributo de ser um 

sofredor, não de uma dor física, mas moral. Todavia, explicitam-se, no enunciado, as causas 

desse sofrimento: as forças externas (determinantes externos) como o baixo salário e o mau 

comportamento dos alunos. No verbo “sofrer” não se vê uma (re-)configuração do 

enunciador, aqui o verbo é colocado como algo cristalizado pela sociedade, já que o grau de 

modalização é zero. O presente do indicativo apresenta o professor como se fosse uma 

condição em que ele se encontra permanentemente.  

No enunciado “Mesmo acostumada a enfrentar pimpolhos no auge do entusiasmo em 

festas, quase enlouqueceu”, a expressão “acostumada a”, seguida do verbo “enfrentar”, 

indica capacidade. Semanticamente, a figura da professora representa o objeto da ação alheia 

– dos “pimpolhos”, que precisa “enfrentar” e “conter”; ou o objeto da loucura, em “quase 

enlouqueceu”. O dicionário Houaiss traz, para a acepção do verbo “enlouquecer”: “fazer 

perder ou perder o uso da razão; aloucar(-se), endoidecer” (Houaiss e Villar, 2001). 

“Enlouqueceu”, então, indica estado psíquico negativo. Sendo assim, o resultado dessa volta à 

sala de aula é considerado um estado muito prejudicial, até mesmo nocivo. Se ela enlouquece, 

ela não tem capacidade para agir, então há a desistência. Ela “quase enlouqueceu” porque ela 

não sabe o que os alunos querem, então lhe falta conhecimento, capacidade para saber. A 

causa desse quase “enlouquecer” é, certamente, uma força externa: são os alunos bagunceiros. 
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Temos nesses três predicados: “Professor sofre. Mesmo acostumada a enfrentar pimpolhos no 

auge do entusiasmo em festas, quase enlouqueceu,” um sujeito professor em estado mental 

negativo.  

Na sequência, tendo apresentado a afirmação do discurso teórico, o autor parte para os 

argumentos, utilizando-se de relatos sobre professores que sofrem. Ele apresenta exemplos do 

agir do trabalho genérico do professor: “dar aulas”, “preparava aulas”, “ensinava”. No 

primeiro exemplo: “Tenho uma amiga que, depois de anos cuidando de um bufê infantil, 

resolveu voltar a dar aulas”, a expressão “dar aulas”, já discutida em outras análises com 

mais detalhes, representa um agir do trabalho docente tomado de forma bem genérica. Tal 

expressão sintetiza o trabalho do professor.  Outra expressão associada ao agir da professora 

“Preparava as aulas com o máximo empenho” faz parte das “ações prescritas” do professor 

no geral e do agir planificador antes do trabalho em sala de aula. Pode ser que essa atividade 

obedeça a motivos próprios ou a determinantes externos. Porém, independente desses fatores, 

ao citar que sua amiga “preparava aulas”, mesmo não explicitando as ações praticadas por 

ela, o narrador aponta para uma outra parte do trabalho do professor, que é pouco comentada 

fora do métier: aquela que vai além da sala de aula. Essa professora trabalhava antes do 

horário de trabalho. Ou, seja, havia um pré-trabalho que, apesar de não ter sido definido 

claramente, ela fazia com empenho.  

No exemplo seguinte: “Uma prima ensinava inglês em uma outra escola famosa”, o 

verbo “ensinava” indica uma ação genérica do professor, mas ao mesmo tempo nomeia uma 

ação prescrita do trabalho do professor, apontando para um sujeito com papel de ator. Para 

visualizar melhor o conflito do enunciado anterior, é importante verificar o choque que há 

entre professor e alunos: enquanto a professora “ensinava inglês [....] os alunos não 

compareciam às aulas, não faziam os trabalhos nem sabiam dizer “how are you?”. Ao 

observar esse conflito, é possível reconhecer, mais uma vez, os elementos constituintes do 

trabalho docente, cujo esquema foi discutido na fundamentação teórica: os “outros” (pai, 

aluno, família) interferem no agir do professor, já que seu trabalho exige interação com o 

aluno. Se não há interação, não há trabalho com qualidade. No segundo exemplo do narrador, 

embora o conflito inicial seja entre professor e aluno, a professora é representada como objeto 

dos pais. E o professor, como qualquer outro trabalhador, não consegue fazer seu trabalho, 

sem a colaboração de outrem. O conflito aparece em função do choque, ou seja, quando um 

dos vértices do triângulo não consegue fazer avançar, fluir. Nesse fragmento da crônica, pode-

se reconhecer que a prescrição do trabalho do professor não vem só das instâncias 
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governamentais, mas, principalmente, da (re-)configuração sobre o desejo dos pais, que detêm 

poder prescritivo na escola; temos, aí, um exemplo de escola clientelista. 

Na expressão “Impossível [ela] contê-los”, verificamos que há uma falta de capacidade 

para o agir do professor – inferência que se pode assumir da modalização “impossível”. 

Temos, então, um agir positivo da professora, quando ela preparava aula; e negativo, na sua 

relação com o aluno, porque é impossível contê-los ou dada a dificuldade que lhe é posta. 

No enunciado “No fim do ano reprovou dois alunos que não compareciam às aulas, 

não faziam os trabalhos nem sabiam dizer "how are you?"”, o verbo “reprovou” é muito 

genérico, mas aponta para um sujeito ator. Trata-se de um verbo que revela um agir sobre o 

aluno. Porém, pode-se inferir, pelo que é relatado, que essa professora poderia até ter 

capacidade e conhecimento, mas a escola esperava dela outras capacidades e/ou formas de 

tratar os alunos. 

Em seguida, tem-se a avaliação do narrador, seguida de um quarto exemplo de 

professor: “Ia cedo ao colégio. Esperava para saber se alguma professora não comparecera. 

Se fosse o caso, entrava para substituir”. A sequência de verbos: “ia cedo ao colégio. 

Esperava para saber [...] entrava para substituir” indica agir físico e ações de um professor 

eventual. Trata-se de verbos de agir não verbal que indicam ações prescritas do trabalho do 

professor, pois é institucional. “Sem ter a mínima ideia” é um comentário do narrador que 

revela uma (re-)configuração social de que o professor precisa “ter ideia” do ponto em que a 

sala está. Essa expressão significa também que não há recurso interno para ensinar. Esse 

fragmento confirma a (re-)configuração de que a professora precisa saber, precisa estar 

situada. Há, pois, nesse exemplo, uma (re-)configuração sobre o professor eventual que 

trabalha apenas fisicamente, pois não precisa agir de outra forma. Trata-se de um trabalho 

meramente mecânico.  

Ainda na temática do professor do presente que não atinge eficácia, há duas 

ocorrências em que o professor aparece como objeto do agir do outro: “Ela foi demitida” e 

“você vai ser despedido!”. O professor aqui aparece como um sujeito paciente, sofrendo uma 

avaliação e novamente não se revela o agente da passiva.  

É possível reconhecer, nas ocorrências que remetem para o impedimento do docente, 

que todos os sujeitos são professores sofredores, aqueles que não conseguem êxito ao dar sua 

aula. No texto em análise, reconhecem-se diferentes situações vividas por professores. Em 
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uma leitura crítica, destaca-se uma (re-)configuração sobre o agir do professor, que permeia 

cada uma das situações apresentadas: um sujeito que “sofre”. 

A partir da noção de trabalho docente esquematizada, nota-se que o professor está 

impedido de trabalhar e sofre porque não vê reconhecido o seu agir prescrito nos “manuais de 

professor”: em nossos exemplos, uma professora preparava as aulas com o máximo empenho 

e uma turma de alunos (outro) ficava jogando cadernos uns nos outros; outra ensinava inglês e 

foi demitida porque reprovou alunos (outro) que não compareciam às aulas, não faziam os 

trabalhos nem sabiam dizer “how are you”; outro professor ia cedo ao colégio. Esperava para 

saber se alguma professora não comparecera. Se fosse o caso, entrava para substituir, mas 

acabava conduzindo uma ação recreativa, ao invés de uma ação pedagógica.  

Nessa (re-)configuração, o professor sofre porque se defronta com o outro que não 

colabora para que possa agir: na primeira experiência, “uma turma no fundo ficava jogando 

cadernos uns nos outros. Impossível contê-los!” Em outra, os pais reclamaram. “Ela foi 

demitida”. Outro “professor teve de ouvir um aluno falar grosso”. Mesmo a professora que 

foi bem sucedida, “no primeiro dia de aula, levou um susto. Miudinha, os alunos eram 

maiores que ela. Falavam entre si o tempo todo...” 

Temos, nesses primeiros exemplos, de impossibilidade do agir do professor a 

interferência dos pais, o reforço da diretoria e a tentativa de trabalho do professor sendo 

impedida pelos alunos, cujo agir é reforçado por instâncias superiores ao professor (pai / 

diretor). Ora o professor afasta o agir (resolve voltar ao ramo das festas) ora ele é afastado por 

outros (é demitido), ou ainda é ameaçado pelo aluno junto a pais e direção.  

O professor sofre porque não sabe o que fazer: uma não sabe como conter seus alunos; 

outra não sabe entender o funcionamento da escola em que trabalha; outro não sabe como 

responder a agressões de um aluno que fala grosso; outro não sabe o que ensinar a alunos 

bravíssimos. 

O sofrimento diagnosticado nesse texto pode fazer o professor desistir da profissão por 

conta de um esgotamento, decepção e perda de interesse pela atividade do trabalho. O 

professor está em contato direto com os alunos e muita energia é desprendida nesse 

relacionamento humano. Quando o professor se depara com a desqualificação do seu trabalho, 

ele entra num processo de defesa e escolhe por não mais se relacionar com o seu fazer 

profissional. Esse professor pode, então, ficar doente, a caminho de um esgotamento 

emocional.  
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Todas essas características podem torná-lo angustiado, uma vez que o indivíduo tende 

a ver as coisas como naturais. Mas nem tudo que é “natural” é desejável. Há uma tendência 

própria à modernidade em compreender o papel do trabalhador como uma forma degradada 

de conhecimento. O professor é então impedido de trabalhar, como se tivesse seu ofício 

“amputado”. Para Clot (1999/2006: 17), 

 

essa amputação é particularmente clara nos ofícios de serviço orientados 
para acolher públicos em dificuldades sociais. Nessas situações, cuja 
quantidade aumenta sem cessar, o objeto do trabalho não é nada menos que a 
existência do outro, na maioria das vezes designado como um ‘solicitante’.  

