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RESUMO 

 

 
Observamos que nos últimos anos a formação continuada docente que tem sido realizada na 

rede pública de ensino do estado do Paraná, através da Semana Pedagógica, tem deixado muitos 

professores insatisfeitos. Por isso, objetivamos, neste trabalho, identificar e analisar de que 

forma essa formação acontece e quais são os agires identificados de pedagogos e professores 

para, assim, compreender o que causa o descontentamento dos profissionais mediadores e 

participantes em relação ao processo, utilizando o método de Instrução ao Sósia, criado por 

Odonne (1971) e desenvolvido amplamente na Clínica da Atividade pelo psicólogo francês Yves 

Clot (2010) e seus colaboradores. Procuramos, ainda, pensar como esses processos formativos 

contribuem para a realização do trabalho escolar e para o desenvolvimento subjetivo de seus 

participantes e, de que forma influenciam na afetividade dos sujeitos. A formação continuada 

de professores não pode ser tratada como um processo fixo, pelo contrário, é influenciada pelo 

contexto sócio-histórico e sofre mudanças, menores ou maiores, no decorrer do tempo, dessa 

forma, é sempre necessário refletir sobre ela e sobre a influência que pode exercer sobre o 

profissional. Além disso, salientamos que é de extrema importância proporcionar ao trabalhador 

em geral e, especificamente, ao docente a oportunidade de refletir sobre sua atividade, fazendo 

com que ele próprio se expresse e possa, assim, desenvolver-se pessoal e profissionalmente. 

Utilizamos para a análise pressupostos teóricos oriundos do Interacionismo Sociodiscursivo: 

concepções sobre trabalho em geral e trabalho docente (MACHADO, 2007); diferenciação entre 

trabalho prescrito e trabalho realizado (GUÉRIN et al, 1997); noção de “Real da atividade” 

(CLOT, 2010) e conceito de linguagem (VIGOTSKI, 2009; BAKHTIN, 2014). Apresentamos, 

além disso, as categorias de análise de textos no Interacionismo Sociodiscursivo, destacando as 

modalizações (BRONCKART, 2003; MACHADO E BRONCKART, 2009) e modalidades 

(KOCH, 1997) e os agires no discurso (BRONCKART, 2008; BARRICELLI, 2007), os quais 

servirão para a análise de nossos dados. Dentre alguns dos resultados alcançados, podemos 

destacar que a Semana Pedagógica é um evento de formação continuada que envolve o estudo 

de textos e vídeos e o planejamento e/ou replanejamento do ano letivo. A elaboração desse 

evento é feita por pessoas alheias ao cotidiano escolar e, à equipe pedagógica, cabe o papel de 

conhecer o que está previamente organizado e conduzir a realização das ações predefinidas, 

enquanto os professores, a partir de orientações, assistem aos vídeos, leem os textos propostos, 

respondem algumas questões sobre estes e (re) organizam suas ações para o semestre ou ano 

letivo. O problema é que a preparação para a Semana Pedagógica, feita pela equipe pedagógica 

através do estudo dos textos e vídeos pré-elaborados, geralmente, não se dá da maneira que seria 

a mais adequada, uma vez que o tempo disponibilizado para esta atividade é curto, fato que faz 

com que as pedagogas fiquem em uma situação complicada, pois precisam optar entre fazer o 

trabalho em casa ou ter uma Semana Pedagógica com menos qualidade. Assim, se sentem 

insatisfeitas, pois gostariam de dispor de mais tempo para poder conhecer melhor o material a 

ser trabalhado. Notamos que as pedagogas e a professora participantes nesta pesquisa sentem-

se descontentes com o fato de a Semana Pedagógica ser um “pacote pronto” com ideias 

generalizadas e assuntos, para a maioria, repetitivos. Entretanto, percebemos que a 



 

 

 

oportunidade de (re) planejar as ações para o período letivo e de haver interação entre os 

profissionais, proporcionada pelo fato de estarem todos reunidos (diretores, pedagogos, 

professores e agentes educacionais I e II) é considerada importante, pois propicia a chance de 

conversar sobre situações, opiniões e possibilidades para a realização do trabalho. Porém, apesar 

de apresentar esses pontos positivos, percebemos que a forma de realização da Semana 

Pedagógica precisa ser repensada, o que pode ser feito a partir de ações da Clínica da Atividade. 

 

Palavras-chave: Formação Continuada Docente; Semana Pedagógica; Instrução ao Sósia, 

Interacionismo Sociodiscursivo. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 
We have observed that in the latest years the continuing professional training of teachers done 

in public education in the state of Paraná with the Pedagogical Week has been unsatisfying to 

many teachers. Due that, this work aims to identify and analyze how this process occurs and 

what are the identified actions of participating pedagogues and teachers, so that way to 

understand why there is dissatisfaction with it using the method of Instruction to the Double 

created by Oddone (1971) and widely developed by Clot (2010) and his co-workers in the Clinic 

of Activity. We also intend to think how that process contributes to the school work realization 

and the professionals’ development and how it can have influence in the workers’ affect. The 

continuing professional training of teachers cannot be seen as a fixed process since it is affected 

by social historic context and changes during the time therefore it is always necessary to think 

about it and its influence on the professionals. Besides we emphasize it is really important to 

give the worker in general and specifically the teachers the opportunity to reflect about their 

activity because doing it he/she can express and develop him/herself personally and 

professionally. We used to the analysis theoretical assumptions from Sociodiscursive 

Interactionism as conceptions of work and teacher’s work (MACHADO, 2007); the difference 

between prescribed work and realized work (GUÉRIN et al, 1997); the idea of “Real of activity” 

(CLOT, 2010) and the concept of language (VIGOTSKY, 2009; BAKHTIN, 2014). We also 

present the categories of analysis of texts in Sociodiscursive Interactionism, giving emphasis to 

the modalities (BRONCKART, 2003; MACHADO and BRONCKART, 2009; KOCH, 1997) 

and the actions in the discourse (BRONCKART, 2008; BARRICELLI, 2007) which will be used 

to analyze our data. Among some of the achieved results we can say that the Pedagogical Week 

is an event of continuous formation that involves the study of texts and videos and planning or 

replanning of the school year. Its elaboration is done by people outside the daily school life, 

and the pedagogical group needs to know what is previously organized and leads the execution 

of the predefined actions, while the teachers, from this orientation watch the videos, read the 

proposed texts, answer some questions about them, and (re) organize their actions for the 

semester or school year. The problem is that the preparation for the Pedagogical Week, made 

by the pedagogical group through the study of pre-elaborated texts and videos, is usually not the 

way that it should be, since the time available for that activity is short, fact that causes the 

pedagogues to be in a complicated situation, since they have to choose between doing the work 

at home or having a Pedagogical Week with less quality. This makes them feel unsatisfied, 

because they would like to have more time to know more about the material to be used. It is 

possible to notice that the pedagogues and the teacher interviewed feel dissatisfied with the fact 

that the Pedagogical Week is a "ready package" with generalized and repetitive ideas for most 

of them. However, we realize that the opportunity to (re) plan the actions for the school year 

and to have interaction among the professionals provided by the fact that they are all together 

(principals, pedagogues, teachers and educational agents I and II) are considered important 

because it provides the chance to talk about situations, opinions and possibilities to the 

execution of their work. Tough the Pedagogical Week has positive aspects it is possible to see 

that it needs to be done in a different way and that is possible using the actions of the Clinic of 

Activity. 

 

Keywords: Continuing Professional Training of Teachers; Pedagogical Week; Instruction to 

the Double; Sociodiscursive Interactionism.
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em 2010, comecei a lecionar em escolas públicas do estado do Paraná e, desde então, 

tenho participado dos eventos de formação continuada oferecidos pelo governo do estado, entre 

eles a Semana Pedagógica, doravante SP. Percebi, nas várias vezes em que participei, certa 

insatisfação dos professores em relação a esse evento formativo; ouvi comentários que 

demonstravam descontentamento e desânimo em relação àquilo que era proposto, como se as 

atividades realizadas não atendessem às expectativas dos trabalhadores. Por esse motivo, a fim 

de estudar essa temática com rigor científico, busquei pesquisas que tratassem da SP e encontrei 

trabalhos que abordam sobre a formação continuada no Paraná, em termos gerais, 

principalmente, no que se refere a políticas públicas relacionadas ao tema como de Nadal 

(2007), Duarte e Viriato (2012) Godoy, Bogatschov, Ferreira e Volsi (2012) e Facina (2016). 

Há também o trabalho de Chimentão (2010) que procura investigar a formação contínua de 

professores de língua inglesa da rede pública estadual de ensino do Paraná, pertencentes ao 

Quadro Próprio do Magistério (QPM) da cidade de Ibiporã, buscando compreender o sentido 

que os docentes atribuem à formação continuada ofertada pela Secretaria de Educação do 

Estado do Paraná (SEED-PR) e o trabalho de Bizusko e Silva (2013) que tratam da SP na 

perspectiva dos profissionais que atuam em cursos técnicos de um colégio público paranaense, 

localizado na Cidade Industrial, em Curitiba. O método utilizado para análise, nas pesquisas 

citadas, foi uma entrevista semiestruturada. 

Chimentão (2010), por exemplo, em sua análise relacionada a todos os tipos de 

formação ofertados pela SEED/PR, afirma que os programas de formação representam para os 

professores uma oportunidade para encontrar e trocar experiências com os docentes da mesma 

área e cidade e uma forma de obter a progressão salarial. Comenta que é possível dizer que o 

objetivo da formação continuada não está sendo alcançado, pois o que está sendo veiculado 

através destes programas não está sendo apreendido pelos professores a ponto de gerar 

propostas de ensino que tragam melhoria para a educação. 

Bizusko e Silva (2013) consideram que os professores, pedagogos e coordenadores de 

curso reconhecem a importância da SP como um evento de formação contínua. Porém, 

questionam sua forma de organização e requerem que a escola tenha mais autonomia para 

organizá-la. Afirmam que os profissionais a classificam como uma atividade engessada e 

obrigatória, onde somente se cumprem tarefas em tempo limitado e pouco se discute sobre os 

verdadeiros problemas da escola. 
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Por isso, o objetivo geral desta pesquisa é identificar e analisar como ocorre o processo 

de formação continuada conhecido como SP em escolas públicas do Sudoeste do Paraná e quais 

são os agires identificados de pedagogos e professores que participam deste evento. Partindo 

do fato de que sua forma de realização gera insatisfação em seus participantes, os objetivos 

específicos são buscar motivos que levariam a este descontentamento, compreender como esse 

processo de formação continuada no formato em que ocorre contribui (ou não) para o 

desenvolvimento pessoal e profissional de seus participantes e de que forma interferem na 

afetividade dos sujeitos. 

Para alcançar esses objetivos, serão utilizados alguns estudos oriundos de minhas 

disciplinas de Mestrado: Interacionismo Sociodiscursivo, Ergonomia da Atividade e Clínica da 

Atividade, os quais propõem a produção de textos em que o próprio profissional 

relata/descreve/avalia sua experiência de trabalho. 

Assim, usamos para a produção dos textos que serão analisados neste trabalho um 

método de pesquisa indireto conhecido como Instrução ao Sósia, criado nos anos de 1970, pelo 

pesquisador italiano Ivar Oddone e desenvolvido pelo francês Yves Clot em seus trabalhos no 

âmbito da Psicologia do Trabalho na Clínica da Atividade do Conservatório Nacional de Artes 

e Ofícios (CNAM) em Paris. Nesse método, propõe-se ao trabalhador que oriente um sósia 

hipotético a realizar seu trabalho de modo que os demais não percebam que houve uma 

substituição. Assim, a partir do relato das atividades, o pesquisador pode vir a perceber, 

indiretamente, inúmeros aspectos da atividade, ao mesmo tempo em que o próprio profissional 

tem a possibilidade de tomar consciência de si e de seu agir ao verbalizá-lo (CLOT, 2006, 2010). 

Em nossa pesquisa, o método de Instrução ao Sósia foi realizado no decorrer do ano de 

2016 com duas pedagogas e uma professora do ensino público, as quais foram escolhidas por 

já terem vários anos de experiência no trabalho educacional e, consequentemente, na 

participação em formações pedagógicas. As profissionais foram orientadas a instruir a 

pesquisadora a agir da mesma maneira que elas o fariam se estivessem participando da SP, 

evento formativo oferecido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR), no 

qual professores e demais profissionais da educação reúnem-se para discutirem aspectos teóricos 

e práticos do cotidiano escolar. 

A importância desse trabalho se dá, portanto, por partir do viés de profissionais que 

atuam na mediação e participação do processo, os quais têm oportunidade de refletir sobre sua 

atividade, ao verbalizar sobre suas ações, pois como afirma Lima (2016c) “Tenho consciência 

profissional e pessoal de mim mesmo e do trabalho que faço na medida em que aprendo a ser 

um outro para mim mesmo, isto é, na medida em que aprendo a olhar para mim mesmo com os 
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olhos do outro a quem se dirige o meu trabalho”, ou como afirma Tardif (2010, p. 241) “se 

quero saber como realizar um trabalho qualquer, o procedimento mais normal consiste em 

apreendê-lo com aqueles que efetuam esse trabalho. Por que seria diferente no caso do 

magistério?”. 

Para atingir nossos objetivos trataremos, no capítulo 1, de conceitos e histórico da 

formação continuada docente. No capítulo 2, exporemos os fundamentos teóricos do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) no que se refere à linguagem como principal instrumento 

do desenvolvimento humano e da percepção de suas capacidades de agir (VIGOTSKI, 2009; 

BAKHTIN, 2014), assim como conceitos de trabalho e trabalho docente a partir do ISD 

(MACHADO, 2007), da Ergonomia da Atividade (GUÉRIN et al, 1997) e da Clínica da 

Atividade (CLOT, 2010). Na sequência, explanaremos as categorias de análise de textos no 

ISD, destacando as modalizações (BRONCKART, 2003; MACHADO E BRONCKART, 

2009) e modalidades (KOCH, 1997) e os agires no discurso (BRONCKART, 2008; 

BARRICELLI, 2007), os quais servirão para a análise de nossos dados. No capítulo 3, 

apresentaremos o contexto e método de realização desta pesquisa. No capítulo 4 exporemos os 

resultados da análise dos textos, considerando as dimensões do trabalho docente (MACHADO, 

2007), as modalizações (BRONCKART, 2003; MACHADO E BRONCKART, 2009) e 

modalidades (KOCH, 1997) e os tipos de agir (BRONCKART, 2008; BARRICELLI, 2007). 

Vale destacar que este trabalho está inserido no projeto de pesquisa “Integração e 

interação entre as diferentes esferas sociais: universidade, escola, família” (MUNIZ- 

OLIVEIRA, 2014) que tem por objetivo investigar problemas existentes em escolas públicas 

da região Sudoeste do Paraná, em específico, e do Paraná, em geral, que afetam o processo de 

ensino-aprendizagem entre professor-aluno, o qual já tem contribuído com algumas pesquisas 

(CUSTODIO; MUNIZ-OLIVEIRA, 2015; ROSIN; MUNIZ-OLIVEIRA 2016; ESCOPEL; 

MUNIZ-OLIVEIRA, 2016) e mais duas dissertações de mestrado em andamento (GODARTH, 

2015; PAGNONCELLI, 2016). Através da pesquisa na universidade, pretendemos que o 

trabalho desse projeto contribua para a formação e desenvolvimento dos cidadãos no geral e, 

em específico, de professores e gestores da escola pública, alunos e seus familiares. 

Esse projeto é coordenado por Siderlene Muniz-Oliveira, orientadora desta pesquisa, 

e integrante dos grupos de pesquisa Análise de Linguagem, Trabalho Educacional e suas 

Relações – Aprendizagem, Gêneros Textuais e Ensino (Alter-Age/CNPq), sob liderança da Profª 

Drª Eliane Gouvêa Lousada, da Universidade de São Paulo, e da Profª Drª Luzia Bueno, da 

Universidade São Francisco, e do grupo de pesquisa: Linguagem, Atividade e Desenvolvimento 

Humano (LAD’Humano/CNPq), sob liderança do Profº Drº Anselmo Pereira de Lima, da 
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Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Os pesquisadores desses dois grupos 

desenvolvem pesquisas de modo multidisciplinar1, vinculadas a pressupostos da Psicologia do 

Trabalho, especificamente, da Clínica da Atividade.

                                                      
1 No caso específico desses grupos, trata-se de pesquisas que articulam os estudos da linguagem com outras áreas 

do conhecimento para compreender determinados fenômenos da realidade, em especial, sobre o trabalho 

educacional, tendo em comum, além dos estudos da linguagem, o ramo do conhecimento Psicologia do Trabalho, 

em específico, a Clínica da Atividade mencionada nesta Introdução. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

 

O professor, como qualquer outro profissional, além da formação inicial, segue 

buscando continuamente saberes que possam auxiliar no desenvolvimento de sua atividade de 

trabalho por conta própria ou por meio de programas de formação continuada oferecidos por 

entidades governamentais, uma vez que a legislação brasileira determina que é dever do poder 

público oportunizar a capacitação a seus profissionais. Mas o que é formação continuada? 

Como a formação continuada é apresentada pelos documentos oficiais brasileiros? E quais são 

os modos em que essa formação acontece? Há algumas respostas a essas questões que serão 

apresentadas a seguir. 

 

 

1.1 CONCEITOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

Ao longo de sua vida, o ser humano passa anos estudando e, diante da consciência de 

que sempre há o que aprender, há muitos profissionais que continuam buscando conhecimento 

a partir de atividades entendidas como formação continuada. Destarte, todos que trabalham em 

escolas de educação pública têm acesso a diferentes tipos de práticas formativas contínuas no 

decorrer dos períodos letivos. 

Isto posto, buscamos pensar a relevância da atividade formativa de cada um desses 

trabalhadores escolares, porquanto, conforme Alarcão (2001, p. 20), uma escola sem pessoas 

seria um edifício sem vida, pois quem a torna viva são os alunos, os professores, os funcionários 

e os pais que com ela interagem. As pessoas são o sentido da sua existência e se socializam no 

contexto que elas mesmas criam e recriam, pois têm o poder da palavra por meio da qual se 

expressam, confrontam pontos de vista, aprofundam os seus pensamentos, revelam os seus 

sentimentos, verbalizam iniciativas, assumem responsabilidades e organizam-se, uma vez que 

as relações das pessoas entre si e de si próprias com o seu trabalho e com a sua escola são 

essenciais para a vivência de um clima de escola em busca de uma educação melhor a cada dia. 

Por conseguinte, julgamos necessário considerar essas relações e a influência que elas 
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exercem sobre o desenvolvimento da atividade dos trabalhadores escolares. E, dessa forma, a 

formação continuada de professores também precisaria ocorrer de forma a abranger todas as 

dimensões da escola e suas práticas cotidianas. Segundo Nóvoa2 (1992, p. 21):  

 
Toda a formação encerra um projeto de acção. E de trans-formação. E não há projecto 

sem opções. As minhas passam pela valorização das pessoas e dos grupos que têm 

lutado pela inovação no interior das escolas e do sistema educativo. Outras, passarão 

pela tentativa de impor novos dispositivos de controlo e de enquadramento. Os 

desafios da formação de professores (e da profissão docente) jogam-se neste 

confronto. 

 

A formação continuada, portanto, pode ter diferentes finalidades, servindo para a 

mudança efetiva nas escolas e em suas atividades, em consonância com suas necessidades, ou 

para a manutenção de padrões e ideologias dominantes na sociedade. Mas, o que é formação 

continuada? 

Segundo o dicionário Aurélio online, formação, entre outras acepções, é “1 Ato ou 

efeito de formar-se” e formar é “1 Dar corpo ou forma a. 3 Organizar. 6 Preparar. 8 Instruir, 

educar. 15 Tomar forma. 16 Receber ensinamentos”. Por sua vez, continuado é o “2 Que não 

tem interrupção. 3 Sucessivo, seguido”. Assim, formação continuada seria preparar-se e 

instruir-se de maneira ininterrupta. 