 

Apesar de tantos casos de amputação do agir docente, o cronista traz mais um exemplo 

de uma professora, anunciando-a com seu julgamento: “Faz pouco ouvi falar de uma 

experiência didática que, se não for doida, é genial!” Logo após a avaliação, o enunciador 

revela um novo professor que também é, inicialmente, objeto do agir do outro: “Uma 

professora de português, trintona, foi destacada para uma escola de periferia. No primeiro 

dia de aula, levou um susto. Miudinha, os alunos eram maiores que ela. Falavam entre si o 

tempo todo. Não teve dúvidas”. O verbo na voz passiva “foi destacada” coloca a professora 

como sujeito paciente da ação. Trata-se de uma ação prescrita institucional que o professor 

deve obedecer. Embora o “levar susto” seja involuntário e não servir como verbo de ação, é a 

primeira expressão que se refere a seu agir na sala de aula. Porém, em seguida, o discurso 

indireto livre, reflete uma professora com uma qualidade essencial para o desempenho 

profissional: “Não teve dúvidas”. E, por não ter dúvidas, ela age fisicamente: “ela foi à banca 

e comprou uma série de revistas pornográficas”. Como o verbo comprar indica ação-processo 

e constrói-se com complementos, podemos chamá-lo de agir instrumental. O enunciador 

remete o leitor, assim, ao plano dos recursos para agir (Bronckart, 2008: 121) e apresenta 

ferramentas materiais e as tipificações do agir disponíveis no ambiente social. Esta foi uma 

forma de enfrentar o conflito: a professora levou susto com o tamanho e com o 

comportamento dos alunos; mas, diferentemente dos outros professores citados na crônica, 

esta não teve dúvidas e soube o que fazer para ser professora. Suas ações passam a ser não 

prescritas, mas eficientes, e acabam por ter um efeito sobre os alunos, que se tornam objeto 

das ações da professora: eles “olharam, surpresos”. A professora, então, resolveu seu 

problema; é como se agora ela estivesse feliz e satisfeita por ter atingido a eficácia. Tal 

eficácia passa pela ingenuidade do indivíduo, uma vez que a professora pensa ter resolvido 

seu problema por conta da revista pornográfica. Entretanto, sua aula é uma pirotecnia e não 
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está fundamentada em uma proposta pedagógica. Essa professora não levou em conta a 

representação do trabalho docente mencionado na fundamentação teórica que trata do trabalho 

do professor e seus elementos, principalmente, dos outros, em especial os pais, que 

certamente não apoiariam esse recurso didático. Trata-se de uma inverdade da professora e 

também do autor por endossar tal procedimento. Tal crônica, então, nos mostra uma 

professora atuando como se o mundo externo não existisse.  Para Amigues: 

o esgotamento do professor também está ligado à especificidade de 
sua atividade: o professor é, ao mesmo tempo, um profissional que 
prescreve tarefas dirigidas aos alunos e a ele mesmo; um organizador 
do trabalho dos alunos, que ele deve regular ao mesmo tempo em que 
os mobiliza coletivamente para a própria organização da tarefa. 
(Amigues, 2004: 49) 

Quanto às capacidades, isto é, os recursos mentais ou comportamentais que são 

atribuídos a uma pessoa em particular (Bronckart, 2008: 121), o sujeito (professora) continua 

ativo, tanto sintática quanto semanticamente. Em “abriu / ofereceu” há ações não verbais e 

não prescritas, e um agir instrumental. “Oferecer” também indica intenção, efeito sobre os 

indivíduos por meio de um agir individual, e o resultado está na frase seguinte: “Os machões 

enfiaram o nariz nos cadernos, apavorados”. Os alunos continuam referenciados como objeto 

das ações da professora.  

Para prosseguir sua ação, a professora precisa “engolir em seco”, não se trata aqui de  

um  agir verbal, mas revela o efeito físico sobre o professor, o efeito obtido pelo próprio agir 

(não prescrito) da professora. No enunciado “Para não engasgar em certas descrições mais 

fogosas, ela treinara em frente ao espelho”, tem-se revelado, mais uma vez, o efeito físico 

conseguido pelo agir da professora; além disso trata-se de um agir físico previsto. Revela-se, 

na preposição “para”, uma finalidade que se espera que o professor tenha, que ele seja seguro 

o suficiente e não se engasgue. Nesse fragmento, o efeito esperado é atingido: a classe estava 

cheia. Além disso, é explicitado o motivo pelo qual se preparou antecipadamente “Para não 

engasgar”, o que revela mais uma vez o efeito físico conseguido pelo agir da professora.  

Já em “começou a ler”, a ação é prescrita no papel profissional em questão. O verbo 

“começou” acompanhando o verbo “ler” indica um agir linguageiro bem como “treinara, 

terminou e emendou”. Isso revela que essa professora consegue falar com esses alunos. 

Diferentemente, das outras professoras inicialmente exemplificadas, para as quais não há 

menção do agir linguageiro, porque lá o docente não chega a lecionar, é impedido antes disso. 

No verbo “treinara”, vê-se uma ação não prescrita à professora, mas que explicita uma forma 

de “preparar aula”. Ela prevê efeito físico sobre ela, ao seu próprio agir, por isso “treina”. E 
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esse treino é um trabalho anterior à aula. Em “terminou” e “emendou”, tem-se, ainda, o agir 

linguageiro prescrito pela professora, com intenção explicitada no início (“vamos aprender 

que a leitura pode ser uma viagem. Como um conto pode despertar emoções, sensações!”). 

Quanto aos alunos, começam a ser (re-)configurados como sujeitos ativos:  

 
Até os estudantes mais bravios foram se tornando cordeirinhos. Com o 
tempo, mudaram os contos. No fim do ano, os alunos discutiam Machado de 
Assis, todos apaixonados pela leitura.  

 
Eles são colocados como tão ativos e participativos, que há uma imagem reforçando 

essa ideia: 

 

           Imagem 13: A didática do sexo 

 

A professora, de frente para os alunos, segura uma revista pornográfica e faz 

naturalmente a leitura. A sala de aula está cheia e todos os alunos muito compenetrados, 

prestando atenção à fala da professora. Nota-se, então, que com esses alunos, com esse 

recurso, essa professora consegue praticar o agir linguageiro, consegue realizar a atividade.    

Os alunos voltam a ser referenciados como objeto das ações da professora: “foram se 

tornando cordeirinhos”. Se a intenção do agir daquela professora não era tornar seus alunos 

cordeirinhos, na voz do narrador está uma voz social que parece dizer que esta deveria, sim, 

ser uma ação prescrita do professor, pois, na crônica, soa como uma avaliação positiva.  

No enunciado “Mudaram os contos”, o narrador revela que a professora mudou o 

artefato, o instrumento. No momento em que “Machado de Assis” é citado, verifica-se que 

esta é uma ação prescrita do agir do professor: discutir Machado de Assis. Quanto à (re-) 

configuração sobre o “bom aluno”, agora é a de sujeitos participantes e “apaixonados pela 

leitura”.  
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No meio da crônica, surgiu, então, uma (re-)configuração que se contrapõe à do 

sofrimento e que torna o trabalho viável. A situação vivida pela professora “Miudinha” não 

difere das de seus colegas de profissão. Porém, a forma, como ela lida com a realidade que 

encontra, revela uma (re-)configuração diferente em relação ao seu papel: em primeiro lugar, 

ela não se enquadra no papel de sofredora porque ela sabe o que fazer: com todo o susto que 

levou, “não teve dúvidas”; em segundo lugar, ela tem clareza do que os alunos devem 

aprender: “que a leitura pode ser uma viagem. Como um conto pode despertar emoções... 

sensações!”. Ela cria uma situação para ter eficácia, então, ela assume seu papel de ator.  No 

entanto, apesar de introduzir tal situação como “uma experiência didática que, se não for 

doida, é genial”, ao final do texto, o narrador vai classificá-la como “uma saída”, 

complementando sua apreciação: “Mas, é claro, nem todo mundo quer passar por tanto 

constrangimento”. Tal avaliação confirma a (re-)configuração assumida no início da crônica: 

mesmo a ação pedagógica que é “eficiente”, provoca “constrangimento” ao professor, o que é 

uma forma de confirmar que “professor sofre”. Sofre porque age ilicitamente; sofre porque 

mesmo viabilizando seu trabalho, ele precisa ser criativo e, a muito custo, levar material 

“ilegal” para seus alunos. Para Clot (2007), quando o coletivo do trabalho não tem apoio, ele 

começa a falar sozinho, a fazer sozinho, até chegar ao estresse e ao abandono. Segundo o 

psicólogo:  

Le silence du choeur conduit vite à parler seul, à penser seul, à faire seul, 
sans aucune garantie. À ce moment-là, chacun ne disposant plus que dês 
protections de son histoire personnelle, agissant sans caution, la santé, au 
travail est en danger. (Clot, 2007: 14) 42 

 

O texto constrói uma (re-)configuração de que a professora não pertence a uma classe 

de trabalhadores, a uma categoria de docente, já que ela age sozinha, como se fosse uma 

profissional solitária. E para obter eficácia e sucesso faz mágicas não convencionais e até 

“ilegais”, já que o uso de revista pornográfica não é apropriado, ou melhor, é ilegal para 

menores de 18 anos.  