Há, porém, nas acepções de formação, uma contradição, pois quando se utiliza o termo 

“formar-se”, o pronome reflexivo “se” pressupõe que as ações do sujeito se reflitam nele 

próprio, enquanto que quando se coloca “receber ensinamentos” há uma atitude passiva a qual 

é criticada por Freire (1996, p. 22-23): 

 
Se, na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo por aceitar 

que o formador é o sujeito em relação a quem me considero o objeto, que ele é o 

sujeito que me forma e eu, o objeto por ele formado, me considero como um paciente 

que recebe os conhecimentos-conteúdos-acumulados pelo sujeito que sabe e que são 

a mim transferidos. 

 

Por isto, é preciso ter ciência de que o indivíduo é responsável por sua própria 

formação, que ele também possui conhecimentos que devem ser considerados e que se referem, 

muitas vezes, a saberes adquiridos na prática escolar cotidiana, não condizendo totalmente com 

nenhuma teoria. Portanto, a formação continuada não se refere somente a eventos em que o 

professor assiste a algum especialista falando a respeito de assuntos referentes à educação, mas 

sim a tudo que lhe possibilite pensar sua própria atividade. Gatti (2008, p. 57) sinaliza essa 

amplitude da formação, pois, segundo ela, a “Educação continuada” refere-se a: 

                                                      
2 Antônio Sampaio da Nóvoa é um professor universitário português, por isso, há variações em sua escrita. 
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Cursos com estrutura e formalização oferecidos após a graduação, ou após ingresso 

no exercício do magistério, ou ainda, qualquer tipo de atividade que venha a contribuir 

para o desempenho profissional como: horas de trabalho coletivo na escola, reuniões 

pedagógicas, trocas cotidianas com os colegas, participação na gestão escolar, 

congressos, seminários, cursos de diversas naturezas e formatos, oferecidos pelas 

Secretarias de Educação ou outras instituições para aqueles que se encontram em 

exercício nos sistemas de ensino, relações profissionais virtuais, processos diversos a 

distância (vídeo ou teleconferências, cursos via internet etc.), grupos de sensibilização 

profissional, enfim, tudo que possibilite ocasião de informação, reflexão, discussão e 

trocas que favoreçam o aprimoramento profissional, em qualquer um de seus ângulos 

e em qualquer situação. (GATTI, 2008, p. 57) 

 
Logo, a formação continuada, independentemente da forma em que se realiza, não é 

transferência de conhecimentos, mas construção coletiva dele que vista “de forma ampla, 

ultrapassa as ofertas e práticas formais originadas nas políticas públicas e educacionais, 

inscrevendo-se também no cotidiano do exercício profissional como uma prática pedagógica 

escolar efetiva” (SANTIAGO; BATISTA NETO, 2011, p. 8), pois, a formação não é construída 

apenas por acúmulo de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas a partir de um trabalho de 

reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade 

pessoal. Por este motivo, é tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da 

experiência. (NÓVOA, 1992, p. 13). Segundo Candau (2009, p. 2): 

 
Considerar a escola como locus de formação continuada passa a ser uma afirmação 

fundamental na busca de construir uma nova perspectiva para a formação continuada 

de professores/as que não se limite a oferecer diferentes "cursos" aos docentes. Mas 

este objetivo não se alcança de uma maneira espontânea, não é o simples fato de estar 

na escola e de desenvolver uma prática escolar concreta que garante a presença das 

condições mobilizadoras de um processo formativo. Uma prática repetitiva, uma 

prática mecânica não favorece esse processo. Para que ele se dê, é importante que essa 

prática seja reflexiva, capaz de identificar as questões presentes na sala de aula, de 

buscar compreendê-las e buscar formas de trabalha-las, coletivamente. A prática 

coletiva, construída conjuntamente por grupos de professores/as ou por todo o corpo 

docente de uma determinada instituição escolar constitui um elemento particularmente 

importante. 

 

Porém, geralmente, aqueles que pensam e implementam os programas de formação 

continuada têm a concepção de que, por meio da oferta de informações e conteúdo, produzirão 

mudanças em posturas e formas de agir. As limitações dessa concepção têm sido tratadas pela 

pesquisa e literatura em psicologia social, que chamam a atenção para o fato de que esses 

profissionais são pessoas que pertencem a grupos sociais nos quais existem concepções de 

educação e de modos de ser, que se constituem em representações e valores que filtram os 

conhecimentos que lhes chegam. Desse jeito, os conhecimentos adquirem sentido ou não em 

função de complexos processos não apenas cognitivos, mas, socioafetivos e culturais. Essa é 
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uma das razões pelas quais tantos programas que visam a mudanças cognitivas, de práticas e 

posturas, mostram-se ineficazes. Sua centralização apenas nos aspectos cognitivos individuais 

esbarra nas representações sociais e na cultura de grupos (GATTI, 2003, p.192). Além desses 

aspectos, é inegável que há, também, os aspectos contextuais, históricos e políticos que 

influenciam as formas de ser e agir dos professores e a maneira com que constroem os sentidos 

produzidos pelos conteúdos a que têm acesso. 

 

 

1.1 A FORMAÇÃO CONTINUADA NA LEGISLAÇÃO AO LONGO DOS ANOS 

 

 

O homem é um “ser cultural, histórico, inacabado e consciente desse inacabamento” 

(FREIRE, 1996, p. 50), por isso, há a busca sucessiva por aperfeiçoamento e, no setor escolar, 

percebemos que há uma abrangência de atividades consideradas como formação continuada. 

De acordo com Gatti (2008, p. 58), toda esta variedade: 

 
[...] tem base histórica em condições emergentes na sociedade contemporânea, nos 

desafios colocados aos currículos e ao ensino, nos desafios postos aos sistemas pelo 

acolhimento cada vez maior de crianças e jovens, nas dificuldades do dia-a-dia nos 

sistemas de ensino, anunciadas e enfrentadas por gestores e professores e constatadas 

e analisadas por pesquisas. 

 

Dessa forma, a formação continuada de professores, em suas diversas formas, é 

realizada ao longo dos anos de acordo com os contextos e condições sócio-históricos, sendo 

que, de acordo com Imbernón (2010, p. 16), sua análise como campo de conhecimento não 

começa a se desenvolver até por volta da década de 1970, quando foi realizada uma série de 

estudos para definir a atitude dos docentes em relação a seus programas. Neste período, há o 

predomínio de um modelo individual de formação, pois cada um buscava para si a vida 

formativa. 

Em 1988, cita-se a formação continuada de professores na Constituição Federal 

Brasileira: 

Art. 39 § 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo 

para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a 

participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para 

isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. 

Art. 43º. A educação superior tem por finalidade: 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua; (BRASIL, 1988). 
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Deste modo, seria obrigação das entidades governamentais, por intermédio de 

instituições de ensino superior ou não, proporcionar maneiras de formação continuada aos 

profissionais da educação, os quais poderiam utilizá-las como meios para a promoção em planos 

de carreira. 

Segundo Bueno (2011, p. 139) “desde a década de 90, o Brasil vem passando por 

importantes reformulações nas leis e nos documentos que regem a educação brasileira, 

afetando, assim, a todos os níveis de ensino, principalmente os relativos à formação de 

professores”. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDBN) 

estabeleceu que: 

 

Art. 61º. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 

dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do 

desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço; 

 

Art. 67º. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim; 

 

Art. 87º. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação 

desta Lei. 

§ 3º. Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá: 

III - realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, 

utilizando também, para isto, os recursos da educação à distância; (BRASIL, 1996). 

 
Percebemos, segundo a lei, que cabe aos sistemas de ensino, municipais, estaduais ou 

federais a realização da capacitação de maneira continuada, como forma de valorizar os 

profissionais e promover a articulação entre teoria e prática, utilizando os recursos que forem 

necessários e, cedendo, inclusive, licença com vencimentos para os profissionais que 

precisarem, uma vez que, em muitas atividades de estudo, é necessária dedicação exclusiva.  

Um ano depois da LDBN, em 1997, surgiram os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) com o objetivo de orientar as ações educativas, buscando-se a melhoria da qualidade 

na Educação. Em relação à formação docente, os PCNs trazem que: 

 
Além de uma formação inicial consistente, é preciso considerar um investimento 

educativo contínuo e sistemático para que o professor se desenvolva como 

profissional de educação. O conteúdo e a metodologia para essa formação precisam 

ser revistos para que haja possibilidade de melhoria do ensino. A formação não pode 

ser tratada como um acúmulo de cursos e técnicas, mas sim como um processo 

reflexivo e crítico sobre a prática educativa. Investir no desenvolvimento profissional 

dos professores é também intervir em suas reais condições de trabalho. (BRASIL, 

1997). 
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Notamos que a proposta é de uma formação continuada que vá além do repasse de 

conhecimentos e busque pensar a prática do professor em seu cotidiano de trabalho, buscando 

melhorá-la. Também, fala-se em revisão de conteúdos e metodologias, ou seja, prevê-se que a 

forma de realização da formação continuada não seja uma repetição ao idêntico, como afirma 

Lima 2016, mas processo renovado de acordo com as necessidades para que haja mudanças 

significativas no ensino-aprendizagem, bem como nas situações vivenciadas pelo professor em 

seu trabalho. 

Em 2001, foi lançado o Plano Nacional da Educação (PNE), o qual estabelecia entre 

uma de suas prioridades a valorização dos profissionais da educação: 

 
Particular atenção deverá ser dada à formação inicial e continuada, em especial dos 

professores. Faz parte dessa valorização a garantia das condições adequadas de 

trabalho, entre elas o tempo para estudo e preparação das aulas, salário digno, com 

piso salarial e carreira de magistério. (BRASIL, 2001). 

 
 

Assim, entre as condições de trabalho necessárias, estabeleciam-se, além de questões 

relacionadas à carreira, que a formação inicial e continuada deveria ser especialmente pensada 

e realizada e que, para isso, o professor poderia dispor de tempo em horário de trabalho. Tal 

atitude justifica-se por que: 

 
É preciso que os professores possam vislumbrar perspectivas de crescimento 

profissional e de continuidade de seu processo de formação. Se, de um lado, há que 

se repensar a própria formação, em vista dos desafios presentes e das novas exigências 

no campo da educação, que exige profissionais cada vez mais qualificados e 

permanentemente atualizados, desde a educação infantil até a educação superior (e 

isso não é uma questão meramente técnica de oferta de maior número de cursos de 

formação inicial e de cursos de qualificação em serviço) por outro lado é fundamental 

manter na rede de ensino e com perspectivas de aperfeiçoamento constante os bons 

profissionais do magistério. (BRASIL, 2001). 

 

O documento, ainda, dispõe sobre o que cabe às entidades governamentais em relação 

ao processo contínuo de formação: 

 
A formação continuada dos profissionais da educação pública deverá ser garantida 

pelas secretarias estaduais e municipais de educação, cuja atuação incluirá a 

coordenação, o financiamento e a manutenção dos programas como ação permanente 

e a busca de parceria com universidades e instituições de ensino superior. (BRASIL, 

2001). 

 

Por sua vez, em 2007, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica 

(Fundeb) assegura que: 
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Art. 40. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão implantar Planos de 

Carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de modo a assegurar: 

I - a remuneração condigna dos profissionais na educação básica da rede pública; II - 

integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola; 

III - a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. 

Parágrafo único. Os Planos de Carreira deverão contemplar capacitação profissional 

especialmente voltada à formação continuada com vistas na melhoria da qualidade do 

ensino. (BRASIL, 2007). 

 

O que se percebe é que, segundo o texto do Fundeb, da mesma forma que em outros 

documentos oficiais citados, a ideia de formação continuada de professores parece estar atrelada 

à valorização dos profissionais, a boas condições de desenvolvimento de seu trabalho e, 

consequentemente, à melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Porém, ela 

deve servir para muito mais do que apenas o cumprimento da legislação: é preciso que a 

formação continuada possa auxiliar o professor a (re) pensar sua atividade, percebendo o que 

há de bom e o que precisa ser melhorado. 

 

 

1.3 A SEMANA PEDAGÓGICA COMO FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

NO ESTADO DO PARANÁ 

 

 

No estado do Paraná, além de outras formas de atividades desenvolvidas e 

consideradas como formação continuada (cursos semipresenciais e a distância, principalmente), 

há encontros conhecidos como Semana Pedagógica que, segundo a Secretaria de Educação do 

Estado do Paraná (SEED-PR) é “um evento que objetiva promover a formação continuada dos 

profissionais da educação através de discussões pautadas em aportes teóricos importantes a 

respeito de temas emergentes que afetam o cotidiano da sala de aula, bem como o processo de 

ensino e aprendizagem, de modo a fundamentar os profissionais para o planejamento do 

semestre letivo” (PARANÁ, 2016). Esse momento formativo acontece duas vezes por ano, 

antes do início de cada semestre letivo e tem de dois a cinco dias de realização em fevereiro e 

dois dias em julho. 

De acordo com a Secretária Estadual de Educação do Paraná (2017), em material 

disponibilizado via internet, as atribuições em relação à organização e realização da SP são as 

seguintes: 

 
NRE (Núcleo Regional de Educação) 

Orientar a direção e equipe pedagógica quanto à organização e ao acesso aos 

materiais; 

Orientar as Escolas que ofertam o Atendimento Educacional Especializado no turno 
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e contraturno quanto à elaboração do Plano de Trabalho Docente; Acompanhar, 

presencialmente, o trabalho desenvolvido pelas escolas. 

Equipe Pedagógica e a Direção Escolar 

Organizar o tempo, a metodologia das atividades propostas e os materiais necessários 

para subsidiar as discussões; 

Garantir a participação dos agentes educacionais nos grupos. 

Levantar, previamente, os índices educacionais (aprovação, aprovação por conselho 

de classe, reprovação, abandono e distorção idade ano), referentes ao ano e IDEB da 

escola. (PARANÁ, 2017). 
 

Assim sendo, a SP deve acontecer pautada na “ação pedagógica como forma de 

construção e reconstrução de saberes e consequente ressignificação das práticas docentes, a 

partir da compreensão do contexto socioeconômico e cultural da comunidade escolar e das 

questões contemporâneas que envolvem os estudantes” (PARANÁ, 2017). 

Apresentamos, a seguir, um quadro com os assuntos trabalhados3 nas SPs do estado 

do Paraná nos últimos anos: 

 

Quadro 1: Assuntos abordados nas Semanas Pedagógicas (2008-2017) 

 
DATA ASSUNTO (S) ABORDADO (S) 

FEV/2008 A organização pedagógico-administrativa das escolas: Projeto Político- 

Pedagógico/Proposta Pedagógica Curricular e Regimento Escolar. 

JUL/2008 O currículo frente aos desafios educacionais contemporâneos. 

FEV/ 2009 A concepção de currículo que sustenta as políticas da SEED, tendo em vista as necessidades 

da escola pública. 

JUL/2009 Concepção de ensino e aprendizagem e a organização da prática pedagógica. 

FEV/ 2010 A concepção de ensino-aprendizagem que sustenta as políticas da SEED, tendo 

em vista as necessidades históricas da escola pública. 

AGO/2010 Revisão da prática pedagógica e do Plano de Ação da escola, com possíveis 

reformulações no Projeto Político Pedagógico. 

FEV/ 2011 Organização do trabalho pedagógico da escola.  

A Patrulha escolar. 

O direito do aluno em aprender. 

Planilhas temáticas do cotidiano escolar. 

JUL/2011 A escola pública como espaço de promoção da aprendizagem. 

Avaliação de índices educacionais (aprovação; reprovação; evasão – por ano/série e turno; 

proficiências da Prova Brasil 2005, 2007 e 2009 – (comparativamente) em língua portuguesa 

e matemática; IDEB 2005/2007/2009). 

Ensino fundamental de nove anos. 

A linguagem como precursora da aprendizagem. 

Caderno de expectativas de aprendizagem (para professores). 

A educação básica na rede estadual de educação e a gestão escolar (para agentes 

educacionais). 

Plano de metas. 

                                                      
3 Assuntos normalmente estudados por todos os trabalhadores de escola (Agentes educacionais I e II, professores, 

diretores e pedagogos) de ensinos fundamental II e ensino médio, salvo algumas divisões, de acordo com o setor 

profissional. 
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FEV/2012 Centenário Helena Kolody4. 

Avaliação; 

Oficinas: 

• Educação Integral. 

• Inclusão. 

• Diversidade. 

• Educação Profissional. 

• EJA. 

FEV/2013 Plano de ações. 

Qualidade da educação.  

Gestão escolar. 

PDE interativo. 

Avaliação de índices educacionais. 

Planejamento. 

Retomada dos documentos orientadores do currículo. 

FEV/2014 Análise de indicadores de qualidade.  

Os sujeitos da escola e o currículo. 

Planejamento escolar e as especificidades e modalidades da escola. 

JUL/2014 Análise de indicadores da qualidade na educação. 

Os sujeitos da diversidade e o currículo. 

O professor como planejador. 

Organização do trabalho pedagógico especializado. 

(Re) planejamento. 

FEV/2015 Psicologia da aprendizagem. 

Plano de Ação da escola. 

SET/2015 Projeto Político Pedagógico. 

Base nacional comum curricular. 

Plano de Ação da escola. 

FEV/ 2016 Educação em Direitos Humanos. 

Rede de proteção, Programa de Combate ao Abandono Escolar e Sistema. 

Educacional da Rede de Proteção. 

Análise de indicadores educacionais.  

Plano de ação da escola. 

O papel da família na educação dos filhos. 

A qualidade na educação. 

Base Nacional Comum Curricular. 

JUL/2016 Plano de Ação da escola. 

O trabalho docente e o processo de ensino. 

Encaminhamentos metodológicos. 

Desafios da relação professor-aluno-conhecimento. 

JUL/2017 Plano de Ação da escola em consonância com o Plano Político Pedagógico. 

Papel da escola na formação integral dos sujeitos. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017)5 

 

Percebemos, pelas temáticas abordadas, que nas SPs ocorrem, principalmente, a 

formulação e reformulação dos documentos norteadores das ações pedagógicas (Plano de Ação, 

                                                      
4 Poetisa paranaense. 
5 Quadro elaborado com base em documentos em PDF conhecidos como roteiros das Semanas Pedagógicas, o 

quais estão disponíveis no site: <www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br>. 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/
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Plano Político Pedagógico, Proposta Pedagógica Curricular e Plano de Trabalho Docente), a 

avaliação de índices educacionais e, em menor número, a análise de temas relacionados à 

qualidade do ensino e o papel a ser desempenhado por aqueles que dele fazem parte, ou seja, 

coloca-se maior ênfase em alguns artefatos da atividade docente do que nas relações entre o 

professor, os outros (alunos, equipe gestora e pedagógica) e o meio que é organizado para a 

realização do processo de ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, professores e demais profissionais das escolas teriam nesses momentos 

a oportunidade de pensar coletivamente o desenvolvimento de seu trabalho, o que tem sido 

feito, o que pode ser melhorado, organizado ou reorganizado, sendo direcionados pelas 

prescrições que vêm da Secretaria de Educação em relação à maneira de desenvolver as ações 

referentes ao processo formativo e aos materiais que serão utilizados. 

Consequentemente, sendo esta etapa do ano letivo tão relevante, faz-se necessário 

pensar de que forma as orientações a respeito de sua realização chegam aos gestores escolares, 

como as atividades são encaminhadas por estes, como se realizam, quais as representações que 

organizadores e participantes têm em relação ao encontro e de que forma a participação 

contínua nesse tipo de formação contribui para o desenvolvimento da escola e de todos os seus 

membros, especialmente professores. 

Para tanto é necessário ouvir aqueles que fazem a mediação e/ou participam desse 

processo de formação, pois somente quem vivencia as situações é capaz de discorrer sobre elas 

e apontar o que realmente acontece. Nesta pesquisa, como já foi mencionado e será retomado 

mais adiante, ouvimos pedagogas que, além de participarem da realização dessas atividades de 

formação continuada, denominadas SPs, têm trabalhado diretamente com a preparação delas e 

uma professora que participa do processo a partir do primeiro dia de sua realização. Ao dar voz 

a essas profissionais, propiciamos a oportunidade de verbalizarem as atividades que 

desenvolvem, as formas de realizá-las, as suas dificuldades e como superá-las (MUNIZ-

OLIVEIRA, 2015). A partir dessas representações construídas nos e pelos textos de Instrução 

ao Sósia, pensamos ser possível compreender o que tem causado o descontentamento nos 

professores por meio do entendimento de como funcionam as SPs. 

Para isso, é necessário partir de uma abordagem teórico-metodológica que nos dê 

subsídios para compreender o papel da linguagem e do agir no desenvolvimento humano. Por 

isso, na sequência, apresentaremos os aportes teórico-metodológicos do Interacionismo 

Sociodiscursivo que, por meio de uma abordagem interdisciplinar, possibilitam a realização 

deste estudo. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

Utilizamos, como referencial teórico, autores do Interacionismo Sociodiscursivo, 

doravante chamado ISD, que apresentam uma concepção de trabalho e de trabalho docente 

(MACHADO, 2007; BRONKART, 2008) a partir de estudos multidisciplinares oriundos da 

Ergonomia da Atividade (GUÉRIN et al, 1997), da Clínica da Atividade (CLOT, 2010) e da 

concepção de linguagem baseada em Vigotski (2009) e Bakhtin (2014). 

Nos procedimentos de análise, baseamo-nos em Machado (2007), para identificar os 

elementos da atividade de trabalho pedagógico e docente em relação à SP, em Bronckart (2003) 

e Machado e Bronckart (2009) no que se refere às modalizações deônticas, apreciativas e 

pragmáticas e em Koch (1997) em relação às modalidades e índices de valoração, pois podem 

revelar a influência das prescrições, as avaliações e intenções do sujeito. Além disso, buscamos 

identificar os agires das participantes e caracterizá-los baseados em Bronckart (2008) e Barricelli 

(2007). 

A seguir, apresentamos, portanto, o que é o ISD e qual sua concepção de linguagem, 

o que é a Ergonomia da Atividade e a Clínica da Atividade e quais são as concepções de trabalho 

e de trabalho docente, apresentadas por seus principais autores. Em seguida, explanaremos o 

que são as modalizações/modalidades e índices de valoração e, de que forma podem contribuir 

para a análise dos dados produzidos. Por último, trazemos a conceituação de agir e suas 

classificações, pois através de seu estudo é possível refletir sobre inúmeros aspectos da 

atividade de trabalho.  

 

 

2.1 INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO (ISD) 

 

 

O Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), consoante Bronckart (2006, p. 9), é uma 

corrente da ciência do humano, na qual a problemática da linguagem é absolutamente central 
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ou decisiva, uma vez que “as práticas de linguagem situadas (quer dizer, os textos-discursos) 

são os instrumentos maiores do desenvolvimento humano, não somente sob o ângulo dos 

conhecimentos e dos saberes, mas, sobretudo, sob o das capacidades de agir e da identidade das 

pessoas”. 

De acordo com Guimarães e Machado (2007), o ISD começou a se constituir a partir 

de 1980, com a criação de um grupo de pesquisadores na Unidade de Didática de Línguas da 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra, com Bernard 

Schneuwly, Daniel Bain, Joaquim Dolz, Itiziar Plazaola e outros que, coordenados por Jean-

Paul Bronckart, voltaram-se para um programa de pesquisas comuns. Partindo, principalmente, 

de Vigotski, no que se refere ao desenvolvimento, e de Bakhtin, em relação à linguagem, esse 

grupo de pesquisadores se posicionou a favor da reunificação da psicologia, atribuindo-lhe uma 

dimensão social, a fim de explicar as condições do funcionamento do pensamento consciente 

humano. 

Coutinho (2007) descreve cinco princípios básicos do quadro teórico e metodológico 

do ISD: Primeiro – o objeto de estudo das ciências humanas e sociais compreende todas as 

ações que dizem respeito às condições de desenvolvimento e funcionamento das condutas 

humanas. Segundo – estabelece como base para o estudo o desenvolvimento e funcionamento 

das condutas humanas e sua caracterização e constituição sócio-histórica. Terceiro - todo 

desenvolvimento humano se efetiva no “agir” humano, que implica um posicionamento de 

ordem epistemológica e política, ou seja, os conhecimentos científicos humanos têm que ser 

construídos em trabalhos de “intervenção” social direcionados para a evolução dos grupos 

sociais e seus membros. Quarto – o desenvolvimento humano acontece a partir de duas vertentes 

indissociáveis: a do processo de socialização e a do processo de formação individual. Quinto – 

em todo esse processo de desenvolvimento humano, a linguagem, considerada como atividade, 

em sua perspectiva social e discursiva, tem papel fundamental e insubstituível. 

O ISD segue a concepção de linguagem de Vigotski e a concepção dialógica de 

Bakhtin. Para Vigotski (2009, p.11) “a linguagem é, antes de tudo, um meio de comunicação 

social, de enunciação e compreensão”, sendo que “a comunicação não mediatizada pela 

linguagem ou por outro sistema de signos ou de meios de comunicação, como se verifica no 

reino animal, viabiliza apenas a comunicação do tipo mais primitivo e nas dimensões mais 

limitadas”. Vigotski (2009, p.149) afirma que “o desenvolvimento do pensamento da criança 

depende de seu domínio dos meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem”, portanto, o 

uso da linguagem é fundamental para o desenvolvimento humano, pois pensamento e 

linguagem, segundo Vigotski, são intrinsecamente relacionados. 
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Por sua vez, para Bakhtin (2014, p. 36) “a palavra é o modo mais puro e sensível de 

relação social”. Assim, a expressão de linguagem se dá através do dialogismo, uma vez que 

“toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém 

como pelo fato de que se dirige para alguém” (BAKHTIN, 2014, p. 117, grifos do autor). Em 

vista disso: 

 
Para observar o fenômeno da linguagem, é preciso situar os sujeitos – emissor e 

receptor do som –, bem como o próprio som, no meio social. Com efeito, é 

indispensável que o locutor e o ouvinte pertençam à mesma comunidade linguística, 

a uma sociedade claramente organizada. E mais, é indispensável que estes dois 

indivíduos estejam integrados na unicidade da situação social imediata, quer dizer, 

que tenham uma relação de pessoa para pessoa sobre um terreno bem definido. 

(BAKHTIN, 2014, p. 72). 

 

De acordo com Bronckart (2006, p. 11), a partir de sua abordagem interdisciplinar 

baseada em autores como Vigotski e Bakhtin, o ISD: 

 
Sustenta (isto é, sua tese, sem dúvida, mais “profunda”) que a emergência das práticas 

de linguagem ou semióticas se inscrevem na continuidade da evolução das espécies, 

constitui, ao mesmo tempo, o elemento decisivo da “ruptura humana”: a prática dos 

signos e dos textos que os organizam constituiriam uma forma de materialização dos 

processos dinâmicos que, tendo o homem, permanecem inobserváveis ou implícitos; 

com o homem, elabora-se uma nova rede de processos dinâmicos, de origem 

radicalmente social, que, de um lado, se sobrepõe à rede dinâmica herdada ou 

biológica, que, de outro lado, porque é material e, portanto, acessível, permite ao 

homem pensar e gerar seu próprio futuro. 

 

Nesse mesmo viés, Schneuwly e Dolz (2004, p. 72-73) pontuam que “as práticas de 

linguagem implicam tanto dimensões sociais, como cognitivas e linguísticas do funcionamento 

da linguagem numa situação de comunicação particular”, sendo que “nós não nos comunicamos 

com palavras isoladas ou com frases descontextualizadas. Os intercâmbios comunicativos são 

discursivos”. (DOLZ, 2015, p. 135). Ou seja, para efetivarmos nossa comunicação fazemos uso 

de “tipos relativamente estáveis de enunciados”, os quais são denominados por Bakhtin (2011, 

p. 262) de gêneros do discurso. Dessa forma, “a vida passa a integrar a língua através de 

enunciados concretos (que a realizam); é igualmente através de enunciados concretos que a vida 

entra na língua” (BAKHTIN, 2011, p. 265). 

Esses enunciados têm como característica a responsividade, pois há, “antes do seu 

início, os enunciados dos outros; depois do seu término, os enunciados responsivos de outros” 

(BAKHTIN, 2011, p.275), visto que: 

 
Os textos são produzidos em situações dinâmicas e, portanto, são singulares, ligados 

ao seu produtor, mas, como esse produtor participa de um grupo social, no seu texto 

veremos, por meio dos signos escolhidos, um embate entre as representações do “eu” 
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produtor e as da sociedade, entre o grupo social do “eu” e o dos “outros”. (BUENO, 

2011, p. 2). 
 

O ISD enfatiza, portanto, a natureza social do uso da linguagem, pois ela existe 

somente na interação do “eu” com o “outro”, sendo isso a essência do desenvolvimento 

humano, que se dá a partir da linguagem. Por isso, a partir da análise linguística é possível 

conhecer inúmeros aspectos das diferentes atividades desenvolvidas pelo homem e do seu agir. 

A partir desses pressupostos, o grupo de pesquisadores na Unidade de Didática de Línguas da 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra passou a 

desenvolver pesquisas sobre “o funcionamento dos textos/discursos e sobre o processo de sua 

produção, bem como sobre as diferentes capacidades de linguagem que se desenvolvem no 

ensino/aprendizagem formal dos gêneros e dos diferentes níveis de textualidade” 

(GUIMARÃES, MACHADO, 2007, p. 10). 

Guimarães e Machado (2007) relatam, também, que, mais recentemente, por volta de 

2001, surgiu um subgrupo na Unidade de Didática das Línguas chamado Linguagem, Ação e 

Formação – LAF, o qual desenvolve pesquisas para análise das ações e dos discursos em 

diferentes situações de trabalho. 

No Brasil, seguindo essa mesma vertente e em parceria com a Universidade de 

Genebra, foram desenvolvidas pesquisas na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP), no Programa de Estudos Pós-graduados em Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem (LAEL/PUC-SP). Assim, em 2004, instituiu-se o grupo de pesquisas Análise de 

Linguagem, Trabalho Educacional e suas Relações (ALTER), registrado no Conselho Nacional 

de Pesquisas (CNPq) sob a liderança de Anna Rachel Machado6, com a reunião de 

pesquisadores brasileiros de várias universidades, pesquisadores portugueses da Universidade 

Nova de Lisboa e argentinos da Universidade de Rosário. (GUIMARÃES; MACHADO, 2007). 

Conforme Machado e Bronckart (2009), o foco do Grupo ALTER/CNPq é 

desenvolver um aprofundamento teórico-metodológico sobre as relações entre linguagem e 

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

atividades sociais e ações. 

Para isso, os pesquisadores envolvidos nos grupos citados desenvolvem estudos a 

respeito do que é considerado trabalho, de que forma as diversas atividades de trabalho 

acontecem e quais as implicações de sua realização para os trabalhadores, objetivando: 

 
                                                      
6 Após o falecimento de Anna Rachel Machado, em 2012, esse grupo passou a ser sediado na Universidade de São 

Paulo, sob liderança das Profªs Drªs Eliane Gouvêa Lousada (USP) e Luzia Bueno (USF). 
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Compreender as características do trabalho na sociedade contemporânea e das 

atividades específicas de diferentes profissões, frequentemente não visíveis a um 

primeiro olhar, já que esse olhar é atravessado por representações de teorias 

inadequadas ou por representações do senso comum construídas ao longo de décadas 

e décadas da história humana. (MACHADO, 2004, p.2) 

 

A seguir, será abordado de que forma o conceito de trabalho é construído na teoria do 

Interacionismo Sociodiscursivo. 

 

 

2.2 CONCEITOS DE TRABALHO NO ISD 

 

 

No que tange ao conceito de trabalho, em termos gerais, Bronckart (2008) afirma que, 

no senso comum, é uma maneira de agir, ou uma prática, que seria própria da espécie humana, 

destinada à produção de bens materiais e a assegurar a sobrevivência dos membros do grupo, 

através de atividades coletivas. 

De acordo com Machado (2007), nas sociedades ocidentais, o primeiro sentido dado 

ao trabalho teve conotações negativas e seria um agir humano sobre a natureza para a 

subsistência física, em decorrência do pecado de Adão e Eva. Na Grécia e em Roma as 

atividades econômicas e de produção de bens materiais eram desenvolvidas pelos escravos, 

sendo que o termo trabalho teria surgido a partir da palavra tripalium, que era um instrumento 

de tortura desses escravos, mantendo-se a visão negativa sobre esse tipo de atividade. 

A valorização do trabalho teria surgido com a Reforma protestante, pois se dizia que 

era dever do bom cristão participar das atividades sociais e econômicas e essa valorização se 

consolidou no final do século XVIII com a Revolução industrial e consequente organização do 

trabalho nas fábricas. 

Nesse mesmo período, passou-se a diferenciar trabalho produtivo, relacionado à 

produção de bens, de trabalho improdutivo, que se referia a atividades domésticas ou 

intelectuais. Engels e Marx (Apud MACHADO, 2007) consideram o trabalho como: 

 
Condição básica e fundamental de qualquer vida humana, fundadora do humano e do 

social, como atividade universal e criativa, de expressão e realização do ser humano, 

em que o homem, ao mesmo tempo em que coloca nos objetos externos todas as suas 

potencialidades subjetivas, vai descobrindo e desenvolvendo plenamente a sua própria 

realidade. 

 
Essa definição reforça a ideia de que, a partir do trabalho, o homem não somente 
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transforma a natureza e os objetos, mas também a si mesmo, a partir de seu agir sobre eles. 

Bronckart (2008, p. 95) comenta que houve uma dualidade naquilo que era 

considerado como trabalho: de um lado, os proprietários que definiam as condições e os modos 

de organização do trabalho, de forma que lhe fosse rentável; e, de outro, os assalariados que 

“viviam” seu agir nas empresas e construíam sobre ele representações e avaliações, através da 

mobilização de recursos comportamentais e psíquico/mentais. Por isso, para a análise do 

trabalho, é preciso considerar esses dois níveis e a distância que há entre eles. 

Porém, durante a primeira metade do século XX, o que se seguiu em termos de 

organização do trabalho, foi o chamado Taylorismo, o qual, baseado nas ideias de Frederick 

Winslow Taylor, visava o máximo de rentabilidade possível a partir da adaptação do 

trabalhador ao trabalho, sem considerar, entretanto, que essa “adaptação”, com vistas apenas ao 

lucro, podia propiciar consequências à saúde física e psíquica dos trabalhadores. 

Segundo Souza-e-Silva (2004, p. 88), autora da Análise do Discurso Francesa, Taylor 

fundou, no início do século XX, a Organização Científica do Trabalho que utilizava 

observações e experimentações sistematizadas, planificadas, controladas, apresentando como 

efeito a divisão do trabalho entre o perito que concebe e prepara o trabalho e o executante que 

o realiza. E, assim, se a atividade fosse diferente da prescrição advinda do perito, ou o operário 

não tinha realizado direito, ou teria havido falha na concepção. 

 

 

2.2.1 Ergonomia 

 

 

Opondo-se ao Taylorismo, surgiu a Ergonomia que é uma ciência que tem como objeto 

o trabalho, mas que, ao contrário do Taylorismo, coloca que as condições de trabalho é que 

precisam ser organizadas tomando por base as especificidades dos trabalhadores. De acordo 

com Souza-e-Silva (2004, p.86), a Ergonomia surgiu em 1947 na Grã-Bretanha como resultado 

de uma pesquisa desenvolvida a Serviço da Defesa Nacional Britânica, durante a Segunda 

Guerra Mundial, por uma equipe interdisciplinar, com o objetivo de atenuar os esforços 

humanos em situações extremas e trata-se de um: 

 
Conjunto de conhecimentos sobre o ser humano no trabalho e uma prática de ação que 

relaciona intimamente à compreensão do trabalho e sua transformação. Apoiando em 

uma pluralidade de contribuições advindas de diferentes disciplinas e ancorando seu 

corpo de conhecimentos no binômio trabalho prescrito ou tarefa/trabalho realizado ou 
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atividade, a Ergonomia procura amalgamar conhecimentos gerais sobre o trabalho 

com conhecimentos específicos coproduzidos pelo coletivo de trabalho. (SOUZA-E- 

SILVA, 2004, p.84). 

 

Assim, considerando que o trabalho possui diferentes elementos, Guérin et al (1977) 

afirma que o trabalho precisa ser visto como uma unidade entre a atividade, as condições de 

trabalho e os resultados da atividade, pois são realidades indissociáveis, sendo a tarefa 

compreendida como aquilo que é prescrito ao trabalhador e a atividade as estratégias utilizadas 

para adaptar as prefigurações às circunstâncias encontradas na situação real de trabalho. 

Segundo Muniz-Oliveira (2009, p. 2): 

 
O trabalho prescrito refere-se à tarefa dada, ou seja, ao que é predefinido em diversos 

documentos produzidos pelas empresas ou pelas instituições que são instruções, 

modelos, programas, constituindo, na verdade, uma representação do que deve ser o 

trabalho, que é anterior à sua realização efetiva. 

 

Por isso, nem sempre é possível realizar o trabalho exatamente da forma como ele é 

predefinido, havendo a necessidade de o profissional reelaborar a prescrição de acordo com a 

situação vivenciada. 

Segundo Clot (2010, p.121), “as formas prescritivas que os trabalhadores se impõem 

para poder agir são, ao mesmo tempo, restrições e recursos. Se fosse necessário criar, a cada 

vez na ação, cada uma das nossas atividades, o trabalho seria impossível”. O problema é que, 

muitas vezes não se leva em conta que “a principal característica da tarefa é que, com 

frequência, ela não considera as particularidades dos profissionais e o que eles pensam sobre as 

escolhas feitas e impostas” (GUÉRIN et al, 1997, p. 25). 

Lima (2016b7) assinala a diferença entre prescrições oficiais e oficiosas, segundo ele, 

no trabalho docente: 

 
As prescrições oficiais são mais ou menos as seguintes: a Constituição Federal, a Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB), Decretos, Resoluções, Parâmetros, Diretrizes, Projetos 

Políticos e/ou Didático-Pedagógicos, dentre outros. Podem se incluir nessa categoria 

as próprias autoprescrições docentes, tais como planos de curso, de ensino ou de aulas. 

As prescrições oficiosas, por sua vez, dizem respeito a todos os textos escritos ou não 

escritos que, apesar de não terem caráter oficial, também prescrevem o trabalho 

docente. É exemplo de prescrição oficiosa não-escrita a opinião pública sobre o que o 

professor deveria ou não deveria fazer e sobre como deveria ou não deveria fazer seu 

trabalho. Um exemplo de prescrição oficiosa escrita seriam as anotações pessoais do 

próprio professor sobre detalhes do trabalho de ensino-aprendizagem que vem 

realizando com os alunos. 

 

Conforme Souza-e-Silva (2004, p. 90), a organização do trabalho do professor “pode 

                                                      
7 Disponível em: <https://formacaoesaudedoprofessor.com/2016/02/12/o-professor-nao-so- como-educador-mas-

tambem-como-trabalhador/>. 

https://formacaoesaudedoprofessor.com/2016/02/12/o-professor-nao-so-como-educador-mas-tambem-como-trabalhador/
https://formacaoesaudedoprofessor.com/2016/02/12/o-professor-nao-so-como-educador-mas-tambem-como-trabalhador/
https://formacaoesaudedoprofessor.com/2016/02/12/o-professor-nao-so-como-educador-mas-tambem-como-trabalhador/
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ser oficial, e advir, por exemplo, do projeto do estabelecimento escolar, ou oficiosa, mas 

igualmente efetiva, como os conselhos de classe”. Souza-e-Silva (2004, p. 90) acrescenta que 

“tais prescrições, às vezes muito coercitivas, outras extremamente vagas, por vezes 

contraditórias, não podem ser ignoradas se se quer compreender o que é possível fazer, o que é 

autorizado, tolerado ou proibido”. 

Assim, a análise da atividade é importante, pois permite compreender a distância 

existente entre a prescrição e o que é efetivamente realizado principalmente se considerarmos 

“o ponto de vista subjetivo do ator e o que ele constrói de modo mais ou menos conflitual para 

regular essa distância. É nessa distância que o sujeito vai mobilizar e construir recursos que 

contribuirão para o seu desenvolvimento profissional e pessoal” (AMIGUES, 2004, p. 40). 

 

 

2.2.2 Clínica da Atividade 

 

 

Partindo dos estudos realizados pela Ergonomia da Atividade, constituíram-se vários 

grupos que desenvolvem estudos sobre o trabalho. Entre eles, a Clínica da Atividade, 

desenvolvida no “Conservatoire des Arts et Métiers” (CNAM) de Paris, com pesquisadores 

como Yves Clot e Daniel Faïta. 