Pode-se usar tal personagem como exemplo de ator da teoria do agir. Uma ação é uma 

intervenção deliberada de um agente humano (a professora trintona) no mundo. Essa 

intervenção supõe que o actante que intervém tenha um motivo (cumprir seu papel de 

educadora) ou determinantes externos para agir nesse mundo (os alunos não demonstram 
                                                 
42 “O silêncio do grupo conduz rápido a falar sozinho, a pensar sozinho, a fazer sozinho, sem nenhuma garantia. 
Neste momento, cada um se dispõe das defesas de sua história pessoal e age sem precaução. [Por isso], a saúde 
no trabalho está em perigo”.  
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interesse por literatura), uma intenção (estimular os alunos à leitura), uma finalidade 

pedagógica (introduzi-los no estudo da literatura), que tenha capacidade (física, mental e/ou 

comportamental) e os recursos (revistas – não literárias – que despertam o interesse pela 

leitura) necessários para realizar os gestos do agir. Para Clot:  

o trabalho não é só organizado pelos projetistas, pelas diretrizes e pelo 
enquadramento. Ele é reorganizado por aquelas e aqueles que o realizam e 
essa organização coletiva comporta prescrições indispensáveis à feitura do 
trabalho real (Clot, 1999/2006: 18). 

 

Verifica-se, então, que os demais personagens-professores não podem servir como 

exemplos de atores, uma vez que não demonstram ter razões, intencionalidade, nem recursos 

para superar as dificuldades do agir profissional, condições essas que definem a 

responsabilidade do ser humano no encadeamento dos fenômenos. Além disso, o contexto 

social não lhes oferece condições para agirem de outro modo.  

Visto que a linguagem exerce um papel fundamental na reconstrução da (re-) 

configuração, é importante observar que as figuras interpretativas vão sendo reconstruídas a 

partir de diferentes situações da vida dos diferentes professores expostos na crônica. E é na 

interpretação dessas diferentes situações que vai se constituindo e (re)construindo a (re-) 

configuração sobre o agir do professor.  

A solidão atinge não só a professora de português, mas todos os outros: um desiste, 

outro é demitido e o outro faz a vontade dos alunos, os levando para a quadra. O professor é 

totalmente impotente diante do real, já que o meio social e o coletivo de trabalho não 

oferecem recursos, condições, para superar os problemas. Sendo assim, percebe-se que o 

trabalho é impedido pelas circunstâncias vigentes.  

A maneira como a ação da única professora que age é apresentada revela que, na visão 

do narrador, a professora pode ter tido uma conduta verdadeira e eficaz, mas não estava de 

acordo com as normas sociais. Ela rompeu com a (re-)configuração, com a figura dominante 

do professor ideal.  

Assim, o ato de comprar uma revista pornográfica e usá-la como material didático 

aponta uma das atividades realizáveis frente ao conflito vivido. Segundo Saujat (2002), para 

analisar a prática profissional, quer seja do professor ou de qualquer outro profissional, é 

necessário não somente olhar o que ele faz, mas também o que o preocupa, e buscar 

compreender a distorção entre o que é desejado e o que é feito. Trata-se, aqui, pois, de uma 
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professora que supera o obstáculo do agir do aluno, mas à custa de muita criatividade, neste 

caso fora dos padrões sociais. 

Temos a professora que “deu certo”, com um número grande de verbos que envolvem 

agir físico e linguageiro. Isso mostra que a atividade de lecionar tornou-se um grande desafio 

e a professora aqui ficou sobrecarregada fisicamente. Tal quadro permite compreender que há 

um conflito em relação ao que é de fato o trabalho do professor, já que essa professora precisa 

ter um desgaste físico e psicológico tamanho que é preciso “treinar em frente ao espelho” 

para dar sua aula.  

Pode-se considerar que a professora de português sobreviveu criando um instrumento 

que não é normalmente utilizado. Para isso saiu totalmente do habitual. Isso aconteceu porque 

havia uma situação, como se pode verificar no esquema abaixo, de professor versus outrem. O 

professor numa ponta do triângulo e na outra o aluno; o outrem é a barreira, é o problema:  

  
 
 
 

Professora miudinha, trintona. 
 
 
 
 
    OBJETO                                                     O OUTRO 
 
 

 
      

 

 

             Esquema 5: Trabalho docente na sala de aula da professora eficaz. 

 

O demasiado número de verbos referentes ao agir físico / agir instrumental indicam 

que a professora sai do habitual e cria um mecanismo para sair do seu problema. Nesse agir 

físico, é notável a corrida e a necessidade de construção de um instrumento. O artefato existe, 

está na banca de jornal, mas a professora tira o artefato de sua função normal e o coloca como 

instrumento de trabalho escolar. A professora didatiza o artefato, que se torna instrumento 

para ela e para o aluno. Para Clot (2006) pode-se chamar essa professora de trabalhador ativo. 

O pesquisador usa essa nomenclatura, porque para ele, a professora poderia, como os outros, 

Instrumentos: 
Revistas 
didatizadas.  

A professora didatiza a revista 
“pornô” para inserir seus alunos 
no mundo da leitura. Seu 
objetivo é alcançado, uma vez 
que os alunos se tornam 
“cordeirinhos” e se interessam 
por Machado de Assis. 

Os alunos marmanjos, que falavam entre 
si o tempo todo, os alunos de outra 
classe. 

Revista 
pornográfica  
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ser condenada a agir como eles (não conter os alunos, ser demitida, ouvir aluno falar grosso, 

dar recreação, permitir alunos bravíssimos), ela poderia renunciar, ou ainda fazer o que os 

alunos preferiam. Mas ela inventa a possibilidade, ela cria um instrumento de agir. Todavia, 

ao inventar um instrumento para agir, ela tem um trabalho extra enorme, porque a preparação 

exige um grande esforço físico, mais esforço do que o habitual, além também de um grande 

constrangimento. Essa crônica confirma a ideia de que o aluno está com o controle dentro da 

sala de aula. Há, então, uma (re-)configuração de que o trabalho está sendo ameaçado, já que 

está sendo dirigido pelo aluno e não pelo professor.  

Completando o corpus de textos da RVSP, apresento, a seguir, a crônica “Maquiagem 

na educação” e sua respectiva análise:  



A IMAGEM ESFACELADA DO PROFESSOR: UM ESTUDO EM TEXTOS DE REVISTAS 
_______________________________________________________________________________________________________ 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DOS TEXTOS DA RVSP 

 149

 

 
 



A IMAGEM ESFACELADA DO PROFESSOR: UM ESTUDO EM TEXTOS DE REVISTAS 
_______________________________________________________________________________________________________ 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DOS TEXTOS DA RVSP 

 150

5.4. Resultados da análise do texto “Maquiagem na educação” 
 

5.4.1. Contexto de produção  
 
A crônica “Maquiagem na educação”, publicada em 08 de março de 2006, remete o 

leitor a uma questão latente nessa época do ano, início de ano letivo, quando pais, professores 

e alunos estão na expectativa de um novo ano, novo material escolar, nova série sendo 

cursada, novos professores, às vezes, nova escola. Não se pode esquecer de que é também 

nessa época que o resultado dos exames vestibulares é divulgado e volta à tona a discussão 

sobre a reserva de cotas para negros e pobres em universidades públicas. 

O ministro da Educação era, na ocasião, Fernando Haddad e o ano de 2006 foi regado 

de discussão sobre o projeto que propõe cotas para alunos da rede pública, projeto esse que 

estaria na eminência de passar por votação no plenário da Câmara Federal. Na época, o 

Ministério da Educação apoiou, publicamente, o projeto de lei que reservava vagas em 

universidades públicas, considerando a situação econômica do jovem, não a cor da sua pele. O 

ministro Fernando Haddad salientou: 

O projeto privilegia o reforço da instituição pública, não a questão étnica, 
pois contempla os direitos dos brancos e dos afrodescendentes de escolas 
públicas, que são rigorosamente os mesmos. (Haddad: 2006) 43  

Seguindo raciocínio semelhante, o projeto propunha reservar 50% das vagas nas 

universidades públicas a alunos que cursaram o Ensino Médio em escolas da rede pública. 

Um percentual das vagas seria reservado a alunos negros, pardos e indígenas, de acordo com a 

proporção dessas etnias nos respectivos Estados, segundo o último censo do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). Em tal contexto sócio-histórico, o texto “Maquiagem na 

educação” foi publicado, como citado anteriormente, na RVSP, cuja capa era: 

 

 

 

                                                 
43 Matéria publicada no site do MEC: MEC defende cotas para todos os alunos da rede pública. Disponível em : 
<http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?id=11837>. Acesso em 24/10/2008. 
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Imagem 14: Capa da RVSP – Ano 39 – Número 9 

 

A capa traz, como ilustração, uma mulher, provavelmente, uma dona de casa, já que 

está de avental à porta. Possivelmente, ela estaria trabalhando, acenando e entregando 

alegremente um sofá para ser levado a uma instituição. A capa da revista traz um lide: 

Doações de móveis, roupas, livros brinquedos, aparelhos eletrônicos e utensílios domésticos 

ajudam a manter mais de 300 entidades filantrópicas em São Paulo, que seguido de um 

enunciado com letra maiúscula “CORRENTE DO BEM”44 remete a um mote que atrai muitos 

leitores: o trabalho voluntário. Muitas vezes, há pessoas que querem fazer um trabalho social, 

praticarem o bem, mas não sabem como. A reportagem de capa apresentava, na ocasião, 

entidades para as quais os leitores poderiam fazer suas doações. Tal temática aponta para o 

fato de São Paulo estar enfrentando problemas sociais, para os quais a comunidade paulistana, 

em especial a classe média, poderia viabilizar ajuda considerável. Uma leitura mais 

aprofundada faz-nos pensar que a filantropia é uma forma de manter intacta uma sociedade 

                                                 
44 O filme Corrente do Bem (EUA/2000) conta a história de um garoto que crê ser possível mudar o mundo a 
partir da ação voluntária de cada um, com base em três premissas: fazer por alguém algo que este não pode fazer 
por si mesmo; fazer isso para três pessoas; e cada pessoa ajudada fazer isso por outras três. Assim, a corrente 
cresceria em progressão geométrica: de três para nove, daí para 27 e, assim, sucessivamente. 
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excludente. É mais fácil dar esmola aos pobres, por meio de ONGs45 e grupos de ajuda do que 

propiciar um programa de distribuição de renda mais igualitária. 