Segundo Clot (2010, p. 33-34), a Clínica da Atividade busca a manutenção ou 

restauração da “vitalidade dialógica do social, graças à análise do trabalho, ao experimentar a 

função psicológica do coletivo em situação de trabalho, afinal, seu objetivo consiste em ser 

capaz de propor à subjetividade se reencontrar em uma zona de desenvolvimento potencial”. 

Lima (2010, p. 109), citando Clot, afirma que três são as características das pesquisas 

realizadas pela Clínica da Atividade e que a distinguem das demais: “1) considera o trabalho 

como atividade humana, às voltas com o real; 2) visa dar aos trabalhadores a oportunidade de 

se reconhecer naquilo que fazem; e 3) tem por objetivo ‘tratar’ e ‘curar’ o trabalho”, sempre 

tratando o sujeito trabalhador como verdadeiro especialista naquilo que faz. 

Ademais, a Clínica da Atividade se interessa “pela história e pelo desenvolvimento da 

sociedade em cada sujeito. Com e contra a sociedade, para além dela, na e pela atividade” 

(CLOT, 2010, p. 13). Assim, é possível, ao mesmo tempo, o estudo do individual e do social 

em suas relações intrínsecas. 

Por isso, os profissionais da Clínica da Atividade fazem uso de métodos de intervenção 
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indiretos, como a Autoconfrontação (Simples e Cruzada)8, em que há interação do trabalhador 

com um colega, um mediador (pesquisador) e o coletivo de trabalho através de trechos de 

gravação de sua atividade de trabalho, e a Instrução ao Sósia (que será detalhada 

posteriormente) em que se utilizam orientações dadas por um trabalhador a um sósia hipotético 

(pesquisador ou psicólogo) para possibilitar ao trabalhador e ao pesquisador a análise e 

compreensão da atividade de trabalho. 

A partir dos estudos realizados na Clínica da Atividade com esses métodos, Clot 

(2010) propõe que além de trabalho prescrito e trabalho realizado, seja considerada a noção de 

real da atividade, que leva em conta aquilo que não se faz, o que não é possível fazer, as 

tentativas – os fracassos – os desejos ou possibilidades de ação, o que se faz para não fazer o 

que teria que ser feito ou, ainda, aquilo que se faz sem querer e o que precisa ser refeito. Nesta 

perspectiva, “o trabalho é o lugar em que se desenrola para o sujeito a experiência dolorosa e 

decisiva do real, entendido como aquilo que – na organização do trabalho e na tarefa – resiste 

à sua capacidade, às suas competências, a seu controle” (CLOT, 2010, p. 59). 

Além disso, Clot defende a importância dos coletivos de trabalho para a realização da 

atividade individual do sujeito, pois segundo Vigotski (1994), citado por Clot (2010, p. 166), 

“a vida coletiva se torna recurso para a atividade individual”. 

Clot (2010, p. 167) apresenta a definição de coletivo de trabalho a partir de Cru (1995) 

como “simultaneamente, vários trabalhadores, uma obra e linguagem comuns, determinadas 

regras de ofício, além do respeito duradouro dessas regras por cada um, o que impõe uma 

evolução individual que vai do conhecimento das regras à sua interiorização”. E afirma que “tem 

de haver uma história comum de reorganização do trabalho coletivo por um coletivo de 

trabalho: a história aberta de uma estilização genérica indispensável para conservar, diante do 

real, uma capacidade de agir conjuntamente” (CLOT, 2010, p. 167). 

Constatamos, dessa maneira, a relevância da realização da atividade de trabalho de 

forma conjunta, dado que “a história de um meio profissional tem continuidade se – e sem 

qualquer exceção – os homens que vivem aí conseguem transformar sua experiência vivida e 

sedimentada em instrumento para viver novas experiências” CLOT (2010, p. 168). Deste modo, 

os métodos de intervenção utilizados na Clínica da Atividade (Instrução ao Sósia e 

Autoconfrontações) são úteis, pois através da replicação das experiências vividas, busca-se 

transformar experiências futuras com vistas ao desenvolvimento. 

                                                      
8 Procedimentos teórico-metodológicos que se apoiam no uso da imagem de sujeitos em atividade de trabalho, 

com o objetivo de lhes proporcionar oportunidades de desenvolvimento profissional, de promoção da saúde 

individual e coletiva e de produção de conhecimentos inéditos sobre o exercício da profissão (LIMA, 2016). 
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Clot (2010, p. 170) afirma que “quanto maior o número de pontos de contato tiverem os 

que trabalham9 [...], mais fecundo e mais flexível será seu manejo das técnicas e linguagens do 

gênero, e menos ‘ingênuos’ serão no ofício”. Salienta, porém, que estando ausentes os 

“previsíveis genéricos disponíveis, pode se mostrar que a saúde se degrada no ambiente de 

trabalho. De fato, o coletivo profissional se reduz, então, a uma reunião de indivíduos expostos 

ao isolamento”. 

Isso, relacionado a outros fatores, como uma distância enorme entre os objetivos 

advindos das prescrições e aqueles formulados pelo próprio trabalhador, podem levá-lo a uma 

perda do sentido da atividade que, segundo Clot (2010, p. 10) “é uma espécie de desligação 

entre as preocupações reais dos trabalhadores – por exemplo, certa ideia a respeito do trabalho 

e deles mesmos – e as ocupações imediatas que lhes dão as costas”. 

Assim, “as ações realizadas rivalizam em sua atividade com aquelas que deveriam e, 

sobretudo, poderiam ter sido executadas. A realidade psicológica desses conflitos no próprio 

objeto do trabalho é fonte de poderosos afetos que nem sempre encontram destinos favoráveis” 

(CLOT, 2010, p. 11). 

Deste modo, o sujeito, afetado em sua emoção, pode ser levado a tomar alguma atitude 

ou, como já mencionado, deixar de fazê-lo. Uma vez que: 

 
Toda emoção é um chamamento à ação ou uma renúncia a ela. Nenhum sentimento 

pode permanecer indiferente e infrutífero no comportamento. As emoções são esse 

organizador interno das nossas reações, que retesam, excitam, estimulam ou inibem 

essas ou aquelas reações. (Vigotski, 2010. p.139). 

 

Nesse sentido, a Clínica da Atividade procura, através da aplicação dos métodos 

indiretos, levar os sujeitos a perceber esses afetos existentes e “‘provocar’ o desenvolvimento 

da atividade mediatizante do coletivo sobre si mesmo e sobre a situação, essa ação visa à 

transformação das tarefas, dos artefatos e da organização do trabalho” (CLOT, 2010, p 37). 

 

 

2.2.3 O trabalho docente 

 

 

De acordo com Machado et al (2011, p. 19), os aportes teóricos do ISD estão centrados, 

fundamentalmente, de um lado, em tornar claras as relações entre atividades e ações docentes 

                                                      
9 Contato este com colegas de trabalho e memórias de agir do/no ofício. 
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e suas representações nos e pelos textos. De outro, em fornecer um quadro teórico- 

metodológico que nos possibilita detectar essas representações com um instrumental analítico 

bastante refinado e informado pelos estudos da linguagem. 

A partir do que é proposto pela Ergonomia e pela Clínica da Atividade, Machado 

considera que o conceito de trabalho é um objeto em construção e propõe, a partir desses aportes 

teóricos, uma definição para o trabalho docente, mas que pode ser aplicada a outros, através do 

seguinte esquema que apresenta os elementos da atividade do professor: 

 
 

 
Figura 1 - Elementos da atividade docente em sala de aula Fonte: Machado (2007, p. 92) 

 

Segundo Machado, o trabalho do professor é: (1) uma atividade situada, uma vez que 

é influenciada tanto pelo contexto social imediato, quanto pelo mais amplo, sendo, ao mesmo 

tempo, pessoal e impessoal, pois envolve, igualmente, o todo das dimensões do trabalhador 

(físicas, mentais, emocionais, etc.) e as prescrições de instâncias externas; (2) é uma atividade 

prefigurada, pois o trabalhador tem que reorganizar as prescrições, de acordo com sua situação 

e condições específicas; (3) é mediada por instrumentos materiais ou simbólicos; (4) é 

interacional, uma vez que, agindo sobre o meio, o trabalhador o transforma e é por ele 

transformado; (5) é interpessoal, pois envolve sempre uma interação com outros (presentes ou 

ausentes); (6) é transpessoal, pois o trabalhador leva consigo “modelos do agir” típicos de sua 

profissão e é, também, (7) conflituosa no que se refere às escolhas que o profissional tem que 

fazer para (re) organizar seu agir, levando em conta as vozes interiorizadas, as prescrições, os 
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instrumentos, o meio e os outros envolvidos. 

Machado enfatiza que o aspecto conflituoso da atividade de trabalho pode ser positivo, 

no sentido em que pode gerar aprendizado de conhecimentos e desenvolvimento de 

capacidades, ou pode ser negativo, quando impedir essa aprendizagem e esse desenvolvimento, 

limitando o trabalhador e podendo gerar sofrimento, cansaço, estresse e até a desistência do agir 

no trabalho. De acordo com Tosquelles (Apud CLOT, 2010, p.77): 

 
O trabalho comporta, por um lado, tipos particulares de corte, divisão, partilha e 

distribuição de tarefas entre parceiros presentes e ausentes. Por outro lado, o trabalho 

faz surgir conflitos, fornece-lhes a oportunidade de uma manifestação socializada e 

passível de se exprimir além de constituir, por si mesmo um terceiro mediador 

indispensável à evolução, à superação e às mudanças de planos em que tais conflitos 

podem enraizar-se e manifestar-se. 

 

Porém, ainda que conflitos sejam necessários, é preciso que, apesar deles, o 

trabalhador tenha oportunidade de agir, pois: 

 
Estar em atividade é sentir-se bem. E sentir-se bem é ser o sujeito ou os sujeitos de 

uma atividade mediatizante no decorrer da qual progride o poder de agir. Sem 

experimentar, pelo menos algumas vezes, a possibilidade de instituir, por sua 

iniciativa, ligações entre as coisas, a atividade do sujeito no trabalho se torna 

insuportável aos seus próprios olhos. Prevalece o sentimento que a vida profissional 

não vale apena ser vivida. Ele não se reencontra nela. Ele não se reconhece nela. Sua 

saúde vai, por sua vez, ressentir-se com tal situação. Ela é afetada pelo julgamento e 

pela avaliação subjetiva do que ele fez em relação ao que desejaria ter feito, ao que 

realizou, comparado ao que queria ter realizado, ao que acabou realizando diante do 

que pensava ter feito. (CLOT, 2010, p. 299). 

 

Sendo que as possibilidades reprimidas “formam resíduos incontrolados que acabam 

adquirindo ainda mais energia para exercer, na atividade do indivíduo, uma influência sobre 

a qual ele pode ficar sem defesa”(CLOT, 2010, p. 103), podendo levá-lo ao adoecimento, já 

que o “sentido da atividade realizada, da ação em curso, perde-se na maior parte das vezes 

quando desaparece, no trabalho do sujeito ou dos sujeitos, a relação entre os objetivos que lhe 

são impostos, os resultados a obter obrigatoriamente e o que é verdadeiramente importante 

para eles.” (CLOT, 2010, p. 10). 

Ao desenvolver sua atividade de formação continuada, professores e pedagogos 

deveriam tê-la como uma experiência significativa que estivesse pautada não somente no que 

pertence ao âmbito das prescrições e aos objetivos impostos pelos gestores educacionais, mas 

também a suas próprias finalidades, relacionadas a suas vivências e experiências cotidianas. Do 

contrário, o que se tem não será levado adiante e não propiciará grandes consequências na 

realização de seu trabalho. 

Assim sendo, para que possamos entender como a atividade de formação continuada 
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conhecida como SP tem acontecido e se tem sido relevante para o desenvolvimento dos sujeitos, 

analisaremos textos produzidos por alguns de seus participantes e utilizaremos, para tal, 

algumas categorias de análise apresentadas a seguir. 

 

 

2.3 CATEGORIAS DE ANÁLISE DE TEXTOS NO ISD 

 

 

Segundo Machado e Bronckart (2009), na análise de textos, a partir dos aportes 

teóricos do ISD, é preciso considerar a identificação do contexto de produção e a organização 

do texto em três níveis: organizacional, enunciativo e semântico. 

Em relação ao contexto de produção, identificamos o contexto sócio-histórico, o 

suporte em que o texto é veiculado, o contexto linguageiro imediato, isto é, textos que 

acompanham o texto analisado no mesmo suporte; o intertexto, ou seja, as relações 

identificáveis com outros textos e a situação de produção que abrange o locutor, o interlocutor, 

o local, o tempo, o papel social do enunciador e do receptor, a instituição social e o objetivo da 

produção. 

Em relação à analise em nível organizacional, consideramos a infraestrutura textual, 

através da identificação e interpretação do plano global do texto, das sequências textuais e tipos 

de discurso e dos mecanismos textuais responsáveis, por exemplo, pela coesão e coerência. Para 

se ter uma ideia geral do que é abordado no texto, Bronckart (1999, p.97) sugere o conceito de 

Conteúdo Temático ou Referente de um texto que pode ser definido como “o conjunto das 

informações que nele são explicitamente apresentadas, isto é, que são traduzidas no texto pelas 

unidades declarativas da língua natural utilizada”. 

Existem outros estudos sobre esse assunto; Koch (1997, p. 72), por exemplo, utiliza o 

termo Tópicos discursivos, conceituando-os como “aquilo sobre o que se fala”, sendo este o 

conceito que, por ora, consideramos adequado para utilizar em nossas análises no que se refere 

ao assunto tratado nos textos analisados. 

Há, além disso, a análise de nível enunciativo, na qual se procura identificar os níveis 

de responsabilização enunciativa a partir das unidades linguísticas utilizadas que podem indicar 

marcas de pessoas, dêiticos de lugar e de espaço, marcas de inserção de vozes, modalizações. 

Dentre as unidades linguísticas citadas, destacaremos as modalizações, pois serão utilizadas, 

posteriormente, na análise de nossos dados. 

De acordo com Charaudeau e Maingueneau (2004, p.337) a modalização “pode ser 
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explicitada por marcas particulares ou manter-se no implícito do discurso, mas ela está sempre 

presente, indicando a atitude do sujeito falante frente a seu interlocutor, a si mesmo e a seu 

próprio enunciado”. 

Segundo Bronckart (2003, p. 330), “as modalizações têm como finalidade geral 

traduzir, a partir de qualquer voz enunciativa, os diversos comentários ou avaliações 

formulados a respeito de alguns elementos do conteúdo temático” e podem ser: 

 
Modalizações lógicas: consistem em uma avaliação de alguns elementos do conteúdo 

temático [...] e apresentam os elementos de seu conteúdo do ponto de vista de suas 

condições de verdade, como fatos atestados ou certos, possíveis, prováveis, eventuais, 

necessários, etc. Ex.: Odette produziria talvez alguma mentira que seria um fraco de 

verdade. 

Modalizações deônticas: consistem em uma avaliação de alguns elementos do 

conteúdo temático [...] como sendo do domínio do direito, da obrigação social e/ou da 

conformidade com as normas em uso. Ex.: É lamentável que, neste domínio, 

governos ou instâncias internacionais possam improvisar à vontade... 

Modalizações apreciativas: consistem em uma avaliação de alguns elementos do 

conteúdo temático [...] do ponto de vista da entidade avaliadora. Ex.: “Felizmente fiz 

essa conferência em 47, agora seria lamentável...” 

Modalizações pragmáticas: contribuem para a explicitação de alguns aspectos da 

responsabilidade de uma entidade constitutiva do conteúdo temático (personagem, 

grupo, instituição, etc.) em relação às ações de que é o agente, e atribuem a esse agente 

intenções, razões (causas, restrições, etc.), ou ainda, capacidades de ação. Ex.: Seus 

dentes rangiam, ela estava cinza: quis dar um passo em direção à janela em busca de 

um pouco de ar, mas não pôde... (BRONCKART, 2003, p. 330-332). 

 

Além disso, de acordo com Machado e Bronckart (2009), há também o grau zero de 

modalização que se refere à simples asserção positiva ou negativa, que se apresenta como uma 

constatação pura, por meio da qual se apresenta a proposição enunciada como sendo uma 

verdade incontestável. 

Koch (1997) utiliza o termo modalidades que, de acordo com Charaudeau e 

Maingueneau (2004, p. 234) são “facetas de um processo mais geral de modalização, de 

atribuição de modalidades ao enunciado, pelo qual o enunciador, em sua própria fala, exprime 

uma atitude em relação ao destinatário e ao conteúdo de seu enunciado”. 

A mesma autora (1997, p. 47-48) aponta formas de expressar os principais tipos de 

modalidade através dos termos: necessário/possível, certo/incerto, duvidoso; 

obrigatório/facultativo. Além disso, segundo ela, existem várias outras maneiras de expressar a 

modalidade: certos advérbios ou locuções adverbiais (talvez, provavelmente, certamente, 

possivelmente, etc.); verbos auxiliares modais (poder, dever, etc.); construções de auxiliar + 

infinitivo (ter de + infinitivo, precisar [necessitar] + infinitivo, dever + infinitivo, etc.); orações 

modalizadoras (tenho a certeza de que..., não há dúvida de que..., há possibilidade de..., todos 

sabem que..., etc.). 
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Além disso, conforme Koch, uma mesma modalidade pode ser expressa através de 

diferentes tipos de recursos linguísticos ou um mesmo indicador modal pode assumir sentidos 

diferentes de acordo com o contexto, como os verbos poder e dever, por exemplo: os alunos 

devem entregar o trabalho até amanhã (é obrigatório); Deve chover nos próximos dias (é 

possível). 

Ademais, Koch (1997, p. 50) discute a noção de “índices de avaliação ou valoração 

dos fatos, estados ou qualidades atribuídas a um referente, as quais são, em geral, expressões 

adjetivas e formas intensificadoras”, como, por exemplo: O orador foi extremamente feliz em 

sua exposição. 

A identificação da presença ou ausência de modalizadores ou modalidades e de índices 

de valoração e sua análise permitem perceber como os actantes se expressam sobre diferentes 

assuntos e agires. Assim, em nossas análises, iremos utilizar as modalizações, segundo 

Bronckart (2003) e Machado e Bronckart (2009) e, para complementar, Koch (1997), no que se 

refere às modalidades e índices de valoração, porquanto, desta forma, será possível constatar e 

analisar, de forma mais ampla, as intenções e representações das participantes em relação à SP 

como processo formativo. 

Na análise do nível semântico, para esta pesquisa, destacamos os verbos que tornam possível 

a identificação dos agires. Bronckart (2008, p. 120) conceitua o agir como “qualquer forma de 

intervenção orientada de um ou vários seres humanos no mundo” que pode, ou não estar 

relacionada ao trabalho. Importante destacar que “qualquer forma de agir se realiza em relação 

a sistemas de determinações diversas – as nossas, as do nosso interlocutor, a da sociedade, etc. 

– que podem estar em conflito umas com as outras ao decidirmos como agir em determinada 

situação” (MUNIZ-OLIVEIRA, 2015, p. 102). 

Conforme Bronckart (2008, p. 121), esses agires podem ser interpretados por meio de 

atos ou gestos, considerando as motivações e intenções daqueles que os realizam, que são 

chamados actantes, de forma coletiva, no que se refere à atividade e, de maneira individual, se 

considerarmos a ação.  

Os agires podem ser classificados de diversas formas, de acordo com os objetivos que 

se tem ao analisar diferentes textos: 

 

Agir linguageiro ‐ implica uma ação de linguagem. Marcado por verbos como: falar, 

responder, argumentar, narrar e outras.  

Agir cognitivo ‐ implica um agir cognitivo. Marcado por verbos: pensar, refletir e 

outros.  

Agir corporal ‐ um agir físico corporal. Marcado por verbos como correr, andar, 

engatinhar e outros. 

Agir afetivo ‐ um agir emocional, afetivo. Marcado pelos verbos: gostar, expressar e 
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outros.  

Agir instrumental ‐ com instrumento material ou simbólico de diferentes tipos 

sendo: material ‐ livros, computador; simbólico – professor. Marcado por verbos 

como: utilizar, usar e outros.  

Agir prescritivo ‐ prescrição para o agir do professor. Marcado pelas relações 

predicativas indiretas deônticas (dever, ser preciso, e outras) e epistêmicas (poder, ser 

verdade, e outras). (BARRICELLI, 2007, p. 142) 

 

Destacamos, entretanto, que essa divisão é apenas metodológica e que na atividade os 

diversos agires podem aparecer entrelaçados. Dessa maneira, através do estudo dos diferentes 

verbos empregados é possível percebermos quais são os principais agires dos actantes e refletir 

sobre suas possíveis implicações sobre o contexto ou sobre o próprio sujeito.  

Apresentados e discutidos os pressupostos teóricos que embasam este trabalho, no 

próximo capítulo, seguem os procedimentos metodológicos que nortearam a realização desta 

pesquisa com os pedagogos e professores. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Os processos de formação continuada dos profissionais da educação devem ser 

momentos significativos que constatem aquilo que está sendo realizado de forma proveitosa ou 

não e, sobretudo, que permitam perceber possibilidades de realização das atividades. Diante 

disso, é importante refletir como um evento formativo como a Semana Pedagógica, que ocorre 

duas vezes por ano e antecede o início de cada período letivo, tem ocorrido e como tem 

contribuído (ou não) na realização das demais atividades do contexto escolar.  

Nesse sentido, é que esta pesquisa é proposta e, para o seu desenvolvimento, 

apresentamos, a seguir, os procedimentos metodológicos utilizados, incluindo o método de 

Instrução ao Sósia, o espaço de realização, os sujeitos e os critérios utilizados na elaboração das 

análises dos textos, pois “qualquer que seja o aspecto da expressão-enunciação considerado, ele 

será determinado pelas condições reais da enunciação em questão, isto é, antes de tudo pela 

situação social mais imediata” (BAKHTIN, 2014, p. 116). 

 

 

3.1 O MÉTODO DE INSTRUÇÃO AO SÓSIA 

 

 

De acordo com Clot (2010, p. 19), o qual se baseia em Vigotski, “é preciso ‘provocar’ 

o desenvolvimento para poder estudá-lo”. E, por mais que a experiência vivida não seja 

diretamente acessível pelo fato de que a ação que se exerce sobre ela para alcançá-la acaba por 

afetá-la (CLOT, 2010, p. 202), traz a possibilidade de perceber e compreender vários de seus 

elementos, através da reflexão sobre essa ação. 

Com a utilização de métodos considerados diretos como entrevistas estruturadas ou 

semiestruturadas, questionários, entre outros, é possível perceber apenas o que o trabalhador 

fez, ou diz ter feito, sem que seja possível perceber as escolhas que foram necessárias para uma 

ação ou outra. Porém: 
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As possibilidades descartadas que não são acessíveis nem para o sujeito nem para o 

interlocutor continuam apesar disso a agir. Sua importância psicológica não suscita 

nenhuma dúvida, mas somente por meios deslocados é que se pode dar conta delas. 

Para proceder sua análise a única metodologia possível é a indireta. (CLOT, 2010, p. 

193). 

 

Por isso, em seu grupo de trabalho da Clínica da Atividade, Clot e seus colaboradores 

fazem uso de metodologias indiretas de análise do trabalho, as quais buscam perceber as 

dimensões e o real da atividade no trabalho, tendo como base o dialogismo. Tais procedimentos 

são considerados indiretos porque buscam suscitar a replicação das experiências vividas. 

Alguns exemplos desses procedimentos são a Autoconfrontação (Simples e Cruzada) e a 

Instrução ao Sósia, a qual será detalhada, na sequência, por ser a forma de produção de dados 

utilizada neste trabalho. 

O método de Instrução ao Sósia foi primeiramente utilizado pelo médico e psicólogo 

italiano Ivar Oddone, em 1970, com trabalhadores da empresa Fiat e tinha como objetivo fazer 

com que os próprios operários pudessem se expressar sobre as atividades que realizavam 

através das instruções que transmitiam, buscando, a partir disso, transformar as situações de 

trabalho que vivenciavam. 

Segundo Rodrigues (2010), o procedimento surgiu a partir da demanda dos próprios 

trabalhadores que procuraram Oddone, buscando solucionar problemas existentes em suas 

condições de trabalho. A partir de pesquisas teóricas realizadas, o médico percebeu que havia 

discrepância entre os relatos dos trabalhadores e a opinião médica sobre as doenças relacionadas 

ao trabalho e, assim, julgou necessário conhecer as situações de trabalho a partir do próprio 

trabalhador e utilizando um meio que permitisse perceber partes mais invisíveis e 

contextualizadas. 

Dessa forma, Oddone criou o procedimento das Instruções ao Sósia, sendo que, 

segundo ele, elas “são um meio de abordar os planos implícitos e subentendidos que organizam 

a atividade” (CLOT, 2010, p. 94). Segundo Clot (2010, p. 84) o trabalho desenvolvido por 

Oddone consiste em “fazer de outra maneira a psicologia do trabalho, consagrando todos os 

esforços na perseguição deste único objetivo: ampliar o poder de ação dos coletivos de 

trabalhadores no meio de trabalho real e sobre eles mesmos”. 

No desenvolvimento do método, o pesquisador/sósia deve orientar o profissional da 

seguinte forma: “Você vai supor que eu seja seu sósia e que, amanhã, eu me encontre em uma 

situação de ter de substituí-lo em seu trabalho. Vou interrogá-lo para saber como devo proceder. 

(CLOT, 2010, p. 209)”. Dessa forma, o pesquisado deve agir como um mestre e dizer ao sósia 

detalhadamente o que ele deveria ou não fazer em seu lugar, através do uso de falas na segunda 
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pessoa do singular, “tu” ou “você”, em vez de “eu”, sendo que o pesquisador deve conduzir 

esse processo, uma vez que: 

 

A metodologia está em ação quando os profissionais em questão estão envolvidos 

pessoalmente em atividades de observação e de interpretação da própria situação. 

Nesse caso, o objetivo é que eles se liberem, tanto quanto possível de suas maneiras 

habituais de pensar e de dizer suas atividades. Utilizando outro vocabulário, o 

profissional deve ter a oportunidade de poder liberar-se de suas reflexões usuais para 

agir. (CLOT, 2010, p. 37). 

 
 

Além disso, é preciso que as intervenções do pesquisador se refiram à forma de 

realização das atividades, pois o foco é o “como” fazer e não “por que” se faz, assim será 

possível perceber possíveis problemas ou dificuldades da atividade e questionar o que se pode 

fazer para tentar superá-los, pois: 

 
Por permitirem provocar o desenvolvimento, as instruções admitem também retirar o 

véu dos obstáculos e das possibilidades insuspeitas na situação de trabalho. Por meio 

desses métodos, a retomada da ação, a transformação tornam-se um instrumento de 

conhecimento da situação real e da atividade comum. (CLOT, 2010, p. 37). 

 

Assim, “os exercícios de Instrução ao Sósia visam a uma transformação indireta dos 

sujeitos graças a um deslocamento de suas atividades em um novo contexto”, pois “com o sósia, 

o sujeito introduz-se em diálogos exteriores e interiores, que podem ser considerados exercícios 

estilísticos que lhe permitem tomar consciência do que faz nesse exato momento ou do que se 

desfaz para, eventualmente, voltar a fazê-lo” (CLOT, 2010, p.208), pois: 

 

O movimento dialógico cria relações renovadas, de situação em situação, entre o 

falante sujeito e os outros, assim como entre esse mesmo falante e aquele que ele havia 

sido na situação precedente, além do modo como ele o havia sido. Procedendo assim, 

ele transforma, manifesta e revela, no sentido fotográfico do termo, as posições dos 

interlocutores que se elaboram no decorrer do movimento, até mesmo se 

desestruturam sob o efeito de contradições engendradas por esse mesmo movimento 

dialógico. (CLOT, 2010, p. 135). 

 
Dessa forma, ao verbalizar sobre sua atividade para o outro, o sujeito passa a observar 

a si mesmo, podendo tomar consciência de ações ou de formas de realização delas como não o 

faria na normalidade do desenvolvimento de seu trabalho cotidiano, refletindo não sobre aquilo 

que faz e, também, sobre o que deixa de fazer, sobre o que gostaria, poderia ou deveria fazer de 

outras maneiras. 

Com a utilização da Instrução ao Sósia nesta pesquisa as pedagogas e a professora 

poderão, através de suas falas e da leitura da transcrição delas, observar sua atividade de 

formação continuada e perceber suas potencialidades e possibilidades. 
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3.2 ESPAÇOS DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Todos os textos de Instrução ao Sósia foram produzidos em 2016, como segue. 

No dia 18 de fevereiro, foi realizada a primeira Instrução ao Sósia em um colégio 

estadual de educação pública de uma cidade do Sudoeste do Paraná e havia duas participantes: 

a pesquisadora iniciante de Mestrado e a participante, cujo papel social era de pedagoga 

experiente que trabalha com o cotidiano da gestão escolar e com a aplicação da SP. 

No dia 25 de maio, ocorreu a segunda intervenção em outro colégio público de outra 

cidade do Sudoeste paranaense. Havia, novamente, além da pesquisadora, outra pedagoga 

experiente que, há muitos anos, conduz a preparação de SPs. 

No dia 21 de junho, foi realizada a terceira Instrução ao Sósia no mesmo colégio público 

citado anteriormente e teve como instrutora uma professora que, com mais de 20 anos de 

atuação, também já participou inúmeras vezes de SPs. 

Não buscamos outros dados com professoras porque, para o momento, os já 

produzidos foram considerados suficientes para o desenvolvimento desta pesquisa. 

. 

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

São quatro os sujeitos participantes desta pesquisa: a pesquisadora, duas pedagogas e 

uma professora, cujas descrições seguem. 

 

 

3.3.1 A pesquisadora 

 

 

A pesquisadora é mestranda em Letras – Linguagem, Cultura e Sociedade pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Pato Branco. Possui, também, 

Especialização em Letras: Linguagem e Sociedade (2014 - 2015) pela mesma universidade. 
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Graduou-se em Letras com habilitação em Português, Inglês e Espanhol pela Fundação 

Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu (2009- 2012). Tem trabalhado como professora da rede 

pública pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná desde 2010, atuando nas áreas de 

Língua Inglesa, Portuguesa e Espanhola.  

 

 

3.3.2 Sujeitos de pesquisa 

 

 

A pedagoga 1, aqui nomeada ficticiamente Helena, trabalha em um colégio estadual da 

rede pública do estado do Paraná, o qual oferece ensino de nível fundamental, Médio e 

Profissional. É formada em Pedagogia com habilitação em Orientação Educacional. Tem cinco 

especializações, sendo em Interdicisplinaridade, Educação Especial, Deficiência Intelectual, 

Psicopedagogia Clínica e Institucional e Neuropsicopedagogia, e Mestrado em Educação com 

ênfase em Ensino. Atua há mais de 20 anos na área de educação pública e privada 

concomitantemente. 

A pedagoga 2, cujo nome fictício é Sandra, trabalha em um colégio estadual da rede 

pública de ensino paranaense que oferece educação de nível fundamental em tempo integral e 

Ensino Médio, atuando, ainda, em uma Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 

conveniada ao sistema público de ensino do Paraná. Tem formação em Pedagogia com 

Orientação Educacional – Séries Iniciais, Formação de Docentes e Educação Inclusiva. Possui 

especialização em Supervisão Escolar e trabalha há aproximadamente 20 anos na educação. 

A professora, chamada ficticiamente de Natália, é formada em Ciências com 

habilitação em Biologia e tem, entre outras, especialização em Interdisciplinaridade. Atua há 

aproximadamente 26 anos no ensino público, tendo trabalhado durante algum tempo na rede 

privada concomitantemente. 
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3.4 PROCEDIMENTOS DE PRODUÇÃO DE DADOS 

 

 

Seguindo a questão de ética em pesquisa do projeto de Muniz-Oliveira (2014)10, em 

novembro de 2015 foram iniciados os contatos com as possíveis pedagogas que participariam 

da produção dos dados desta pesquisa; a primeira não respondeu à solicitação. A segunda, cujo 

primeiro contato foi realizado no início de dezembro de 2015 pela orientadora professora 

Doutora Siderlene Muniz-Oliveira, aceitou participar. Em contato posterior por telefone, já sem 

a intervenção da orientadora, em 15 de dezembro foi marcada a realização da Instrução ao Sósia 

para 22 de dezembro, porém, a pedagoga não pôde comparecer ao encontro, o qual foi 

remarcado e efetivado em 18 de fevereiro de 2016, na escola em que a participante trabalha. 

Em abril de 2016, outra pedagoga foi convidada a participar, recebendo informações 

sobre objetivos e forma de realização da pesquisa e, mediante seu aceite, a Instrução ao Sósia 

foi marcada e realizada em 25 de abril do referido ano. 

Em seguida, buscamos a participação de professores para que pudéssemos ampliar as 

visões e compreensões sobre o assunto. No início de junho de 2016, a professora Natália foi 

convidada, tendo realizado sua Instrução ao Sósia no dia 21 desse mês. 

O critério utilizado para a escolha dessas profissionais foi, principalmente, o tempo de 

experiência no trabalho com a educação e a participação efetiva nos períodos de formação 

conhecidos como SP. 

Os textos de Instrução ao Sósia foram gravados em áudio. Posteriormente, foram 

ouvidos e transcritos pela pesquisadora utilizando as regras de transcrição do projeto de estudo 

da Norma Linguística Urbana Culta de São Paulo (Nurc/SP), apresentadas em Preti, (1999, p. 

11-12), e acréscimos de Muniz-Oliveira (2011) no que se refere ao uso de aspas para marcar a 

inserção de vozes em discurso direto evidenciadas pela mudança de tonalidade da voz 

observados no momento de transcrição do texto gravado em áudio. Citamos o seguinte exemplo 

retirado da transcrição da Instrução ao Sósia da pedagoga 1: 

 

H. 46: [Sempre... nós temos nós temos o hábito de nós enquanto pedagogos além de () 

sempre fazer anotações até pra que quando a gente vai pra plenária a gente pode... 

“Olha... ficou uma dúvida quando a pessoa fulana lembrou por exemplo uma 

situação da inclusão uma situação de avaliação como como vocês percebem que 

isso pode ser feito? Olha... fulana aqui não ficou claro tem como você retomar? 

Lá rá rá...” 

 

                                                      
10 Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número CAAE 33987814.6.0000.5547. 
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No início de 2017, as pedagogas e a professora foram contatadas por e-mail para que 

realizassem a leitura das transcrições das Instruções ao Sósia, escolhessem três trechos e 

escrevessem comentários reflexivos a respeito deles e da experiência vivida através da Instrução 

ao Sósia. Foi utilizado para dar instruções de como agir em relação à elaboração dos 

comentários o texto que estabelece orientações de como proceder para escrevê-los (MUNIZ- 

OLIVEIRA, 2016). Os comentários produzidos serão colocados e analisados no capítulo 4. 

 

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Conforme citado anteriormente, para análise de nossos dados, utilizamos pressupostos 

do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) (MACHADO 2007; MACHADO E BRONCKART, 

2009), no que se refere às modalizações, sendo acrescentado Koch (1997) no que se refere aos 

índices de valoração e conceitos de turno e tópico. 

A partir desses autores, foi possível a análise das Instruções ao Sósia. Primeiramente, 

foi identificada, a partir do uso de ferramentas computacionais (“Word”) a quantidade de turnos 

interacionais e de palavras utilizadas pela pesquisadora e por cada uma das participantes. 

Consideramos como turno “cada uma das intervenções de um dos participantes no 

decorrer da interação” (KOCH, 1997, p. 70). Em segundo lugar, foram identificados os tópicos 

presentes nas falas das pedagogas e da professora, para termos uma ideia geral do que foi tratado 

nas Instruções ao Sósia, considerando tópico, como já citado, “aquilo sobre o que se fala (Koch, 

1997, p. 72)”. 

Em terceiro lugar, foram identificados os verbos que indicam os agires dos pedagogos 

e professores, sendo realizada uma intepretação desses verbos com base nos estudos 

mencionados no capítulo anterior.  

Em quarto lugar, através das modalizações deônticas, pragmáticas e apreciativas e dos 

índices de valoração procuramos identificar a influência das prescrições, as avaliações e as 

intenções presentes na atividade de trabalho das pedagogas e dos professores.  

Finalmente, interpretamos os dados considerando as dimensões do trabalho docente 

(MACHADO, 2007) e os pressupostos da Ergonomia (GUÉRIN et al, 1997) e da Clínica da 

Atividade (CLOT, 2010), na tentativa de responder as seguintes perguntas: 

✓ Quais são os agires dos pedagogos identificados e como se caracterizam?  
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✓ Quais são os agires dos professores-participantes identificados e como se 

caracterizam?  

✓ Por que professores/pedagogos se sentem insatisfeitos com a SP? 

✓ De que maneira o trabalho com a SP interfere na afetividade dos sujeitos que 

dela participam? 

✓ Em que aspectos a SP, nos moldes atuais, contribui (ou não) para o 

desenvolvimento subjetivo e profissional de seus participantes? 

Encerrada a apresentação dos procedimentos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento desta pesquisa, a seguir, trazemos os resultados obtidos nas análises dos textos 

produzidos. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

RESULTADOS DAS ANÁLISES DAS INSTRUÇÕES AO SÓSIA 

 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados das análises dos textos de Instrução ao 

Sósia. Primeiramente, faremos uma discussão de trechos escolhidos, por revelarem aspectos 

que consideramos relevantes para a análise, referentes aos textos das pedagogas. Em segundo 

lugar, faremos a exposição e discussão referentes a trechos selecionados da Instrução ao Sósia 

realizada com a professora. Finalizamos, este capítulo, com uma análise e discussão dos 

comentários reflexivos das participantes da pesquisa. 

 

 

4.1 INSTRUÇÃO AO SÓSIA - PEDAGOGA 1 

 

 

O texto de Instrução ao Sósia da pedagoga Helena apresenta 84 turnos interacionais, 

sendo os de número ímpar da pesquisadora e os de número par da pedagoga. 

 

 

4.1.1 Os tópicos nos turnos da pedagoga 1 

 

 

O quadro a seguir apresenta os tópicos abordados pela pedagoga 1 e pela pesquisadora 

no decorrer da instrução, os quais tratam de questões referentes ao processo pré, durante e pós 

Semana Pedagógica, bem como assuntos referentes ao cotidiano do trabalho escolar: 

 

Quadro 2 – Tópicos Instrução ao Sósia 1 

 

TURNOS TÓPICO INTRODUZIDO POR TÓPICOS 

1 Pesquisadora Hipótese de substituição 

2 Pedagoga Conhecimento sobre a SP 
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3 Pesquisadora Tempo de acesso ao material e 

preparação para a SP 

4 e 6 Pedagoga Tempo de acesso ao material e 

preparação para a SP 

7 Pesquisadora Início do estudo do material 

8 e 12 Pedagoga Subdivisão de tarefas da SP 

10 Pedagoga Instrumentos usados na SP 

13 Pesquisadora Quantidade de material 

14 Pedagoga Término do ano letivo de 2015 em 2016 

15 Pesquisadora Fonte do material 

16 e 18 Pedagoga Links de acesso ao material da SP 

22 Pedagoga Acolhida do funcionamento normal da 

escola 

24 Pedagoga Escolhas (Atender o aluno? O pai? 

Organizar a SP?) 