Como se não bastasse essa referência a problemas sociais, deve-se lembrar que a 

RVSP é parte integrante da revista Veja, cuja capa, naquela edição, era a seguinte: 

 
   

                            Imagem 15: Capa da Revista Veja – Edição 1946 

 
A chamada dessa capa – "O mensalão II" – lembrava o leitor de que já houvera um 

primeiro “mensalão”. A manchete mais parecia título de segundo episódio de um espetáculo. 

Cabe aqui uma pequena explicação sobre o termo "mensalão", que entrou definitivamente 

para o vocabulário político e cotidiano do país, desde 2006, quando houve um suposto 

esquema de pagamentos mensais a deputados com valores exorbitantes. Tal palavra nos 

explica, por si só, o tema da reportagem que tratava de “mensaleiros” corruptos, da compra de 

deputados com o mensalão, da compra dos votos dos pobres com esmolas de programas 

sociais, de propinas e também da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos Correios. E na 

capa da revista, em primeiro plano, está o publicitário Marcos Valério Fernandes de Souza, o 

pagador do mensalão. Em segundo plano, temos o apresentador Carlos Massa, que 

                                                 
45 As ONG's são Organismos Não-Governamentais, criados pela sociedade civil para auxiliar o Estado em 
garantir o pleno exercício da cidadania e da democracia. O filme “Quanto vale? Ou é por quilo?” (2005), do 
diretor Sérgio Bianchi, aborda o tema ONG e suas artimanhas. O filme possui um grande elenco e o debate que 
ele levanta é excepcional porque faz uma analogia entre o antigo comércio de escravos e a atual exploração da 
miséria pelo marketing social, que forma uma solidariedade de fachada. 
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supostamente compactuou, em anos anteriores, de condições para tecer elogios ao PT46 no seu 

programa de TV.  

A revista Veja é um veículo da mídia que representa a classe dominante brasileira. 

Haja vista, no início deste capítulo, o quadro que aponta as classes sociais de leitores: 38%: 

classe A; e 37%: classe B. Assim sendo, há uma tendência a apresentar reportagens que nada 

mais são que reflexos do pensamento da elite. A capa da revista e a respectiva reportagem 

trazem uma denúncia contra o PT. Convém lembrar que a revista Veja sempre se opôs aos 

governos do PT. É certo, também, que em face dos bons resultados da política econômica nos 

últimos anos – o que levou o país a um crescimento de 5.4% do PIB em 2007 – fez com que a 

revista e seu grupo mantenedor (Editora Abril) baixassem a guarda com o governo federal, 

sobretudo, porque as medidas não afetaram de forma negativa a elite. Ainda mais porque o 

presidente Lula goza hoje de um grande prestígio na maior parte das classes sociais e regiões 

do país. É notório, porém, que sua popularidade cresce entre a população mais pobre. 

Finalizada a apresentação e discussão do contexto de produção do texto a ser 

analisado, passaremos à análise do nível organizacional. 

 

5.4.2. Nível organizacional: plano global e tipos de discurso 

 

Tentarei, nesta seção, expor como é organizado o texto. Para isso, apresento seu plano 

global e os tipos de discurso adotados.  

O texto “Maquiagem na educação” inicia-se com o ponto de vista do enunciador 

contrário às cotas na universidade. Em seguida, temos um relato nostálgico de como eram as 

escolas, com base não na ação dos professores, mas no próprio sistema escolar e em como a 

vida acadêmica do enunciador foi se desenvolvendo. O quinto parágrafo apresenta um contra-

argumento (“podem dizer que minha família é privilegiada”) e mais exemplos de como seus 

familiares (Aírton, Ney, Armando, Zoraide) e amigos (Cláudio) tiveram bons resultados em 

suas vidas profissionais por terem sido bons estudantes. Há, ainda, um posicionamento sobre 

as escolas particulares e uma comparação resumida com o ensino público no passado e no 

presente. O enunciador comenta a proposta governamental de solução para o problema dos 

alunos da escola pública que não conseguem entrar na universidade pública e retoma a 

opinião principal (“as cotas na universidade para alunos da rede pública não são a 

solução”), enunciada no título do texto. 

                                                 
46 Partido dos Trabalhadores e partido vigente da época.  
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Quanto aos tipos de discurso, o discurso interativo é observado desde o início, ao 

trazer uma situação de interação entre enunciador e o leitor: “Confesso: sou contra as cotas 

na universidade para alunos da rede pública”. Percebe-se, também, um pequeno fragmento 

de discurso interativo inserido: “– Seu primo casou bem! Ela é professora!”  

Na metade do texto “Maquiagem na educação”, encontram-se também fragmentos de 

discurso interativo: “Existem esforçadíssimos mestres de escolas públicas que lutam 

bravamente por seus alunos”, sem marcas dos interlocutores, por isso facilmente confundido 

com discurso teórico porque o enunciador usa tempo verbal no presente simples do indicativo, 

sem referência dêitica e com valor genérico. É explícita, por meio de uma avaliação, a 

expressão da (re-)configuração pelo enunciador de um julgamento mais genérico.  

  

5.4.3. Nível enunciativo: vozes e modalizações 
 

Na crônica “Maquiagem na educação”, encontra-se a voz da mãe do enunciador no 

passado a partir do uso do discurso direto: “– Seu primo casou bem! Ela é professora”. Essa 

voz da mãe do enunciador revela que o professor era valorizado no passado, quando o 

enunciador era criança, já que “casar-se com uma professora” significava “casar-se bem”.  

É, também, possível identificar, na voz do enunciador em tempo presente, vozes 

sociais, como no exemplo a seguir: “Nada tenho contra escolas particulares”. Essa voz, 

implícita, passa a ideia de que, no passado, era comum as pessoas preferirem a instituição 

pública à privada, diferente do que acontece hoje.  

Importante abordar também o último parágrafo do texto: 
 
Tenta-se uma saída artificial. Uma maquiagem. Já me contaram de alunos no 
secundário que sabem ler, mas não entendem o significado do texto. [...] 
Vejo agora mais uma tentativa de tapar o sol com a peneira. Muita gente vai 
aplaudir. Nem por isso é uma solução.  
 

O enunciado “Vejo agora mais uma tentativa de tapar o sol com a peneira” traz 

também – agora explicitamente – uma voz social, um dito popular, sendo, então, de 

conhecimento público. Por meio desse clichê, fica explicitada uma crítica, de forma bastante 

popular, à política governamental da época, remetendo a uma simultaneidade com a capa da 

revista – Mensalão II. A linguagem com muitos chavões faz-me pensar que o escritor quer 

atingir um leitor que resiste à reflexão. A linguagem é adequada, portanto, ao gênero e ao 

perfil do público leitor que é leigo e não a um leitor de revista científica em educação.  
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Com um quadro da educação pública em transformação, a escola idealizada com 

referencial no passado não se realiza no presente e não atende mais às classes dominantes, 

nem à classe média e, muito menos, àqueles que viam, na escola pública, uma possibilidade 

de ascensão social. Nesse aspecto, o texto não visa, por meio dessas vozes, a apenas criticar a 

política governamental relacionada à educação. Ele reflete o pensamento da elite brasileira: a 

escola pública não atende aos seus interesses, fato que aponta a razão da expansão do ensino 

privado nas últimas décadas, escolhido pelas classes de prestígio no país como substituto da 

escola pública, substituto esse que obedece às leis de mercado (oferta e demanda).  

Na próxima seção, realizarei a análise do nível semântico, na qual discutirei os 

protagonistas colocados em cena e as figuras interpretativas do agir atribuídas a esses 

protagonistas.   

 

5.4.4. Nível semântico  

 

No texto “Maquiagem na educação”, é preciso lembrar que a figura do professor é 

pouco abordada, porque a ideia central do texto é a crítica ao sistema de cotas. Entende-se por 

sistema de cotas uma medida do governo que cria uma reserva de vagas em instituições 

públicas, no caso do texto em análise, em universidades públicas.  

Existem, porém, referências ao professor, que nesse texto, tal como na crônica “Meus 

professores”, se dividem entre o passado e o presente: o professor do passado aparece 

acompanhado por verbo não de agir, mas que indica estado (eram) ou condição de vida 

(viviam bem). Os enunciados sobre professor do presente também são poucos e quase todos 

modalizados. 

Se tomarmos os exemplos a seguir, verificaremos que, o professor do passado é 

abordado em apenas dois pequenos comentários: 

As professoras eram respeitadas. 
[as professoras] Viviam com conforto. 

 

A voz passiva que aparece no enunciado “eram respeitadas” é diferente da voz 

passiva que aparece em outros textos de Walcyr Carrasco. Aqui, a ação é sofrida pelo 

professor, mas não no sentido de padecimento e sim de veneração. Nesse caso, o professor é 

ator (Bronckart, 2006), porque ele conseguia obter respeito por parte dos alunos e de toda a 

sociedade.  
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O verbo “viver” não se configura numa figura do agir, e sim em condição de vida. Na 

realidade, esse verbo funciona como um verbo de ligação, que liga sujeito e predicativo do 

sujeito, portanto, não é agir e, sim, uma caracterização do professor do passado. Ou seja, o 

verbo oferece um atributo ao professor, um atributo de estar bem, de sustentar-se. Tal verbo 

“Viviam” refere-se a condições de vida fora da escola.  

É difícil concluir neste texto a viabilidade ou não do trabalho docente com tão poucas 

ocorrências de verbos que nos remetem ao passado. De qualquer maneira pode-se dizer que 

há, timidamente, a viabilidade do trabalho docente porque há uma característica que permite 

que o trabalho do professor seja desenvolvido “ser respeitadas” e o verbo “viviam”, ainda 

que genérico; esses verbos indicam o oposto do que ocorre hoje com o professor atual, que, 

tanto na escola pública quanto na particular, o professor é desrespeitado, desacreditado e mal 

remunerado.  