25 Pesquisadora Tempo de acesso ao material e 

preparação para a SP 

26 Pedagoga Tempo de acesso ao material e 

preparação para a SP 

28 e 30 Pedagoga Preparação da SP 

31 Pesquisadora 1º dia de realização da SP 

32 e 34 Pedagoga 1º dia: Abertura da SP 

35 Pesquisadora Vídeos 

36, 38 e 40 Pedagoga Vídeos 

41 Pesquisadora Registro de informações da SP 

42, 44 e 46 Pedagoga Registro de informações da SP 

48 Pedagoga Organização do Plano de Ação da 

Escola 

50 Pedagoga Discussão em plenária 

52 Pedagoga Encaminhamento do registro de 

informações 

53 Pesquisadora 2º dia da SP 

54 Pedagoga 2º dia da SP: Análise 

de textos e vídeos 

55 Pesquisadora Assuntos abordados SP 

56 e 58 Pedagoga Assunto abordado SP: a qualidade do ensino 

63 Pesquisadora 3º dia da SP 

64-82 Pedagoga 3º dia da SP: Análise 

de textos e vídeos 

83 Pesquisadora Encerramento da SP 

84 Pedagoga Encerramento da SP 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
 

Percebemos, a partir dos tópicos discursivos introduzidos, que a pesquisadora se 

mostra interessada em saber sobre o material utilizado, bem como quais são as ações realizadas 

em cada um dos períodos da SP. A pedagoga, por sua vez, além de dar continuidade aos tópicos 

introduzidos por sua interlocutora, relata como ocorre a organização do trabalho escolar, assim 



53 
 

 

 

como as demais funções que deve cumprir, ao mesmo tempo em que prepara a SP. 

Devido a essas outras atividades que devem ser realizadas pelos pedagogos, 

geralmente, a preparação do evento de formação fica em segundo plano. Durante a SP, o que se 

tem são discussões coletivas sobre assuntos predeterminados pela SEED e o que ocorre depois 

do término é, conforme pode ser visto no texto de Instrução ao Sósia (turno 52), apenas, o 

repasse às instâncias superiores do que foi discutido, sem que haja um retorno, ou aplicação dos 

assuntos abordados na prática cotidiana escolar pós-formação. 

 

 

4.1.2 Análise da Instrução ao Sósia 

 

 
No que se refere às atividades de trabalho da pedagoga 1 em relação à formação 

continuada, podemos identificar que o processo conhecido como SP está situado no contexto 

educacional de escolas públicas brasileiras e, mais especificamente, do Estado do Paraná, que 

é responsável por sua elaboração e está, portanto, condicionado a certas prescrições 

provenientes desse meio. A pedagoga utiliza a modalização deôntica para indicar a necessidade 

de seguir o que é preestabelecido, através do uso do verbo “precisar” e do advérbio 

“necessariamente”, destacado por ela através do modo como fala, dividindo silabicamente. Ao 

falar sobre a semana de formação, a pedagoga afirma que: 

 

H. 2: primeiramente você precisa ne-ces-sa-ri-a-men-te conhecer o que foi proposto 

pela Secretaria de Estado da Educação como proposta para a semana de capacitação a 

partir do momento que você tem conhecimento do que está PREestabelecido você 

precisa ter ciência do que/dos acordos internos da instituição de ensino [...] 
. 

Neste trecho, verificamos um agir cognitivo através do uso do verbo conhecer, além 

de um agir prescritivo, já citado. Assim, a realização da ação formativa somente é possível se 

forem seguidas as orientações das instâncias superiores (destacadas), sejam elas externas ou 

internas. Não se pode, simplesmente, analisar as necessidades locais e pensar um tema que 

poderia ser abordado, pois os assuntos a serem discutidos, bem como a forma de realização das 

discussões já são organizados anteriormente por pessoas alheias ao cotidiano escolar e 

repassados aos pedagogos. A partir disso, a equipe pedagógica fica responsável pelo 

encaminhamento das atividades, reelaborando o que está prefigurado e adequando-o, na medida 

do possível, ao contexto escolar: 

 
H. 32: normalmente é encaminhado um/uma de nós vai fazer a acolhida normalmente 

a escola prepara além da fala dos professores algo pra acolher alguma atividade 
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cultural para a abertura e na sequência então você como -- volto a repetir – como tem 

uma parte que já está PREDETERMINADA então você segue o que está 

predeterminado mas com uma: roupagem uma linguagem um acolhimento mais 

in/intimista mais ligado à questão cultural de cada estabelecimento de ensino né? 

 
Notamos a ênfase que a pedagoga dá ao fato de ter que seguir as prescrições, pois há 

a repetição do termo pré em preestabelecido (H.2), predeterminada e predeterminado (H.32), o 

que indica aquilo que foi feito antes, decidido sem a colaboração dos futuros participantes do 

processo formativo, ou seja, professores, pedagogos e demais trabalhadores da escola. 

Identificamos, ademais, o agir prescritivo a partir da utilização do verbo seguir e 

percebemos certa insatisfação, pois as prescrições, nesse caso, parecem não só indicar 

caminhos, mas sim limitar as ações a serem desenvolvidas. Essa insatisfação aparece também 

em outros momentos, como quando a pedagoga comenta em relação ao tempo que é 

disponibilizado para o estudo do material recebido, pois a equipe pedagógica é destinada à 

função de conduzir o que está pré-organizado e, para tal, como a própria pedagoga afirma, o 

conhecimento é essencial: 

 
P. 3: e quanto à questão da formação então quanto tempo antes dessa/de ocorrer a 

formação dos professores eu início essa preparação? 

H. 4: isso é muito... instável -- vamos usar essa palavra -- por quê? porque por vezes 

nós temos acesso a esse material em tempo hábil como aconteceu esse an/este ano 

excepcionalmente né? nesse dois mil e dezesseis que nós estamos recebendo na 

segunda-feira para ter na outra segunda feira então temos uma semana pra nos 

organizar porém nós já tivemos momentos em que recebemos na quinta-feira na sexta- 

feira pra na segunda dar conta de acontecer [...] 
 

H. 26: [...] essa história de formação...ah:: o pedagogo precisa ler participar dentro da 

escola praticamente você não faz essas coisas você acaba fazendo em horário extra. 

 

P. 27: o importante é que na segunda-feira que inicia a formação esteja tudo... 

H. 28: realmente... e... por exemplo eu atuo vinte horas neste estabelecimento de 

ensino se é possível fazer em vinte horas em quarenta ou sessenta isso independe na 

segunda ele precisa acontecer e com a maior qualidade possível [...] 

 

Identificamos, além do agir prescritivo assinalado pelo verbo precisar, uma 

incapacidade de agir em relação à SP dentro do período de trabalho, pois, a pedagoga precisa 

cumprir outras funções e, além disso, normalmente, o acesso aos conteúdos só é disponibilizado 

nos últimos dias, o que faz com que a equipe pedagógica enfrente uma situação conflituosa, 

pois precisa optar entre levar as atividades para casa, ou conduzir a SP sem conhecer por 

completo o que será abordado, o que influenciará em sua qualidade. 

Além disso, para garantir que a SP aconteça em boas condições, os pedagogos ou 

pedagogas, fazem uso da dimensão transpessoal, das memórias que têm em relação à atividade, 

na tentativa de evitar possíveis transtornos em relação a situações, à interação com os colegas 
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ou instrumentos utilizados: 

 
H. 10: [...] você no mínimo deve estar com 30 minutos de antecedência NO MÍNIMO 

repito por quê? porque você precisa verificar se realmente as coisas que você precisa 

usar vai funcionar mídia som espaço... se tá tudo funcionando como previsto porque 

você... ah...confiar que uma mídia vai funcionar as tecnologias são bacanas são muito 

interessantes porém elas precisam ser testadas com antecedência 
 

H. 30: [...] se excepcionalmente acontecer alguma coisa eu tenho que propor enquanto 

escola que flua essa formação então se necessário for o pedagogo tem que dar suporte 

para o professor se necessário for né? 

 

Verificamos que a pedagoga manifesta, um agir prescritivo, através dos verbos dever, 

precisar e ter (que), expressando aquilo que ela entende como obrigações (modalização 

deôntica) do pedagogo enquanto intermediário do processo formativo, já que é ele que faz a 

ligação entre aqueles que organizam os materiais de estudo, pertencentes à Secretaria de 

Educação e os outros participantes. Percebemos, também, que a própria formação da pedagoga 

é deixada em segundo plano, pois seu papel de orientadora no evento formativo é prioritário 

em relação ao de participante, que também precisaria de estudos. 

Assim, os pedagogos buscam organizar um meio que possibilite a seus partícipes, 

principalmente professores, pensar sobre os temas que lhes são indicados e tentar desenvolver 

ações a partir deles, para isso, procuram conhecer o que será abordado, adaptar o possível à 

situação local, preparar e verificar os artefatos a serem utilizados (vídeos, textos, multimídia), 

bem como organizar locais e horários. 

Porém, a pedagoga deixa transparecer descontentamento em relação à maneira em que 

a formação ocorre, pois no trecho da transcrição abaixo, além da repetição do termo pré, já 

mencionada e que aparece novamente, identificamos uma avaliação apreciativa negativa, em 

relação ao dever de seguir o que está preestabelecido, através do uso do advérbio 

“infelizmente”, que também é reiterado: 

 
H. 32: [...] infelizmente temos que seguir o que é preestabelecido 

H. 36: aí entra a parte de você seguir lá o que é pré... pré... pré proposto né? e o que 

que preestabelece? a passar... passar os vídeos de acolhimento que são emanados lá 

da Secretaria de Educação que é a acolhida da secretária as falas enfim do poder maior 

né? E na sequência você vai seguir né a pré distribuição tem uma parte que é coletiva 

uma parte que é individual mas -- como eu volto a dizer -- infelizmente está tudo 

preestabelecido você tem um roteiro que você tem que seguir primeiro os vídeos 

depois as boas-vindas a apresentação da nova direção 
 

P. 25: então na verdade dentro do tempo em que você tem acesso ao material seja um 

dois dias ou seja de segunda a sexta você tem que ir encaixando essa preparação da 

formação 

H. 26: com certeza... infelizmente não há a possibilidade de você dizer: “Não... hoje 

de manhã vamos parar e vamos preparar a formação pedagógica” infelizmente não 

não condiz entre o que seria o ideal e o real essa é a nossa dura realidade que se nós 
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analisarmos num período que nós temos num número maior de quinhentos alunos pra 

três pessoas mas/aí volta a/quantas pessoas eu consigo atender? quantos pais quantas 

pessoas quantos alunos e mais o que me compete 
 

P. 5 Então... no caso como que eu faço se chegar na quinta ou na sexta-feira... na sexta 

por exemplo? 

H. 6: Eh...podemos dizer assim...problema seu -- desculpa a expressão pejorativa – 

mas assim cabe a você ter um...um comprometimento com a sua profissão e fazer a 

leitura fora do seu horário de trabalho e levar tarefa pra casa chegar em casa analisar 

preparar e se for necessário cumprir mais do que o teu horário cabe a você 

 

 
Há, novamente, a predominância de uma agir prescritivo identificado a partir das 

expressões temos que seguir, seguir, vai seguir, tem que seguir e cabe a você.  Constatamos, 

também, um agir linguageiro através do verbo dizer, um agir cognitivo a partir do verbo 

analisar e um agir corporal sinalizado pelos verbos parar, levar e chegar, sendo esses dois 

últimos relacionados a ações necessárias fora do horário de trabalho normal (levar tarefas pra 

casa e chegar em casa). 

Observamos que a pedagoga demonstra insatisfação por ter de seguir um roteiro, 

através da reiteração do termo “infelizmente”. Ela acrescenta que “o real não condiz com o 

ideal”, ou seja, de acordo com a prescrição do “poder maior”, a equipe pedagógica deve ter 

conhecimento em relação ao material da SP para que possa orientar adequadamente sua 

realização. Porém, devido ao tempo disponibilizado, que geralmente é curto, os pedagogos 

não conseguem fazer todas as leituras necessárias no ambiente e horário de trabalho, o que faz 

com que vivam uma realidade caracterizada pela pedagoga como “dura”. Isto remete à noção 

de real da atividade de Clot, pois a pedagoga, nesse caso, faz o que não gostaria de fazer, que é 

usar seu tempo livre para a realização da atividade de trabalho. 

Ademais, podemos observar a dimensão conflituosa do trabalho pedagógico 

(MACHADO, 2007), uma vez que a pedagoga precisa optar por uma atividade ou outra, de 

acordo com aquilo que ela, utilizando suas memórias do agir, considera como prioritário. 

Percebemos, também, a partir da forma de tratamento “poder maior” utilizada pela 

pedagoga para se referir à Secretaria de Educação como os profissionais se sentem 

inferiorizados, muitas vezes, e como se veem obrigados a cumprir aquilo que lhes é imposto, 

ainda que interfira em sua vida pessoal. Isso remete-nos a um trecho da citação de Nóvoa (1992, 

p. 21), já apresentada anteriormente que cita a formação como “uma tentativa de impor novos 

dispositivos de controlo e enquadramento”. 

O que se pode colocar como contribuição da SP para o desenvolvimento do trabalho 

escolar e de seus participantes, segundo o que está posto na Instrução ao Sósia em estudo, é a 

oportunidade de se estar junto, discutindo as questões mais amplas trazidas pelos materiais e, a 
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partir delas, buscando conversar também sobre questões mais específicas de seus contextos. Em 

relação a isso, a pedagoga afirma: 

 
H. 72: [...] uma reflexão que é uma proposição mas sempre surgem a partir dessas 

questões outras que nós consideramos pertinentes para o nosso estabelecimento de 

ensino tanto que na proposta da Secretaria de Estado da Educação não estava incluso 

uma/uma... separadamente um/uma formação um estudo para os professores de sala 

de recurso nós estamos fazendo uma proposição para que aconteça separadamente a 

discussão dos problemas que envolvem a sala de recursos né que como é um projeto 

de mais de dez anos então faz-se necessário que ele/esse programa efetivamente 

também seja lembrado por isso que eu falei lá no começo da questão ali das 

particularidades [...] 

 
H82: você pressupõe que as pessoas tenham uma leitura sobre os temas eles realmente 

abrem para a possibilidade de uma grande discussão de um grande debate e um 

um/paralelo a isso até uma reflexão sobre a tua realidade. 

 

Compreendemos neste trecho que, segundo a pedagoga, a SP leva à reflexão e faz com 

que os profissionais que, de fato, conhecem o contexto escolar, suas potencialidades e 

dificuldades, consigam identificar os aspectos que poderiam ou deveriam ser discutidos em 

formações posteriores. 

Constatamos, além disso, que os elementos da atividade docente propostos por 

Machado (2007) são inerentes à atividade de trabalho da pedagoga 1, em geral e em relação à 

SP: 

 

Figura 2 – Elementos da atividade de trabalho da pedagoga 1 

Baseado em Machado (2007, p. 92) e Muniz-Oliveira (2010, p. 312; 2015, p. 232). 
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Esse esquema mostra como a pedagoga 1 faz uso de determinados artefatos (vídeos, 

leituras, multimídia) na tentativa de organizar um meio em que a SP possa acontecer de forma 

a possibilitar que os conteúdos abordados possam se tornar instrumentos no processo de ensino-

aprendizagem, o que normalmente não acontece, pois seu material de estudo trata-se de um 

“pacote pronto”, organizado para todo o estado do Paraná, com temáticas amplas que precisam 

ser redefinidas para poderem se relacionar aos contextos específicos da escola. 

Apesar disso, ela procura conhecer o que está predefinido (prescrições) pela SEED e, 

dentro das possibilidades adaptar ao contexto escolar, preparando e verificando os materiais a 

serem utilizados e organizando o local e horário de realização do evento para que possa 

conduzi-lo de acordo com as memórias do agir que tem em relação a essa atividade. 

Enquanto prepara a SP, no ano de 2016, excepcionalmente (devido à reposição de 

greves do ano anterior), também atende a pais e alunos, ao mesmo tempo em organiza o evento 

pensando também nos professores que dele participarão (“H. 14: [...] você tem que estar aqui 

realmente fazendo funcionar a Semana Pedagógica porque os professores também esperam 

que ela esteja funcionando”). 

A pedagoga procura seguir o que está prescrito: que ela e suas colegas pedagogas 

conheçam todo o conteúdo dos materiais disponibilizados pela SEED e conduzam seu estudo 

pelos professores e demais funcionários. Porém, a realização dessa atividade quase nunca se dá 

exatamente como ela gostaria devido ao pouco tempo normalmente disponibilizado para o 

estudo e a outras ações que ela precisa cumprir, porque ela acredita que “H. 4: [...] o pedagogo 

de escola independente se você recebeu na segunda ou na sexta (o material referente à Semana 

Pedagógica) você tem que conhecer pra poder dar conta”. 

 

 

4.2 INSTRUÇÃO AO SÓSIA - PEDAGOGA 2 

 

 
O texto de Instrução ao Sósia da pedagoga Sandra apresenta 88 turnos interacionais, 

sendo os de número ímpar da pesquisadora e os de número par da pedagoga. 
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4.2.1 Os tópicos nos turnos da pedagoga 2 

 

 

Abaixo apresentamos os tópicos abordados pela pedagoga 2 e pela pesquisadora ao 

longo da instrução, os quais nos permitem identificar orientações sobre o processo de mediação 

da SP desde o acesso às informações sobre as ações a serem realizadas até o repasse de relatórios 

sobre o que foi feito. 

 
Quadro 3: Tópicos Instrução ao Sósia 2 

 

TURNOS TÓPICO INTRODUZIDO POR TÓPICOS 

1 Pesquisadora Hipótese de substituição 

2 Pedagoga Ida ao Núcleo Regional de Educação 

(NRE) para recebimento de informações referentes à 

SP 

3 Pesquisadora Tempo de início da preparação para a 

SP 

2 - 4 Pedagoga Conversa com direção, demais pedagogas, 

professores e secretárias para organização 

da SP 

4 - 6 Pedagoga Inscrições para a SP 

8 Pedagoga Organização do material da SP 

9 Pesquisadora Primeiro dia da SP 

10 Pedagoga Primeiro dia da SP: acolhida, roteiro, vídeos, 

leituras... 

14 - 18 Pedagoga Tempo de preparação para a SP 

20 - 26 Pedagoga Assuntos geralmente abordados nas 

SPs 

28 Pedagoga Sentimento em relação SP 

29 Pesquisadora Registro de informações 

30 Pedagoga Anotações sobre as discussões da SP 

32 Pedagoga Organização do Plano de Ação da escola/ 

Horário de almoço 

34 Pedagoga Horário de almoço 

35 Pesquisadora Continuidade da SP 

36 Pedagoga Continuidade da SP: 

vídeos, leituras... 

37 Pesquisadora Registros da SP 

38 Pedagoga Registro e encaminhamento de relatórios 

da SP 

40, 42 e 44 Pedagoga Alterações no Plano de Ação 

46-62 Pedagoga Cotidiano da escola 

63 Pesquisadora Retorno do NRE em relação aos relatórios 

da SP enviados 

64-74 Pedagoga Retorno do NRE em relação aos relatórios 

da SP enviados 

75 Pesquisadora Alterações no Plano de Ação 
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76-82 Pedagoga Alterações no Plano de Ação a partir do 

retorno dos relatórios 

84-88 Pedagoga Síntese da SP 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 
 

Percebemos que a pedagoga 2 procura dar instruções mais ou menos de acordo com a 

ordem dos acontecimentos da SP, tornando perceptível o que sente a respeito dela e de elementos 

da situação escolar que ela vivencia, sendo responsável pela introdução da maioria dos tópicos 

abordados. 