O professor do presente é colocado em cena poucas vezes e, ainda assim, com 

restrições, uma vez que é identificado em uma oração subordinada adjetiva restritiva: 

“Existem esforçadíssimos mestres de escolas públicas que lutam bravamente por seus 

alunos”. Ainda que “lutam” seja um verbo de ação, não se configura numa ação de aula 

explicitamente, pois está no sentido metafórico e aponta para um agir do trabalho genérico do 

docente, já que o professor, de maneira geral, é um lutador. Em relação a esse verbo, pode-se 

reforçar o que Clot chama de desregulamentação do sistema de atividade dos trabalhadores 

(Clot, 1999/2006: 56). Para o estudioso, o indivíduo, por ser sujeito da ação, hesita, resiste, 

avalia, inventa, experimenta, exercita-se, tenta, enfrenta, enfim, “luta” em relação às 

contradições em virtude de seus subsistemas de vida profissional e pessoal. Pode-se constatar, 

então, que há uma (re-)configuração formada quanto ao papel do professor, que é lutar por ele 

mesmo e também por seus alunos para solucionar os diferentes entraves emergentes em sala 

de aula. Há então um indicador de uma (re-)configuração sedimentada de que poucos 

professores são esforçados, dedicados e, ainda que poucos (alguns, segundo o autor da 

crônica), merecem ser admirados: “Tive o prazer de conhecer alguns [professores] a quem 

[eu] admiro profundamente”.  

Nota-se que o enunciador inferioriza, de certa forma, o trabalho docente, de modo 

meio preconceituoso, porque ressalta que “apenas alguns” professores agem bravamente. 

Assim, temos, no verbo “lutar”, um agir pluridimensional subentendido, já que esse verbo 

pode envolver diferentes formas de agir: mental, físico, linguageiro, instrumental, entre 

outros. Percebe-se com o verbo “lutam” e com o adjetivo axiológico “esforçadíssimos”, no 
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superlativo absoluto sintético, a intensificação e o enaltecimento da categoria docente, uma 

vez que a frase permite inferir que o professor, a todo momento, se depara com interrupções e 

impedimentos de toda ordem, especialmente, no contexto de sala de aula.  

Essa crônica enaltece a imagem do professor perfeito no passado, do professor que, 

realmente, conseguia trabalhar, ao contrário do professor atual. Talvez isso ocorra por conta 

de alguns determinantes externos que se referem ao plano motivacional (Bronckart, 2008: 

121). Distinguem-se os determinantes externos, de origem coletiva, sendo esses de natureza 

material ou do campo das (re-)configurações sociais, além dos motivos ou das razões do agir 

interiorizadas por uma pessoa em particular (Machado e Bronckart, 2004). Pode-se, então, 

exemplificar alguns determinantes externos ao trabalho do professor e que atingem 

diretamente essa categoria: 

 
O currículo foi comprimido. A mesma coisa aconteceu com o salário dos 
professores. Das condições de aprendizado, nem se fala. O aluno sai em 
desvantagem.  

 

Num tom de protesto e revolta, o enunciador faz a sua crítica. Observe-se o elemento 

coesivo no enunciado “O currículo foi comprimido. A mesma coisa aconteceu com o salário 

dos professores”. A expressão “A mesma coisa” é referente à locução verbal “foi 

comprimido”. Ocorre, assim, na voz passiva, uma queixa que implica uma revelação de que 

está implícito o sujeito agente, tanto no enunciado que se refere ao currículo, quanto nos 

enunciados que se referem ao salário e às condições de aprendizado, por meio da anáfora 

verbal. Nesse fragmento, é apontada a falta de remuneração adequada ao professor, 

contrapondo-se ao passado “Viviam com conforto”. 

Pode-se observar que o enunciador expõe fatos na ordem progressiva, que apontam 

um agravamento em todos os aspectos da educação escolar: primeiro, o currículo diminuiu, 

depois o salário reduziu e, consequentemente, as condições de ensino-aprendizagem pioraram. 

E reforçando a ausência do agente, que não aparece em nenhum dos três casos, o enunciador 

usa a voz passiva justamente para não revelar quem é o responsável, porque se os enunciados 

estivessem na voz ativa, o sujeito se faria necessário. Torna-se útil comentar que todos esses 

problemas são resultantes de decisões e/ou ações de determinantes externos (currículo 

comprimido, salário dos professores, burocratas) que prejudicam o trabalho do professor.  

Parece que se, de fato, eles quisessem “ir fundo no problema”, os burocratas 

(políticos) mudariam o quadro dos determinantes externos e mudariam os principais fatores 
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das mazelas da categoria que de acordo com o enunciador são insuficientes, uma vez que falta 

“tempo para pesquisar, ler e preparar aulas [...]”; falta “melhorar os currículos”; falta 

“aumentar o número de aulas e matérias”. Ainda que esteja em forma de pergunta retórica, 

“Os responsáveis  não devem ganhar bem, ter tempo para pesquisar, ler, preparar aulas?”, 

percebe-se que as (re-)configurações construídas pelo autor da crônica consideram que o 

trabalho do professor seja mais voltado para o agir futuro no mental, no cognitivo (ler, 

preparar aulas), e para o trabalho prévio já que se fala em preparar aulas.  

Analisando o texto, cujo docente é sujeito no presente, percebe-se que em nenhuma 

situação o professor é sujeito ator. Mesmo no enunciado em que o verbo lutar se faz presente, 

o sujeito é apenas “alguns” e não os professores de um modo geral. Em outros dois 

enunciados, não pude identificar uma figura do agir, pois o professor aparece com o verbo 

existir e como complemento do verbo admirar. Em outro enunciado, o sujeito “professor” 

está numa pergunta retórica e ainda com um modalizador: “os responsáveis [professores] não 

devem ganhar bem, ter tempo para pesquisar, ler, preparar aulas?” Pode-se admitir, a partir 

dessas ocorrências, que o professor da atualidade não está mais em evidência como ator, 

aparecendo, nesse texto, como um actante sem poder para decisão, ou seja, um mero agente.  

Toda essa problemática é reforçada pela seguinte imagem: 

 
Imagem 16: Maquiagem na educação 

 

Na ilustração, temos uma professora com avental, usando seus óculos, diante de uma 

plateia de alunos em primeiro plano. Os estudantes observam a mestra desenhando na lousa 

um grande ponto de interrogação, aludindo, talvez, a uma pergunta sem resposta, um 

problema que não tem solução. Tal sinal gráfico funcionaria, então, como um ato de desalento 

da categoria do professorado, como se perguntasse a si e a seus alunos: Qual é a solução para 

nosso problema?, confirmando o porquê da pergunta retórica anteriormente formulada: “os 
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responsáveis [professores] não devem ganhar bem, ter tempo para pesquisar, ler, preparar 

aulas?” 

A própria crônica trata de responder a referida questão por meio de um discurso 

indireto livre, que exprime recusa: “De repente, um séquito de burocratas decide resolver o 

problema na base da caneta. Instalando um sistema de cotas. Ainda mais, em ano eleitoral”.  

 Nesse enunciado, pode-se verificar claramente a imagem negativa dos órgãos 

competentes que é representada pela expressão “séquito de burocratas”, aludindo a um agir 

coletivo dessa categoria e explicitando seu poder para tal agir, porém, reforçando que a 

capacidade deles é inoperante e ineficiente.  

 O enunciado traz, ainda, uma (re-)configuração que coincide com a capa da revista 

Veja – "O mensalão II" – já comentada no contexto de produção, quando o enunciador aborda 

“Ainda mais, em ano eleitoral”. Tal enunciado leva o leitor a acreditar que os burocratas 

tentam resolver as questões educacionais no momento crucial, no tempo limite, de uma 

maneira rápida e de solução aparente e superficial, visando a conquistar votos. 

Essa crônica mostra, também, um paradoxo de informações: existem “esforçadíssimos 

mestres”, que devem tentar fazer o que lhes é prescrito, ainda que seja com todo o esforço; 

entretanto, os alunos não entendem o conteúdo (o significado do texto). Logo, os professores 

tentam, ficam apenas no plano da intencionalidade, mas os alunos não atingem um resultado 

eficaz.  Para Clot (1999/2006: 60-61), 
 

Se o trabalho real não está em conformidade com o trabalho prescrito, isso 
ocorre porque a mulher ou o homem não são apenas produtores, mas atores 
engajados em vários mundos e diversos tempos vividos simultaneamente, 
[....] ainda que não se trate aí senão de um ideal.  

 

Aí a importância em não olhar, apenas, para o que o trabalhador faz, mas para o que 

ele tenta fazer e não consegue, para aquilo que o preocupa; e buscar compreender a distorção 

entre o que é desejado e o que é feito. Vê-se, aqui, o ponto fundamental a ser levado em 

consideração nesta pesquisa, uma vez que a maioria das pesquisas que busca compreender o 

trabalho do professor não mostrado preocupação em entender o que ele deixa de fazer.  

No último parágrafo da crônica, como discutido anteriormente, é possível verificar que 

a (re-)configuração que os governantes constroem em relação ao trabalho docente fica apenas 

no plano da intencionalidade: “Tenta-se uma saída artificial. Uma maquiagem. Vejo agora 

mais uma tentativa de tapar o sol com a peneira”.  Como se pode perceber novamente,  tal 
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(re-)configuração é retratada por meio de uma linguagem mais popular, uma vez que o 

enunciador se utiliza, por duas vezes, de metáforas que trazem sentidos diferentes, mas um 

complementando o outro: primeiro “Maquiagem na educação”, inferindo que os burocratas 

tentam fazer modificações superficiais – aderir à cota – na educação, para melhorar-lhe o 

aspecto. No entanto, depois, tal atitude, para o enunciador, significa, apenas, “tapar o sol com 

a peneira”, esconder algo por detrás da maquiagem, manter fora do alcance da população o 

que há de errado na educação. Consta em Clot (1999/2006: 46) que a regra do trabalho não é 

decidida no coletivo de seus pares; ao contrário, ela é imposta, sempre introduzindo um 

terceiro das instâncias mais altas nas relações de trabalho. No caso da crônica, esse terceiro é 

o “séquito de burocratas” que impôs tal lei, considerada, no mínimo, ineficaz, pelo 

enunciador. 

Na próxima e última seção, apresento minhas reflexões finais sobre as análises 

realizadas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste último capítulo, será dada uma visão abrangente dos resultados de análise, 

desenvolvendo um panorama geral do presente estudo. 