 

 

4.2.2 Análise da Instrução ao Sósia 

 

 

A atividade de trabalho da pedagoga 2 está situada no contexto brasileiro do sistema 

de educação básica público paranaense. Assim, seu trabalho em relação à SP, e de forma geral, 

é organizado a partir das prescrições que recebe, primeiramente, desse sistema e, em seguida, do 

responsável pela gestão escolar: 

 
S2: eh... primeiro quando a gente recebe recebe recebe informações via internet do 

núcleo (de educação) pedindo pra gente eh ir numa reunião em Pato Branco 

geralmente é assim pra... pra pra todos os pedagogos pra orientar a formação pe a 

formação pedagógica 

 

S2: [...] aí você volta pra escola nesse momento que você volta pra escola você vai 

conversar com a sua diretora 

 
Estando ciente das prescrições recebidas da Secretaria Estadual de Educação (SEED), 

através do Núcleo Regional de Educação (NRE), a pedagoga dialoga, então, com a diretora de 

sua escola e só a partir disso é que inicia o que lhe cabe fazer para que a semana de formação 

ocorra: baixar, imprimir e realizar a leitura dos textos e assistir os vídeos disponíveis, para que, 

tendo conhecimento dos assuntos abordados, possa orientar os demais trabalhadores, as 

discussões e demais ações a serem realizadas. Entretanto, a pedagoga relata que o tempo 

disponibilizado para esse estudo, geralmente, é insuficiente: 

 
S4: nas últimas vezes foi assim de ahn nós recebemos a orientação na sexta e na 

segunda já começava a Semana Pedagógica ou na quarta feira então é pouco tempo 

pra você conversar com a direção daí já partir conversar com os outros pedagogos 

né? pra você se preparar na verdade né? E daí organizar ambiente tal 
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S16: [...] mas você tem que tá preparado mas você tem que tá ciente que muitas vezes 

você não consegue estar preparado pra aquilo porque muitas vezes você não vai ter 

esse tempo específico pra ou pra assistir todos os vídeos porque eh se você tem uma 

internet boa na sua casa tudo bem né? agora se você depender de as meni/ né? o 

pessoal da Secretaria baixar pra depois você assistir muitas vezes não tem esse tempo 

de você pegar o pen drive e levar pra casa assistir alguma coisa assim quanto aos 

textos fica um pouco mais fácil mas também se você conseguiu imprimir 

anteriormente você pode levar o material pra casa pra dar uma lida durante a noite no 

final de semana 

 

S18: é nos últimos tempos nós não temos este tempo na escola porque como o material 

chega muito né? muito em cima da hora -- assim digamos assim -- na escola é difícil 

nas últimas vezes a gente recebeu o material como na eu falei na quinta ou na sexta 

feira então você o final de semana na segunda você já tem que tá preparado e a gente 

como né? como tem família tem geralmente você não consegue de repente tá cem por 

cento preparado então assim talvez isso ele precisasse que fosse um tempo maior né? 

pra você se preparar 

 

S 20: [...] você sente dificuldade às vezes eh e daí você sente aquela falta de você 

porque que cê não teve esse tempo pra se preparar né? então você queria estar você 

vai querer tá mais aprofundado queria tá melhor mas daí você se sente até meio 

chateado né? muitas vezes e 

 
Nestes trechos, constatamos um agir prescritivo através do uso do ter que, sendo que 

há uma prescrição oficial do trabalho da pedagoga em relação à carga horária a ser cumprida e, 

ao mesmo tempo, uma prescrição oficiosa, pois uma vez que cabe à equipe pedagógica conduzir 

a SP, a pedagoga sente que precisa conhecer os materiais que serão trabalhados. Essas 

prescrições tornam-se, entretanto, contraditórias, pois, ao mesmo tempo em que a pedagoga 

precisa ter conhecimento em relação ao conteúdo da SP, ela também tem certo horário de 

trabalho a cumprir e, sem poder realizar todas as suas atividades durante esse período, ela fica 

em uma situação “difícil”, experimentando, dessa forma, o “real da atividade”, pois na 

impossibilidade de fazer o que deveria ser feito, ou seja, estudar o material em seu local de 

trabalho, ela faz o que não gostaria de fazer que é estudar o material em casa, ou ainda, devido 

a outros elementos de sua vida pessoal, como a família, há vezes em que não é possível analisar 

todo o necessário, o que a leva a um agir afetivo, pois se sente despreparada e “chateada”, já 

que ela “queria” e precisaria que a situação fosse diferente. 

Identificamos nesses trechos a modalização deôntica, ou seja, a indicação do dever a 

partir do uso da expressão “ter que” repetida pela pedagoga três vezes. Percebemos, também, 

alguns índices de valoração através do uso dos adjetivos “difícil” e “chateado” e, ainda, 

modalizações pragmáticas que demonstram a intenção da pedagoga de realizar sua atividade da 

melhor forma possível dentro das condições que lhe são dadas, percebidas pelo uso do verbo 

“queria”. Isso mostra o quão complexa e contraditória é a situação vivida por ela, pois ainda que 

deseje desenvolver bem sua atividade e esteja ciente do que seria necessário para fazê-lo, as 

condições lhe são negadas e isso a afeta muito. 
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Constatamos, também, no trecho anterior, um agir corporal sinalizado pelos verbos 

assistir, pegar, levar e imprimir e um agir linguageiro por meio do verbo conversar. Ao mesmo 

tempo, observamos que essa é uma situação que pode interferir na dimensão interpessoal da 

atividade da pedagoga, já que a mediação da SP é pensada a partir de sua relação com os outros: 

 

S20: tem alguns [textos e vídeos] que a gente tem dificuldade você vai sentir essa 

dificuldade porque como eu falei eh você de repente não vai tá tão bem preparado os 

professores talvez não conheçam direito aquele tema né? os professores e os 

funcionários que estão juntos ali então você sente dificuldade às vezes... 

 

Da mesma forma, notamos que há a influência de outros (membros do NRE, diretora), 

tanto antes da realização da semana de formação, quanto após, quando se organizam os relatórios 

referentes ao que foi discutido no período formativo: 

 

S74: e depois a gente faz né? é feito o relatório daí passa pra direção né? pra diretora 

dá uma olhadinha então né? assina embaixo como se fala e daí é enviar você vai enviar 

e vai aguardar a resposta do Plano de Ação se não vier nenhuma resposta em uma ou 

duas semanas né? é por que tá tudo certo senão eles mandam alguma coisa a Ana 

Maria [nome fictício de funcionária do Núcleo Regional de Educação] geralmente 

manda dizendo: “Oh tem que modificar determinado ponto ou não” 

 

Além de utilizar o material enviado pela SEED e de seguir as prescrições do NRE e da 

direção em relação à forma de conduzir a formação, a pedagoga precisa, a partir de anotações 

feitas durante os dias de realização da formação, digitar e enviar para o NRE o Plano de Ação 

da escola e um relatório em relação às discussões propostas sobre os textos e vídeos analisados, 

porém, verificamos que nem tudo o que é discutido nos grupos é possível de ser relatado, pois 

a pedagoga afirma que nem sempre o que é digitado é: 

 
S30: o que você acredita o que você realmente gostaria que fosse você tem que 

responder fazer alguma coisa para que os outros possam ouvir ouçam aquilo que 

gostariam de ouvir né? então você vai sentir isso também você se sente frustrado 

muitas vezes você vai se sentir muito frustrado às vezes porque não é aquilo que você 

queria escrever não é aquilo que você queria que acontecesse que fosse na realidade 

né? então você muitas vezes você pensa: “aí o que eu tô fazendo aqui?” você vai sentir 

né? quando você for participar você vai perceber assim que muitas vezes eh:: sei lá 

não é mas é uma frustração muitas vezes você gostaria de que fosse diferente né? e 

não acontece ( ) 

 

S40 [...] então você vai depois desses registros prontos você vai fazer um relatório né? 

do que aconteceu nesse dia as respostas que foram dadas né? perante o que foi pedido 

o plano de ação tem que ser enviado sempre também então você vai vai levar pro 

computador vai digitar novamente né? aqueles quadros que já vem prontos daí e envia 

pra eles e eles dão um retorno geralmente o plano de ação eles dão um retorno pra 

gente falando se tá correto se não tá se tem que ser alterada alguma coisa por isso que 

falei né? muitas coisas você até gostaria de escrever realmente né? o que acontece o 

real essa realidade mas não é o que aceita-se muitas vezes... 
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A pedagoga apresenta um agir corporal quando relata diversas ações: fazer um 

relatório, levar pro computador, digitar, escrever, enviar; um agir cognitivo quando utiliza 

acreditar, pensar e perceber; um agir linguageiro através dos verbos responder e falar; um agir 

afetivo por meio dos verbos gostaria, queria e sentir e um agir prescritivo utilizando o ter que 

(modalização deôntica) ao falar sobre responder os questionários da SP, o que não parece ter 

nenhum objetivo e/ou aplicação práticos para ela, uma vez que não é uma ação que gere 

nenhuma mudança ou benefício para a realidade escolar. Ela indica sua intencionalidade, 

quando utiliza, além do verbo “queria”, o verbo “gostaria” (modalização pragmática), indicando 

aquilo que ela desejaria que realmente acontecesse ou não. 

Percebemos índices de valoração negativa quando a pedagoga afirma que você se sente 

“frustrado”, a qual é intensificada pelo uso do advérbio muito em “muito frustrado”. Essa 

“frustração” acontece devido à forma com que tem que fazer sua atividade, pois, nestes trechos, 

a pedagoga revela que nem tudo que realmente acontece pode ser relatado, pois, quando se recebe 

um retorno do NRE, alterações terão que ser feitas.  

Notamos que não se quer, de fato, saber o que realmente acontece nas escolas, pois é 

preciso “fazer alguma coisa para que os outros possam ouvir ouçam aquilo que gostariam de 

ouvir”. Então qual seria a função desses relatórios enviados aos Núcleos e Secretaria da 

Educação? Questionada sobre em que sentido seriam as alterações pedidas pelo NRE, a 

pedagoga responde: 

 
S42: por exemplo infraestrutura né? que a nossa escola tem muitos problemas com a 

infraestrutura né? instalação elétrica (e tal) então a gente depende de verbas 

financeiras -- vamos dizer assim né? -- então eles procuram colocar lá na nas 

entrelinhas que a escola teria que procurar isso né? eh e de outras maneiras mas assim 

não é tão fácil pra escola pra você conseguir angariar (verbas) altas né? porque por 

exemplo nosso problema maior é a instalação elétrica -- vamos pensar assim – então 

você você se sente amarrado você num e daí você depender especificamente disso 

demora muito né? e a questão de com alunos também a escola muitas vezes não tem 

assim uma ah:: -- como é que eu vou te dizer? – eh:: 

P43: Autonomia? 

S44: É autonomia assim cem por cento de você fazer né? o que realmente precisaria 

ser ( ) com determinados alunos com essa questão de nós temos muitos alunos aqui 

eh que precisariam de uma sala de recursos... 

 
De acordo com a pedagoga, ainda que a escola necessite de reparos referentes à 

estrutura física, estas condições não costumam ser colocadas no Plano de Ação, pois a resposta 

recebida do NRE é de que a escola deve de alguma forma buscar os recursos para resolver esses 

problemas por conta própria. Questões como infraestrutura são de responsabilidade 

governamental, por isso, os representantes do NRE não dizem, claramente, aos gestores 
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escolares que eles é que devem angariar os recursos, mas, como afirma a pedagoga, “procuram 

colocar nas entrelinhas”. Conforme afirma Foucault (2008): 

As coisas, muitas vezes, são ditas umas pelas outras; que uma mesma frase pode ter, 

simultaneamente, duas significações diferentes; que um sentido manifesto, aceito sem 

dificuldade por todos, pode encobrir um segundo, esotérico ou profético, que uma 

decifração mais sutil ou apenas a erosão do tempo acabarão por descobrir; que sob 

uma formulação visível pode reinar uma outra que a comande, desordene, perturbe, 

lhe imponha uma articulação que só a ela pertence; enfim, que, de um modo ou de 

outro, as coisas ditas dizem bem mais que elas mesmas. Mas, de fato, esses efeitos de 

redobramento ou de desdobramento, esse não-dito que se encontra dito, apesar de 

tudo, não afetam o enunciado, pelo menos como foi aqui definido. (FOCAULT, 2008, 

p. 124). 

 

Assim, após anos trabalhando na educação, a pedagoga consegue perceber as 

informações ou imposições implícitas nas falas dos membros do NRE, os “não-ditos”, mas que 

podem ser compreendidos e que, muitas vezes, não só “comandam”, mas também, “perturbam”, 

pois podem ser difíceis de realizar. 

Além disso, a pedagoga relata que mesmo que a escola tenha alunos que necessitariam 

de um atendimento especializado, não consegue a chamada “Sala de recursos”, na qual os 

alunos que têm alguma especialidade são atendidos por um ou mais professores capacitados a 

tentar desenvolver suas habilidades da melhor forma possível. Esse fato faz com que alguns 

alunos terminem o ensino médio, segundo ela, sem terem realmente adquirido todo o 

aprendizado que poderiam ou que deveriam. 

Dessa forma, percebemos que alguns dos principais anseios da comunidade escolar 

não são atendidos, ainda que seus profissionais já os tenham identificado, discutido e relatado 

às instâncias superiores que detêm as condições para tomar alguma atitude. 

Ademais, observamos nos fragmentos que seguem que as discussões levantadas nas 

SPs são pontuais, não abrangendo a continuidade do ano letivo em sua prática cotidiana: 

 
P71: então as as discussões dos diferentes temas que vêm pra semana de formação 

acontecem naqueles dias específicos e... 

S72: (E somente) e depois é enviar e esse retorno como eu falei é o Plano de Ação que 

tem o retorno os outros ele não ( ) 

 

P77: e essa questão das das alterações no Plano de Ação por exemplo quando vêm aí 

cabe a mim fazer essas alterações {de que forma assim? 

S78: sim é geralmente são vai ser você né? junto com a tua equipe ali pedagógica não 

geralmente não é reunido novamente os professores e funcionários né? é feito ali 

mesmo entre equipe e direção pra ser reenviado (né?) 
 

O retorno que se tem do NRE, quando há, é em relação ao Plano de Ação, cujas 

alterações são feitas sem que haja nova discussão, pois, além de não haver logo após a SP outro 

momento disponível para que se possa ocorrer nova conversa coletiva, aquilo que se pede que 
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seja alterado tem de ser feito. O que é tratado em relação aos temas é feito somente nos dias de 

formação e não tem continuidade nas ações cotidianas dos profissionais. 

Nos trechos anteriormente citados, identificamos o real da atividade, pois há aquilo 

que a pedagoga não faz: escrever o que realmente gostaria; o que não é possível fazer: se 

preparar com antecedência para o evento; tentativas: realizar a SP da melhor forma possível de 

acordo com o que conseguiu acessar do material disponibilizado; fracasso: não perceber 

aplicação prática ou mudanças advindas daquele tempo e esforço dedicados a semana de 

estudos e discussões; desejos e possibilidades: escrever tudo e se preparar com antecedência; o 

que se faz para não fazer o que teria que ser feito: tem-se  uma SP realizada com textos 

generalizados, ao invés de partir das necessidades de cada contexto.  

Apesar disso tudo, notamos nas falas da pedagoga 2 um aspecto positivo em relação à 

SP que é o fato de que, de uma forma ou outra, proporciona a oportunidade de os profissionais 

escolares estarem reunidos em um momento diferente daqueles vivenciados em sua rotina de 

trabalho, o que faz com que possam interagir de distintas formas: 

 
S34: [...] vai ter o almoço também então essa confraternização eu acho bem importante 

você vai sentir isso é um o grupo é bem legal assim né? é bem bom de professores 

aqui então você vai sentir isso até nessa reunião ali do almoço de logo depois do 

almoço é você você vê que todos estão se sentindo bem né? assim sem (é um 

entrosamento muito bom) 

P35: eu consigo de repente trocar algumas experiências ficar sabendo de de de alguma 

coisa enfim que os professores e os outros funcionários vão colocando nesse 

momento? 

S36: consegue né? muitos conversam sobre os alunos sobre o andamento da escola os 

funcionários falam ahn desde a questão da estrutura coisas assim então nesse 

momento apesar de você estar ali num tempo de intervalo de recrea não seria recreação 

mas enfim ali você consegue muitas coisas talvez até mais espontâneas do que ali num 

grupo fechado onde tem o diretor tem os outros pedagogos tem todos os professores 

talvez não conseguem falar tão abertamente então esse momento também é bem 

importante... 

 
A pedagoga apresenta um agir afetivo ao expressar o que sente em relação ao horário 

do almoço na SP e salienta a importância desta interação com professores e funcionários em 

uma situação mais descontraída, já que faz com que ela possa ter conhecimento de situações e 

opiniões sobre as atividades de trabalho, enquanto professores e funcionários se expressam 

sobre o que se faz ou sobre o que gostariam ou precisariam fazer de maneira mais espontânea. 

Destacamos, aqui, a pedagoga como especialista em sua atividade que consegue perceber uma 

possibilidade, expressa através do verbo “conseguir”, de algo que seria produtivo para as SPs 

que é a conversa dos profissionais sobre necessidades específicas de seu contexto escolar. 

Notamos índices de valoração positiva com o uso dos adjetivos “importante, legal e 

bom”, cuja ideia é intensificada pelo uso de “bem” e “muito”, pois ao falar sobre o horário de 
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almoço da SP a pedagoga utiliza os termos: “bem importante (duas vezes)”, “bem legal”, “bem 

bom” e “muito bom”, revelando a importância da interação com/entre os professores nesse 

horário. 

Dessa forma, a pedagoga revela os elementos que compõem sua atividade de trabalho 

em geral e, especificamente, em relação à semana de formação: 

 

 
 

Figura 3 – Elementos da atividade de trabalho da pedagoga 2 

Baseado em Machado (2007, p. 92) e Muniz-Oliveira (2010, p. 312; 2015, p. 232) 

 

Essa figura mostra os elementos da atividade de trabalho da pedagoga 2 que faz uso 

de artefatos materiais e simbólicos e interage com outros (presentes e ausentes) com o objetivo 

de criar um meio propício para a realização da SP, visando ao desenvolvimento das ações no 

cotidiano escolar no decorrer do ano letivo. No entanto, a grande influência do contexto (SEED 

e NRE) limita esse objetivo, pois a SP tem se mostrado um evento que é preparado pela 

Secretaria de Educação para a Secretaria de Educação, deixando a pedagoga “frustrada”, pois 

ainda que converse, prepare, organize não consegue agir como gostaria. 
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4.3 INSTRUÇÃO AO SÓSIA - PROFESSORA 

 

 
Após ouvir o que as pedagogas têm a dizer sobre a SP, na qual elas, além de 

participantes, desempenham o papel de mediadoras, buscamos, também, as instruções de 

professores sobre o processo formativo, pois eles desempenham um papel central de 

participantes durante o evento, sendo o foco das atividades realizadas. 

 

 

4.3.1 Os tópicos nos turnos da professora 

 

 

O texto de Instrução ao Sósia da professora Natália apresenta 166 turnos interacionais, 

sendo os de número ímpar da pesquisadora e os de número par da pedagoga. Na sequência, 

apresentamos os tópicos abordados pela professora: 

 
Quadro 4: Tópicos Instrução ao Sósia 3 

 

 

TURNOS TÓPICO INTRODUZIDO POR TÓPICOS 

1 Pesquisadora Hipótese de substituição 

2-16 Professora Chegada ao local de realização da 

SP 

18-32 Professora Ações iniciais da SP 

34-42 Professora Conversa sobre o andamento do ano 

letivo 

44-54 Professora Leitura de textos 

56-66 Professora Assuntos da SP 

68-76 Professora Registro das opiniões e respostas aos 

questionamentos dos textos da SP 

78-96 Professora Vídeos da SP 

98-108 Professora Horário de almoço 

110-124 Professora Período vespertino da SP 

125 Pesquisadora Segundo dia da SP 

126-132 Professora Replanejamento de atividades do ano 

letivo 

134-142 Professora Anotações sobre datas de entrega de 

atividades do ano letivo 

144-148 Professora Projetos da escola 

150-158 Professora Replanejamento de atividades do ano 

letivo 

161 Pesquisadora Síntese da SP 

162-166 Pedagoga Síntese da SP 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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Observamos, pelos tópicos abordados, que, além da leitura de textos e de assistir 

vídeos, para esta professora, a SP do segundo semestre é, principalmente, o momento de revisão 

do que foi feito anteriormente e de reorganização do que ainda poderá ou deverá ser feito. 

 

 

4.3.2 Análise da Instrução ao Sósia 

 

 

Notamos que a atividade de trabalho da professora está situada no contexto brasileiro 

do sistema de educação básica público paranaense, assim, suas ações, em geral e em relação à 

SP, são organizadas a partir das prescrições recebidas desse sistema educacional através da 

direção e das pedagogas, as quais, por sua vez, fazem a mediação daquilo que recebem da 

Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED), através dos Núcleos Regionais de 

Educação (NREs): 

 
N26: exatamente você fica ouvindo né? seguindo as orientações se a atividade é em 

grupo você se reúne com o grupo como aqui não tem separação por disciplina porque 

é um professor né? na escola por disciplina já é no grupo geral sempre são o que uns 

oito professores dez no máximo né? é um único grupo que você ( ) trabalha junto com 

o grupo segue todas as instruções já fornecidas pela equipe pedagógica geralmente a 

direção também faz uma palavra [...] 
 