Inicialmente, apresento minhas reflexões sobre as crônicas extraídas da RNE, 

lembrando que há questões referentes a dois gêneros diferentes: às crônicas e aos roteiros para 

professores. Em seguida, apresento as considerações finais sobre as crônicas da RVSP. 

Bronckart aponta que o ISD contribui para a busca da compreensão do agir do 

professor em relação ao seu trabalho porque os textos sociais são veículos de (re-) 

configurações, e por ser assim influenciam o leitor. Justifica-se, então, a recorrência aos 

pressupostos teórico-metodológicos usados anteriormente pelo Grupo ALTER, do LAEL da 

PUC-SP que mostraram as figuras de agir como primeiros resultados em textos na e sobre a 

situação de trabalho do professor. Tenho consciência de que as classificações dos modos de 

agir aqui utilizadas não são mais inovadoras; por isso, é importante registrar nesta última parte 

do trabalho a importância de, numa próxima pesquisa sobre texto midiático, a ampliação ou a 

criação de novas categorias. Acredito que o estudo, aqui delineado, certamente trouxe 

contribuições para o desenvolvimento desses procedimentos teórico-metodológicos, a 

começar por ser a primeira pesquisa, pelo menos no Grupo ALTER-LAEL, a analisar crônicas 

e roteiros de reflexão publicados em revistas. Outra contribuição trazida por este estudo, foi a 

análise dos dois gêneros umbilicalmente conectados e que mostram as diferentes 

representações no mesmo periódico e, além disso, mostrou o professor (re-)configurado como 

objeto do agir do aluno, fato não mencionado nas pesquisas anteriores.  

Em relação às crônicas da RNE, notou-se o seguinte: 

Pelo contexto de produção foi possível perceber que se trata de textos dirigidos aos 

professores com a finalidade primeira de homenageá-los, já que foram publicados no mês do 

professor, outubro, durante três anos consecutivos, exaltando-os através dos adjetivos e da 

figura idealizada de dona Nicota, dona Licinha e do professor genérico do texto “Qualidades 

do professor”. Nos textos da RNE, reconhece-se então um professor que merece reverência e 

homenagem.  

No nível organizacional, quanto ao plano global, as crônicas são construídas em forma 

de narrativa e se inserem num sistema de valores e concepções de uma determinada época: 

tudo se passa na infância do personagem Ricardinho, nos anos 1940 e na infância de Ciça nos 

anos 1950. Essas imagens construídas deveriam se opor às imagens dos professores da 
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atualidade, mas, ao se analisar o texto “Crônica para dona Nicota” e “Dona Licinha” percebe-

se que essas (re-)configurações persistem até hoje. A crônica “Qualidades do professor” 

apresenta um docente e um discente genéricos, de um passado ainda mais longínquo, já que se 

trata de um texto escrito inicialmente em 1930. Tal texto, como os outros, constrói uma 

imagem de professor a ser seguida pelo leitor. 

Em relação aos tipos de discurso, nos textos “Crônica para dona Nicota” e “Dona 

Licinha” há relato interativo e discurso interativo encaixado, típico de um texto do eixo do 

narrar. Já o texto “Qualidade do professor” distingue-se um pouco das crônicas anteriores. 

Além de, nele, prevalecer o discurso interativo, por conta do presente atual, é altamente 

modalizado, revelando que se trata de um professor idealizado. “É, certamente, uma grande 

obra chegar a consolidar-se numa personalidade assim.”; “Se há uma criatura que tenha 

necessidade de formar e manter constantemente firme uma personalidade segura e complexa, 

essa é o professor.”  

Com maior valorização da pessoa do que do profissional – professor / trabalhador – há 

uma exaltação das virtudes, não das capacidades docentes, por meio das vozes das 

personagens mãe de Ricardinho e Ciça, sempre enaltecendo Dona Nicota e Dona Licinha, 

respectivamente. Há um engrandecimento das características psicológicas, como do 

sacerdócio, daquele que vai buscar em casa, da figura maternal. “Eu mesma vou levar você 

para sua casa. E amanhã cedo eu mesma vou buscar você, para vir à escola comigo”. A esse 

professor é atribuída a concepção histórica da antiga Grécia, do papel de escravo que era 

responsável por cuidar das crianças. A palavra pedagogia originária da Grécia paidós 

(criança) e agoré (condução) está estritamente relacionada à missão de conduzir. Encontra-se, 

nessa linha, Dona Nicota, que vai buscar Ricardinho e o conduz até a escola. Todavia essa 

visão histórica não é mais possível ter como espelho em grandes cidades, como São Paulo. 

Pode-se considerá-la, portanto, completamente fora do tempo e da realidade. Na década de 

1940, havia problemas, que no texto podem ser inferidos pela hesitação de Ricardinho ao 

entrar em sala de aula. Entretanto, Dona Nicota precisa encontrar uma solução. Para isso ela 

interage com a mãe de Ricardinho, que a apoia, cumprindo assim um papel de colaboradora 

da situação e não de antagonista da ação docente. Logo, percebe-se que os conflitos aparecem, 

porém são facilmente sobrepujados, porque todos colaboram. Hoje, as relações estão 

perturbadas porque temos outro aluno, outra família, outra direção e principalmente outro 

professor, que muitas vezes sofre o papel de objeto da ação de outros. 

Quanto às modalizações, são poucas na “Crônica para Dona Nicota”; o texto “Dona 

Licinha” apresenta muitas modalizações pragmáticas, por meio de verbos, revelando o desejo 
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da enunciadora de ser como dona Licinha. E o texto “Qualidades do professor” apresenta 

várias modalizações identificadas por meio de verbos modais (... tendo de compreender as 

inquietações...), advérbios (... É, certamente, uma grande obra...) e por meio de adjetivos 

(...como seria admirável...), revelando atitude do enunciador por meio de seus 

posicionamentos (avaliações) formulados sobre certos aspectos do conteúdo temático 

(Bronckart, 1997/2003).  

Com relação aos tipos de agir nota-se que os professores agem para conquistar o aluno 

e para isso se utilizam de diferentes modos de agir, porém muito genéricos. No texto “Crônica 

para Dona Nicota” sobressai o agir físico, linguageiro e também o pluridimensional, porém 

com um sentido genérico, como por exemplo: “voltou para lhe dar uma ‘aula particular’, em 

casa para ele não se atrasar no programa”. Essa escolha linguística remete a um sentido muito 

genérico, pois para ‘dar uma aula’ são envolvidos vários modos de agir. Além disso, a 

expressão ‘dar aula’ é linguisticamente diferente de trabalhar, e se apresenta como uma ação  

negativa já que “dar” pode ser entendida como “doar” e essa palavra, utilizada não apenas 

pelo professor, mas pela sociedade em geral, pode gerar uma inferência de desvalorização do 

seu trabalho e da sua ação.  

Quanto ao texto “Dona Licinha”, este proporciona duas (re-)configurações: a do 

professor autoritário que se contrapõe à do professor que atrai o aluno com suas aulas 

“bailantes”. Entretanto, o professor autoritário, que utiliza instrumentos do métier docente 

(provas, castigo, dobro da lição de casa) não agrada Ciça, que por sua vez, tenta se esquivar 

do agir docente, migrando para a sala da Dona Licinha e tornando-se assim uma aluna feliz. 

Dona Licinha se mostra diferente de Dona Nicota, já que, nessa crônica, a professora cria um 

meio favorável para colocar o aluno em atividade e é revelado o aspecto físico de uma sala de 

aula. Neste texto também encontramos o agir pluridimencional ilustrado pelo verbo ensinar: 

“A senhora ensinava na 3ª série B e eu era aluna da 3ª série C no grupo escolar do Tatuapé”, 

uma vez que esse verbo envolve muitas dimensões do agir.  

As características físicas e psicológicas das professoras são enaltecidas por meio de 

nominalizações. Essas características afetivas (dedicação, compreensão, paciência e carinho) 

do ser humano colocam em segundo plano a capacidade do profissional. Além disso, tal 

imagem leva o leitor a compreender que a responsabilidade pela formação dos alunos é 

atribuída totalmente ao professor ou à professora, ignorando, por exemplo, a falta de 

condições de trabalho, ou mesmo a formação deficiente, muitas vezes, enfrentada por esses 

profissionais. 
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Todas as características que descrevem o professor, sua sala de aula, sua 

personalidade, criam uma (re-)configuração de um professor dedicado, carinhoso e 

competente, destacada pelas autoras (Cecília Meireles, Tatiana Belinky, Fanny Abramovich) 

dos textos, como uma homenagem aos professores. Tem-se, com isso, uma (re-)configuração 

sobre o que seria um bom professor, segundo a RNE. Essa categoria é, enfim, representada 

pela tranquilidade, pela personalidade carismática e pela fisionomia cativante.  

Observe-se, ainda, que as professoras geralmente são mulheres e atuam num passado 

longínquo, já que os recortes dos textos são das escritoras Cecília Meireles, Tatiana Belinky e 

Fanny Abramovich que consideram a década de 1930, 1940 e 1950, respectivamente. As 

professoras, nas imagens que acompanham as crônicas, encontram-se fisicamente muito 

próximas de seus alunos, tocando-os, tendo-os perto, sendo abraçadas por eles, lendo 

histórias. Ficam estabelecidos vínculos empáticos e afetivos com as crianças. 

O destaque do aspecto afetivo de dona Nicota e dona Licinha as humaniza e, ao 

mesmo tempo, as desprofissionaliza, pois, para ser professor, poder-se-ia esperar formação, 

técnica, capacidade profissional, conhecimento, enquanto que os textos trazem outro 

estereótipo de professor.  

Essas crônicas enfatizam, então, o aspecto idealista das professoras personagens, 

evidenciando uma posição ideológica da revista, ao enaltecer esse perfil humanitário. As 

escolas de Ricardinho e de Ciça surgem, no momento atual, como uma espécie de ilha da 

fantasia, onde, geralmente, as dedicadas “donas Nicotas” e “donas Licinhas” conseguem 

visualizar soluções e procuram proporcionar aos alunos um ambiente mais aconchegante e 

estimulador. E conseguem, sem nenhum tipo de impedimento, obter sucesso. 

Os textos centram-se justamente nessa questão: na construção da representação de 

uma professora ideal e de seu papel. Apresenta o modelo desse professor, mas não revela os 

elementos responsáveis para que esse ideal se concretize no processo de ensino-

aprendizagem, a não ser o que é da “natureza” desse professor.  

Através do olhar das escritoras, entrecortado pelo tempo, pode-se contemplar, nas 

crônicas, o que seria a “figura perfeita” do professor em sala de aula. Dona Nicota, Dona 

Licinha e o professor genérico do texto de Cecília Meireles representariam esse professor que 

consegue dosar, na medida certa, afetividade e competência. Os enunciadores conheceram 

uma figura “perfeita” e agora buscam perpetuar o modelo romântico de professora ideal que 

tanto os inspirou. 
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Entretanto a imagem idealizada dessas “Donas” [senhoras professoras] contrapõe-se à 

imagem complexa, fragmentada, do professor do presente, o destinatário das crônicas da 

RNE.  

Em relação aos roteiros de reflexão da RNE, notou-se o seguinte: 

No contexto de produção, aparece, como destinatário, a figura de um professor que 

não reflete sobre sua carreira, a partir da explicitação da ideologia da revista: fazer o docente 

refletir sobre sua prática. Os roteiros apresentam discurso interativo “Aqui, outro ponto 

fundamental de discussão: a escola é o lugar socialmente atribuído à criança para que ali ela 

‘trabalhe’ (Cada um com seu estilo e um ofício em comum); “Discuta com os colegas a 

importância que todos têm e terão na vida dos alunos,” (O ofício de ensinar), com verbos no 

presente atual, com valor genérico e ausência de dêiticos. Os modos imperativos “[....] 

pondere sobre três pontos [.....] Imagine como você gostaria de ser lembrado daqui a vinte 

anos” (O espelho de dona Nicota) – são claros e objetivos, além de revelar o discurso 

interativo. Esse tipo de discurso é confirmado pelos enunciados com dêiticos pronominais 

pessoais e demonstrativos “Esta aula é para você, professor”; e pelas frases interrogativas 

“Quantas vezes você já deparou com estudantes que se recusam a entrar no jogo da 

aprendizagem como Ricardinho, que empacou na porta da sala?”.  

O autor do texto, sempre se apoia num discurso segundo, por isso há uma voz de 

expert (Mazzillo, 2006) recorrente, o que confere poder a esses peritos, como a voz de Paulo 

Freire e Lacan. As vozes dos experts aparecem para conferir-lhe mais autoridade e esquivar a 

revista da responsabilidade do “dito”. Esses roteiros de reflexão para o professor são 

altamente modalizados, todavia as modalizações mais recorrentes são: a deôntica, que 

ressaltou atos idealizados do professor “que devem ficar na memória do aluno” e a lógica, 

que explicitou um grau de verdade nas sugestões do enunciador e na voz de expert postas 

como verdadeiras. 

É muito frequente nesses roteiros a presença de perguntas, como, por exemplo: “É 

imprescindível ao professor ter coragem, imaginação, conhecimento, emoção e força 

profunda?”; “Como formar uma personalidade segura e complexa, para cumprir o papel do 

educador?” (Cada um com seu estilo e um ofício em comum). A recorrência dessas perguntas 

nos assevera que não se trata de perguntas inocentes, mas apresentadas para impor de forma 

prévia, para induzir e passar a responsabilidade do sucesso do que está sendo proposto para o 

leitor, como se ele tivesse que refletir e encontrar as respostas sozinho. 

Quanto aos modos de agir, observei nesses roteiros de reflexão que há predominância 

do agir projetado, ou seja, uma série de prescrições para a reflexão dos professores-leitores. 



A IMAGEM ESFACELADA DO PROFESSOR: UM ESTUDO EM TEXTOS DE REVISTAS 
_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 166

Nota-se que enquanto as crônicas constroem a (re-)configuração da professora personagem 

idealizada, as prescrições para reflexão evidenciam uma propaganda intrínseca e ideológica 

da revista que enaltece esse perfil humanitário. A imagem transmitida no roteiro é a de um 

professor que deveria vencer obstáculos de forma dócil, a de um professor que deveria “dar a 

volta por cima” benevolamente e mudar o triste quadro educacional dos dias de hoje. Os 

roteiros de reflexão apresentam indicação para uma autoavaliação, sugerindo que talvez nem 

todos os professores correspondam ao perfil ideal de educador e, por isso, precisem tomar a 

(re-)configuração proposta pela revista como parâmetro a ser seguido – o professor ideal.  

Logo, para o enunciador, o professor deve discutir, pensar, refletir e encontrar 

soluções. Tem-se, nesses roteiros, um locutor que fala com o “professor”, como alguém 

íntimo “Esta aula é para você, professor!” (O Espelho de dona Nicota), de quem e com quem 

se fala de igual para igual; contudo, deixa claro que o professor destinatário não sabe como 

agir.  

Com os exemplos, pode-se observar melhor que o tom imperativo das prescrições é 

substituído por uma espécie de “receituário” que me parece menos impositivo, mas que não 

deixa de ser prescritivo. Assim como as revistas femininas prescrevem, com o verbo 

conjugado no imperativo, fórmulas de beleza, elegância e bem viver, a RNE escreve receita 

para o trabalho de ensino, sem interesse em camuflar esse caráter prescritivo. 

O texto pretende seduzir o leitor para que ele experimente colocar em prática algumas 

propostas para tornar o ensino mais prazeroso, significativo e relevante aos alunos, sempre 

levando em conta o bem estar discente.  

No caso da RNE, ao destacar e reverenciar certos modos de ser dos professores e 

prescrever fórmulas de trabalho, a revista vai colocando em prática uma cadeia de validação 

de enunciados que acaba por produzir, com regularidade e suposta legitimidade, um padrão 

social de referência. Tal padrão tende a ser exposto como universal e verdadeiro, produzindo 

todos os efeitos possíveis em uma tradição cultural edificada sobre o desejo utópico da 

perfeição e do ideal. O caráter de “receitas para práticas pedagógicas” que a RNE propõe 

caracteriza-se como a (re-)configuração de um veículo novo, inovador e competente. 

Os roteiros são textos prescritivos e configuram-se como textos de outros sobre o agir 

futuro do actante. São textos que antecipam e que fornecem uma imagem do agir. Para 

Bronckart (2008) esses textos parecem ser regidos por um contrato que garante ao professor 

sucesso e felicidade. 

Nota-se, por meio desse contrato de “felizes para sempre”, que a (re-)configuração 

docente estilizada, até mesmo caricatural, sempre esteve presente. Ao difundir, por meio de 
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artefatos culturais, legitimados e tidos como verdadeiros através da prática social, sugerem 

aos professores que essa imagem deve ser seguida.  

Pela análise realizada, reconhece-se, então, a proposta de um modelo a ser seguido a 

partir das (re-)configurações de registros passados, mas toda essa discussão acaba por nos 

levar a uma reflexão diferente: será que o professor de hoje consegue ser uma “Dona Nicota”, 

uma “Dona Licinha”, ou ainda, será que é esse o modelo ideal para os profissionais da 

educação seguirem? Será que ele é possível? 

  O trabalho docente sofreu o acúmulo de prejuízos progressivos, especialmente a 

crescente precariedade nas condições de trabalho. O aumento dos contratos temporários, o 

arrocho salarial, a perda de garantias trabalhistas, as cooperativas prestadoras de serviço, por 

exemplo, têm tornado cada vez mais agudo o quadro de instabilidade e precariedade do 

emprego no magistério público e privado.  

Talvez esteja aí a ilusão do professor ou das prescrições que acham que têm a fórmula 

para resolver os problemas. Culpando indiretamente o professor, insiste-se em substituir a 

realidade pelo mundo ilusório, pelo microcosmo da escola, isolado em maior ou menor 

medida da sociedade real.  

Em relação às crônicas da RVSP, notou-se o seguinte: 

Nos três textos analisados, o enunciador escreve em 1ª pessoa e apresenta-se como 

“avaliador” de professores, mas, num passado longínquo na posição social de aluno, e no 

presente, como cidadão. O lugar social da produção é a instituição jornalística. É importante 

notar que os destinatários não são apenas os professores, mas também os demais paulistanos 

consumidores da revista.  

Os três textos apresentam tipos de discurso semelhantes. Há trechos de narração, 

justamente porque a crônica está no eixo do narrar e todas as crônicas apresentam relato 

interativo e segmentos inseridos de discurso interativo.  

As semelhanças de (re-)configurações que perduram até hoje relacionam-se à postura 

da família: “os pais queriam expulsar a professora”; dos alunos: “os alunos revoltavam-se; 

Que história era essa de pensar?”. O enunciador aluno se lamenta por ter sido mandado a 

pensar. Em muitas escolas, essa continua sendo a postura do aluno da atualidade. Entretanto, 

ainda que existissem esses conflitos, nada afetava o professor. No passado, o professor 

ameaçava “– Desta vez eu fui bonzinho. Quem faltou demais, no ano que vem, vai ver!”, o que 

nos mostra que ele [o professor] tinha o poder nas mãos. O enunciador apresenta o professor 

do passado como um docente que tinha condições de agir; os do passado são apresentados, 

geralmente, com verbos na voz ativa que indicam diversas formas de agir. Nota-se, pois, que 
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no passado tudo acontecia praticamente de modo perfeito, pois há uma imagem do professor 

do passado idealizada. Isso ocorre também porque a realidade do passado transformou-se, os 

obstáculos que o professor enfrenta hoje vão aparecendo de forma muito mais concreta.   

Nas crônicas analisadas há diferentes instâncias enunciativas: vozes do passado e do 

presente emergem dos textos. As vozes do passado revelam um professor que é questionado 

pelos pais: “Ela disse que o homem veio do macaco!”, porém tal questionamento não 

prejudicava o professor. Já na voz do presente, o poder parece estar nas mãos dos alunos 

“Você será demitido”. E, consequentemente, o professor é obediente aos pais e tem o papel de 

objeto do agir dos alunos. Nota-se um alto número de vozes para mostrar os conflitos vividos, 

contrapostas a um número reduzido de modalizações justamente para criar um efeito de 

verdade no texto.  

As crônicas da RVSP apresentaram, também, um contraponto em relação ao professor 

do presente e do passado: os do passado exigiam, portanto eram atores; os do presente se 

apresentam impotentes para o agir por diversas razões, portanto são agentes. Vejamos, então, 

quais são as oposições de (re-)configurações sobre o trabalho docente do  passado e do 

presente.  

A crônica de Walcyr Carrasco tem, inegavelmente e em chave privilegiada, o debate 

valorativo entre o “aluno do passado” e o “aluno do presente”; o “professor do passado” e o 

“professor do presente” e as condições de trabalho. O “aluno do passado” tanto quanto o “do 

presente” faziam suas reivindicações e também suas recusas. O que há, de fato, é que, na 

figura do narrador-aluno que conduz a crônica, temos uma espécie de “aluno modelo”, que se 

coloca individualmente: “Corri atrás das teorias de Darwin; Conheci as aventuras de Marco 

Pólo” e coletivamente: “Éramos obrigados a saltar, dar uma cambalhota ...”. Considero, 

então, que o que realmente muda é a postura de um aluno no geral, já que ele demonstra muita 

prepotência e onipotência: “Olha que eu reclamo para o meu pai! E você é demitido!” (Meus 

professores) e “Você está aqui para trabalhar para mim! Senão, reclamo para meu pai e você 

vai ser despedido” (A didática do sexo). 

Em relação ao professor do passado, observam-se vozes de professores que davam 

ordens para os alunos, que os ameaçavam; vozes de alunos que falavam que o professor não 

dava a matéria; de pais que pareciam “aterrorizados” com o ponto de vista científico do 

professor, de pais que reclamavam do agir do professor e de outros que incentivavam o seu 

filho a frequentar a escola. Todavia, todos os conflitos não atingiam o trabalho e a carreira 

docente.  
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 Já em relação aos professores do presente, de modo geral, observam-se vozes de 

professores que reclamam da indisciplina dos alunos, que atendem ao “pedido” dos alunos, 

que procuram alternativas para conseguirem fazer o seu trabalho; vozes da direção que acatam 

o “pedido” dos pais; de alunos que ameaçam os professores; de pais que defendem os alunos e 

que têm força para interferir, negativamente, no trabalho dos professores. Todos esses dados 

remetem a um sentimento nostálgico que permeia as (re-)configurações construídas nos textos 

em análise. 

O saudosismo em relação à figura do professor é recorrente na mídia. Um exemplo 

interessante, também veiculado pela RNE, encontra-se no discurso da atriz Fernanda 

Montenegro, proferido para o presidente da República, à época, Fernando Henrique Cardoso, 

quando homenageada com a Gran-Cruz da Ordem Nacional do Mérito, após receber a Palma 

de Ouro do Festival de Cannes, como melhor atriz pelo Filme “Central do Brasil”47, do diretor 

Walter Sales: 
 
As primeiras coisas que decorei na minha vida foram dois poemas que Dona 
Carmosina mandou48 que decorássemos. A palavra é essa: mandou.  
[...]  Senhor Presidente, precisamos urgentemente de muitas Carmosinas e, 
se possível nenhuma Dora. Vossa Exª tem poderes para transformar as Doras 
em Carmosinas. O país lhe deu este poder. Eu tenho um sonho que 
certamente é também um sonho de V. Exª e de muitos brasileiros. Eu tenho 
um sonho parodiando o notável reverendo americano, que um dia, realmente, 
todas as desesperadas Doras serão resgatadas desses ônibus perdidos que 
atravessam esse nosso sertão de miséria e que a ela será dado, nem que seja 
uma parcela daquele reconhecimento e respeito social das professoras 
Carmosinas da minha infância49.  

 

Percebe-se que o desejo da atriz Fernanda Montenegro é transformar Doras50 e todas 

as professoras do presente em Donas Carmosinas, porque, segundo ela, as professoras do 

passado não eram impedidas de agir. A professora do passado “mandou” e atingiu a eficácia.   

Os professores, porém, já não são os mesmos, não há uma exigência contundente e 

muito menos uma tentativa de realização dos estudos por parte dos alunos. Nas crônicas, o 

autor consegue claramente transpor a (re-)configuração de que a aprovação, de fato, é 

automática, e o professor fica impedido de trabalhar por diferentes razões. Alguns dos 

indicadores desse mal-estar docente foram explicitamente apontados nas crônicas: a avaliação 
                                                 
47 Filme Central do Brasil – Walter Salles (1998) Dora (Fernanda Montenegro) escreve cartas para analfabetos 
na Central do Brasil. Nos relatos que ela ouve e transcreve, surge um Brasil desconhecido e fascinante, um 
verdadeiro panorama da população migrante, que tenta manter os laços com os parentes e o passado. 
48 grifo nosso 
49 Doras e Carmosinas de Fernanda Montenegro. (Revista Nova Escola) Disponível em 
"http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/0159/aberto/mt_242507.shtml" Acesso em: 14/04/2006 
50 No filme Central do Brasil, a personagem Dora (Fernanda Montenegro) escreve cartas para analfabetos na Central do 
Brasil. Tal figura só pode existir enquanto houver analfabetos no país. 
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feita o tempo todo pelos alunos e pais; o trabalho fora do horário de trabalho; a preparação de 

um instrumento; a violência nas instituições escolares; a falta de remuneração adequada. 

Os textos da RVSP, no tocante ao docente da atualidade, mostram, então, que os 

professores têm testemunhado que a escola exige cada vez mais competência, dedicação e 

uma grande capacidade de adaptação perante as diversas situações impostas pelo próprio 

ritmo de trabalho. Além disso, os professores do presente são postos, geralmente, como 

sujeitos de verbos na voz passiva, indicando ser um objeto do agir do outro; logo, são (re-) 

configurados como impotentes, impedidos de agir. O professor é também envolvido pela 

mudança impingida pela educação contemporânea, que amargamente rotula e culpa o 

professor pelo fracasso escolar do aluno. As crônicas da RVSP, ao citar o amigo, a prima, o 

conhecido do enunciador, mostram os impedimentos para o agir docente da atualidade.  

Entretanto, observa-se, em uma crônica de Walcyr Carrasco, outra representação sobre 

o professor da atualidade: a do professor que consegue agir física e verbalmente, mas a muito 

custo, com muito desgaste emocional. O autor apresenta no texto “A didática do sexo” uma 

professora que rompe com o material didático tradicional, uma professora com características 

de autossuficiência, autonomia, tendo recursos e capacidades para recriar materiais didáticos, 

buscando recursos extraordinários para fazer com que seu aluno aprenda. 

No mesmo texto há outra (re-)configuração de professor,  posto em confronto com os 

demais participantes da atividade de sala de aula. No trecho "ele é visto como uma espécie de 

empregado do aluno" constrói-se a (re-)configuração de que o professor é subordinado ao 

aluno e a sua família, sendo os alunos e os pais aliados, como revela o enunciado “Certos pais 

ficam do lado dos alunos”. Tem-se, implícita, uma regra de mercado de trabalho: “O cliente 

tem sempre razão”. Nota-se que o medo de perder alunos faz com que os estabelecimentos 

privados aumentem a pressão sobre os professores. Por outro lado, o medo de perder o 

emprego faz com que muitos profissionais aceitem situações como essas, de desrespeito. 

Quando a escola passa a se comportar como uma empresa, os professores ficam subjugados a 

uma espécie de lei de mercado, muitas vezes endossando um falso êxito do aluno. Esta visão 

– de mercado – reduz o conceito de educação, como resultado de uma crença neoliberal de 

que tudo é mercadoria e de que o mercado regula todas as relações. Só que existem relações 

que são impossíveis de serem reduzidas a essa visão mercadológica: aquelas que dizem 

respeito ao desenvolvimento humano.  

O professor, neste quadro, aproxima-se do trabalhador comum, do proletariado. 

Alienado do produto do seu trabalho, impedido de ter acesso à formação continuada, passa a 

vender a força de trabalho, dando aulas “em série”, em intermináveis jornadas de esforço. O 
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professor enfrenta dificuldades de relacionamento com alunos e colegas de trabalho, pressão 

de diretores e coordenadores, baixa remuneração, pouca oportunidade de lazer e prática de 

atividades físicas e esportivas nos finais de semana por conta do excesso das atividades 

pedagógicas. O desempenho profissional afeta, portanto, sua vida pessoal, comprometendo a 

qualidade de vida de um modo geral. O acúmulo de atividades sob a responsabilidade do 

professor é o principal fator estressante que está levando cada vez mais professores ao 

descontentamento, ao afastamento e, nos casos mais graves, ao abandono da profissão.  

Em outras palavras, o agir do professor é amputado e o leva à desistência. Numa 

abordagem ergonômica ou da clínica da atividade, todos esses impedimentos, todas essas 

atividades suspensas ou inibidas, junto com as atividades realizadas, são vistas como 

causadoras de problemas para a saúde e falta da saúde ou o sofrimento, como menciona Clot 

(1999), são traduzidos pela diminuição ou pela destruição da capacidade do agir, do poder 

fazer, que são ameaças à integridade de si.   

Com base nesses dados, cabe a nós, professores e pesquisadores, contribuirmos para 

alterar esse quadro da construção e (re-)configuração sobre professores em revistas de apoio 

ao professor ou, ainda, em revistas para um público-alvo genérico. E é estudando e expondo o 

trabalho docente de maneira diversa, que novos modelos de agir podem ser construídos. 

Conhecendo melhor esse trabalho, quem sabe, consigamos também resgatar a valorização 

social do professor.  

É preciso que o professor/leitor, ao entrar em contato com textos como esses, esteja 

atento para perceber o jogo ideológico; que se questione e vá além daquilo que as crônicas e 

orientações em questão oferecem. Vá além das imagens maternais construídas por elas, sendo 

capaz de construir também outras imagens possíveis do docente: o profissional muitas vezes 

sufocado pelo sistema capitalista que o trata como objeto e empregado dos alunos. 
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