N78: não já vem a maioria das vezes já vem questões prontas para serem discutidas e 

fazer uma síntese e o núcleo quer que mande lá pro núcleo e geralmente sempre tem 

um videozinho né? da Secretaria de Educação também dando as boas-vindas [...] 
 

N110: depois geralmente lá pela uma hora retorna né? pra sala de aula aonde vai na 

sequência aquilo que a Secretaria tem de programação pra fazer que é tudo coordenado 

pela equipe pedagógica então nós vamos dar sequência nos trabalhos de acordo com 

aquilo que vem da Secretaria de Educação... 

 
Observamos um agir corporal por meio da utilização dos verbos ouvir, reunir (se) e 

trabalhar e, principalmente, um agir prescritivo, assinalado pelas expressões seguir 

orientações/instruções, uma vez que a atividade formativa da professora é orientada pela 

direção e equipe pedagógica e realizada com o uso de material previamente organizado pela 

Secretaria de Educação, o qual consiste em textos e vídeos a serem discutidos. Percebemos, 

também, que os profissionais da escola são orientados a registrar uma síntese das discussões 

para ser enviada ao NRE e subentendemos que, posteriormente, à Secretaria de Educação. 

A atividade de formação da professora é, portanto, interpessoal, uma vez que é 

realizada a partir da relação indireta com pessoas da SEED e do NRE e, de forma direta, com a 
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diretora, as pedagogas, os funcionários e outros professores da escola: 

 
N10: [...] você conversa com os colegas...  

N26: [...] trabalha junto com o grupo... 

N68: [...] Todo mundo ajuda a responder... 

 

A professora e seus colegas procuram juntos atender aquilo que é pedido pela SEED. 

Há, portanto um agir linguageiro, pois conversa-se e responde-se a questões, utilizando como 

artefatos os textos e vídeos propostos, bem como materiais de anotação (agenda), para que os 

pontos essenciais sejam registrados. No entanto, geralmente, a maioria desses elementos parece 

limitar-se a serem artefatos, pois não sendo apreendidos pela professora e não servindo para a 

realização de suas atividades futuras não podem ser considerados como instrumentos. 

A atividade da professora está envolvida, também, pela dimensão transpessoal, pois 

utiliza as memórias de seu agir de outras SPs, o que é percebido quando ela afirma: 

 
N134: você anote tudo viu? 

P135: eu devo anotar tudo? 

N136: deve anotar tudo na sua agendinha pra você não perder as datas e saber o 

que tu tem que fazer... 

 
Dessa forma, a professora demonstra um agir instrumental (anotar na agenda); um 

agir cognitivo (saber) e um agir prescritivo (deve anotar, tem que fazer). 

A SP tem, também, um momento reservado para planejamento (início do ano) e 

replanejamento (metade do ano) das ações a serem realizadas pelos professores em sala e, por 

isso, a professora costuma anotar o que precisará ser feito e suas respectivas datas para que 

possa organizar sua atividade. Além disso, no replanejamento, a professora revê o que havia 

esquematizado no início do ano e, de acordo com o que já foi feito e com as novas condições, 

se necessário, insere ou retira conteúdos: 

 
N152: [...] ver o que você já atingiu e o que você vai ter que acrescentar e o que você 

vai ter que tirar ainda para o segundo semestre então tu vai fazer um vai replanejar 

seu segundo semestre que tu fez um planejamento anual como eu fiz anual tem muitas 

coisas que num vai ser atingida e coi/e outr/atividades que terão que ser inseridas 

então... 

P153: quais são os critérios que eu utilizo pra pra essa definição? 

N154: cê... vai observar por exemplo ah:: questões que vêm pela SEED que você tem 

que aplicar na turma né? por exemplo sobre a gripe H1N1 se você não tiver você vai 

ter que fazer sobre drogas às vezes vem projeto então você vai adequar de acordo com 

aquilo que tá vindo da SEED né? 

 

N156: [...] se vai inserir e também re... retirar alguma coisa que cê já vai ver que não 

vai dar tempo de de ter de falar com os alunos até o final do ano... 

 

N158: [...] que pode ser retomado por exemplo na série seguinte então aquilo que pode 
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que tem o mesmo na série seguinte você pode até tá retirando pra acrescentar outros 

assim que é de urgência e emergência né? de acordo com a situação que acontece 

porque pode surgir uma nova doença e você precisa trabalhar pode surgir questões 

na sala de aula que os alunos tá fora do que você tem no teu planejamento mas que tu 

não vai deixar de informar então você vai replanejar mesmo... 

 

Como professora de biologia, ela precisa inserir certos conteúdos durante o ano, caso 

surjam novas doenças, pois os alunos precisam ter conhecimento a respeito delas. Assim, 

verificamos um agir prescritivo nas diversas expressões utilizadas: vai ter que acrescentar, vai ter que 

tirar, tem que acrescentar, tem que fazer, precisa trabalhar. A professora age, na medida do 

possível, de acordo não só com as prescrições da SEED, mas também a partir de sua experiência, 

percebendo se a quantidade de conteúdos estará ou não de acordo com o tempo que terá para 

trabalhá-los e consegue selecionar o que convém abordar e quando é possível fazê-lo. 

Constatamos, além disso, um agir linguageiro, quando a professora utiliza os verbos falar e 

informar aos alunos. 

Porém, percebemos certa insatisfação da professora em relação à SP, pois, em seus 

comentários, ela afirma que há repetição na forma de realização do processo formativo, bem 

como nos assuntos que são abordados: 

 
N60: sempre né? sempre se recai na avaliação 
 

N124: geralmente é assim... eh faz trinta anos que é assim ((risos)) 

 

Esta professora trabalha há aproximadamente 26 anos com a educação, então, de forma 

irônica, revela que a SP há muito tempo é realizada praticamente da mesma maneira, sendo a 

avaliação um tema recorrente. Comenta, também, que: 

 

N78: [...] sempre tem um videozinho né? da Secretaria de Educação também dando 

as boas-vindas quando é início de de semestre de período letivo né? então a gente 

assiste os videozinhos que são sempre os mesmos né? 

P79: primeiro os vídeos e depois os textos? 

N80: é -- tinha até me esquecido dos vídeos ((risos)) que geralmente tem né?-- 

P81: uhumm {então primeiramente os vídeos... 

N82: que é só pra irritar a gente sabe? eu fico nervosa com esses vídeos ((risos)) 

 

Neste trecho há um agir corporal em assistir aos vídeos e um agir afetivo em fico 

nervosa. Além disso, a professora classifica aos vídeos presentes na SP como videozinhos, sendo 

que o uso deste diminutivo já revela um sentimento de insatisfação. Ela afirma, também que 

eles a irritam, que a deixam nervosa. No momento da Instrução ao Sósia, não houve a 

intervenção que poderia ter havido de modo a perceber os motivos dessa irritação, porém, em 

contato posterior, quando a professora leu a transcrição e escreveu comentários sobre ela, a 

professora afirma: 
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Geralmente os vídeos das Semanas Pedagógicas referem-se a uma saudação do 

governo, falando da importância dessas semanas, tentando motivar para início ou 

reinício do período letivo, mas sabemos que não passa apenas de uma motivação 

infundada, pois na prática não acrescenta nada de concreto ao trabalho que vai ser 

realizado durante o ano letivo. 

 

Verificamos uma valoração negativa, pois a professora classifica a motivação para 

início ou reinício do ano letivo presente nos vídeos como infundada e, segundo ela, os discursos 

governamentais não lhe agradam porque não estão relacionados à sua atividade de trabalho 

cotidiana. Poderíamos dizer que aquilo que a professora vê e ouve nos vídeos, pertencente à 

dimensão prescritiva de sua atividade, está tão distante do que é realizado por ela que, ao 

contrário do que seria a proposta, não a motiva, mas sim desmotiva, contribuindo para 

sentimentos negativos, como irritação e nervosismo, o que pode afetar negativamente a sua 

saúde. Uma vez que, como afirma Clot (2010, p. 8): 

 
Viver no trabalho é poder aí desenvolver sua atividade, seus objetos, instrumentos e 

destinatários afetando a organização do trabalho por sua iniciativa. A atividade dos 

sujeitos se encontra, pelo contrário, não afetada quando as coisas, na esfera 

profissional, começam a estabelecer entre si relações que ocorrem 

independentemente dessa iniciativa possível. Paradoxalmente, então, a pessoa age, 

sem se sentir ativa. No entanto, essa dasafeição deprecia o sujeito, torna-o menos 

real, não sem efeito sobre a eficácia de sua ação, para além dos efeitos sobre a sua 

saúde. (GRIFOS NOSSOS). 

 

Esses efeitos sobre a saúde são, certamente, variáveis em relação ao tempo e a forma 

em que se manifestam, pois estamos tratando de sujeitos únicos e diversos que possuem 

diferentes formas de agir, reagir e sentir. Porém, apesar da variabilidade, esses efeitos são 

possíveis e, muitas vezes, prováveis, se considerarmos que “a saúde é um poder de ação sobre 

si e sobre o mundo, adquirido junto dos outros. [...] Ligada à atividade vital do sujeito, àquilo 

que ele consegue, ou não mobilizar de sua atividade pessoal no universo da atividade do outro”. 

(CLOT, 2010, p. 11). 

Portanto, a atividade do sujeito independe exclusivamente dele próprio, relacionando- se, 

sempre, a outros elementos já apontados por Machado (2007). Assim, expressando-se sobre 

sua participação na SP, a professora traz à cena os elementos que compõem sua atividade de 

trabalho, como visualizamos na figura que segue:
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Figura 4 – Elementos da atividade de trabalho da professora. 

Baseado em Machado (2007, p. 92) e Muniz-Oliveira (2010, p. 312; 2015, p. 232) 

 

Esse esquema mostra os elementos da atividade de trabalho da professora que através 

da utilização de artefatos materiais e simbólicos (vídeos, textos, projetos, agenda) e da interação 

com outros (SEED, direção, pedagogos, outros professores e alunos) procura criar um meio 

propício a seu próprio desenvolvimento, quando está na formação continuada e, também, para 

o desenvolvimento de capacidades de seus alunos, durante todo o ano letivo como pode ser 

observado neste exemplo: N. 158: pode surgir uma nova doença e você precisa trabalhar pode 

surgir questões na sala de aula que os alunos tá fora do que você tem no teu planejamento mas 

que tu não vai deixar de informar então você vai replanejar mesmo.  Porém, observamos que, 

apesar dos esforços da docente, isso não tem sido completamente possível, uma vez que a 

formação continuada oferecida tem se mostrado repetitiva e distante da realidade de trabalho 

da professora, pois é predeterminada pelo contexto amplo (SEED), como já mencionado. 
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4.4 ANÁLISES DOS COMENTÁRIOS SOBRE AS INSTRUÇÕES AO SÓSIA 

 

 

A pedagoga 1 até a escrita deste texto não tinha respondido ao e-mail com o pedido dos 

comentários. A pedagoga 2 e a professora responderam e os trechos da Instrução ao Sósia 

escolhidos e seus comentários aparecem a seguir.  

A pedagoga 2, após a leitura da Instrução ao Sósia, escolheu os trechos que seguem para 

posterior comentário: 

 

Trecho 1: 

S2: primeiro quando a gente recebe recebe recebe informações via internet do Núcleo 

pedindo pra gente eh ir numa reunião em Pato Branco geralmente é assim, pra...pra 

pra todos os pedagogos pra orientar a formação pe a formação pedagógica então a 

gente se desloca a Pato Branco escolhe um grupo vai um representante por escola um 

pedagogo por escola a gente e vai lá e nessa manhã tem toda uma orientação pelo 

pessoal do Núcleo então lá você anota tudo eles vão entregam a documentação pra 

você né? toda a documentação eh às vezes em pen drive às vezes em cd ah às vezes 

só orientam como vai ser a online então você vai baixar os vídeos vai xero/imprimir 

as apostilas aí você volta pra escola nesse momento que você volta pra escola você 

vai conversar com a sua diretora pra ver se ela quer fazer na escola essa Semana 

Pedagógica só com os nossos professores e funcionários ou se quer se reunir com 

outras escolas com outros Núcleos que seriam só as escolas do campo ou com as 

escolas da cidade né? como já foram feitas algumas vezes mas a primeira orientação 

então é você conversar com a diretora tu vai conversar com a diretora aí ela vai te ( ) 

o que pretende né? o que a gente pretende fazer no grupo aí se ela quiser fazer na 

escola como nas últimas vezes foi feito na escola então a gente parte pra conversar 

com as outras pedagogas cê vai partir vai repassar pras outras pedagogas o que foi 

dito lá no Núcleo né? o que foi apresentado então a gente se reúne geralmente nas 

últimas vezes foi numa noite né? pra pra se organizar então nós daí especificamos o 

que cada uma vai mais ou menos orientar o material geralmente chega em cima do 

tempo assim então você acaba não tendo muito tempo pra se preparar também pra 

esse dia muitas vezes... 

S4: Nas últimas vezes foi assim de ahn nós recebemos a orientação na sexta e na 

segunda já começava a Semana Pedagógica ou na quarta-feira então é pouco tempo 

pra você conversar com a direção daí já partir conversar com os outros pedagogos né? 

pra você se preparar na verdade né? E daí organizar ambiente tal ah nas últimas vezes 

foi é... foi mais ou menos isso 

 
Trecho 2: 

S34: [...] muitos conversam sobre os alunos sobre o andamento da escola os 

funcionários falam ahn desde a questão da estrutura coisas assim então nesse 

momento apesar de você estar ali num tempo de intervalo de recrea não seria recreação 

mas enfim ali você consegue muitas coisas talvez até mais espontâneas do que ali num 

grupo fechado onde tem o diretor tem os outros pedagogos tem todos os professores 

talvez não conseguem falar tão abertamente então esse momento também é bem 

importante 
 

Trecho 3: 

S44: [...] o que realmente precisaria ser ( ) com determinados alunos com essa questão 

de nós temos muitos alunos aqui eh que precisariam de uma sala de recursos uma sala 

de apoio sala de apoio talvez assim eles eles tenham uma resposta certa porque nós 

temos tempo integral então eles já dizem: “Oh tempo integral também seria pra ter 

um/uma tem que ter um”... 

P45: Dar um suporte {maior? 
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S46: Um suporte maior dentro dessas matérias principalmente português e matemática 

né? que eles jogam agora a questão da sala de recursos né? então na nossa escola você 

vai perceber pela documentação já se tentou várias vezes nós teríamos alunos mas ( 

)... 

P47: Que precisariam do atendimento especializado S48: Isso 

P49: De alguém que tivesse um conhecimento maior S50: Isso 

P51: Em relação às dificuldades 

 

 

Em relação ao primeiro trecho, a pedagoga 2 afirma que teve dificuldade para explicar 

e instruir a nova “pedagoga”. Então, explana novamente quais são as ações necessárias para a 

organização da SP e reafirma a dificuldade quanto ao estudo do material: “nem sempre consegue-

se estudar todo o material e assistir os vídeos com antecedência”. 

Sobre o segundo trecho, ela reafirma a relevância dos intervalos na formação (lanche, 

almoço): “nos fazem crescer, descontrair, aprender, como é bom essa proximidade com as 

pessoas que estão convivendo conosco diariamente… nesses momentos, podemos nos inteirar 

de vários assuntos e conduzir diferentes caminhos para um trabalho melhor”. Percebemos, 

nessa reiteração, a importância que tem o coletivo de trabalho para a pedagoga, pois ela percebe 

nele uma fonte de aprendizado e a forma de encontrar as possibilidades para saber como agir 

em busca de um objetivo comum que é a realização de um bom trabalho. 

A respeito do terceiro trecho, a pedagoga 2 enfatiza a necessidade que sua escola tem 

de uma Sala de Recursos: 

 
Em nossa instituição escolar é de suma importância uma sala de recursos, pois temos 

vários casos de alunos que necessitam desse trabalho mais individualizado. Também, 

porque durante o ano de 2017 receberemos três novos alunos que já frequentavam sala 

de recursos nos anos iniciais do ensino fundamental. É claro, que não podemos esperar 

que a sala de recursos faça milagres, ela vem para colaborar, auxiliar os professores 

em seu trabalho. É de um trabalho conjunto que o nosso aluno “especial” necessita. A 

escola também precisa de um suporte, estrutura (equipe multidisciplinar) que pode ser 

do NRE, mas que visite, converse, investigue… esses alunos e auxilie o professor em 

suas dúvidas. 

 
 

Notamos que a pedagoga 2 tem conhecimento da realidade vivenciada pelos alunos da 

escola em que trabalha, que se preocupa com eles e que gostaria que os alunos “especiais” 

tivessem o atendimento mais adequado possível. Em relação à SP, em geral, a pedagoga 2 

declara: 

 

Acredito que para uma formação continuada de qualidade, primeiro precisaríamos 

trabalhar com a realidade escolar de nossos colégios. Fazer levantamentos com 

direção, professores, pedagogos, funcionários sobre assuntos que realmente tem 

dúvidas ou que gostariam de estudar, aprimorar. Trabalhar com palestras, cursos 

direcionados por matéria com um professor orientador, com trocas de ideias, 

experiências, não somente com apostilas “pré-preparadas iguais” para todas as 

realidades que são diferenciadas. Também é importante que o material chegue com 
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antecedência para que o pedagogo possa estudar e repassar para professores e 

funcionários o material anteriormente, assim nos dias da Semana Pedagógica, todos 

estarão preparados e poderão contribuir cada um em seu setor. 

 
A pedagoga 2 ressalta, mais uma vez, a importância de receber o material para estudo 

com antecedência, ao mesmo tempo em que critica a utilização dessas “apostilas ‘pré-

preparadas iguais’”, chamando a atenção para o fato de que aqueles que participam da SP, 

direção, professores, pedagogos, funcionários (se referindo a agentes educacionais I e II11) é que 

devem decidir o que será estudado. 

A respeito da experiência com a Instrução ao Sósia, a pedagoga 2 comenta: 

 
O trabalho com a Instrução ao Sósia me fez refletir e repensar meu trabalho, minhas 

dificuldades, no que e com o que realmente me identifico, além das necessidades e 

possibilidades que temos em nosso agir docente. Achei importante a utilização da 

Instrução ao Sósia na identificação de aspectos relacionados ao meu trabalho que, 

muitas vezes, não são analisados, também em um pensar crítico e um posicionamento 

sobre o agir de professores e o “meu”. 

 

A pedagoga 2 declara que a Instrução ao Sósia proporcionou a oportunidade de refletir 

sobre os problemas enfrentados (pouco tempo para estudar o material, falta de autonomia para 

escrever sobre a realidade da escola); sobre aquilo com que se identifica (os momentos de 

intervalo com trocas de experiências); sobre as necessidades (uma Sala de Recursos para a 

escola em que trabalha, mais tempo para estudar os conteúdos da SP) e possibilidades para a 

realização de sua atividade e dos professores em melhores condições (criação de uma equipe 

multidisciplinar composta por profissionais de várias áreas [psicólogos, fonoaudiólogos...] para 

atendimento dos alunos que necessitassem). 

A professora, por sua vez, além de ter comentado a respeito de sua irritação com os 

vídeos (trecho 1), como já foi citado na análise de sua Instrução ao Sósia, escolheu os seguintes 

trechos: 

 
Trecho 2: 

P77: Ok então é a leitura do texto a discussão das questões as questões levantadas por 

nós mesmos ou {questões que já estão 

N78: Não já vem a maioria das vezes já vem questões prontas para serem discutidas 

e fazer uma síntese e o Núcleo quer que mande [...] 
 

Trecho 3: 

N126: No segundo dia geralmente é deixado parte do dia para o replanejamento né? 

Como agora é o segundo semestre então um replanejamento e para discutir também 

atividades que a escola vai fazer durante o segundo semestre é ou a finalização das 

atividades iniciadas no primeiro semestre então inicia-se geralmente com colocando 

lá as datas como que vai ser a apresentação dos projetos a data pra apresentação do 

                                                      
11 Agentes educacionais I são profissionais que preparam as refeições ou fazem o trabalho de limpeza e agentes 

educacionais II trabalham com a parte administrativa das escolas. 
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projeto como que vai ser né? É um -- vamos dizer assim -- uma... assim um 

fechamento né? daquilo que foi feito no primeiro semestre daí nos vamos ter a família 

na escola então como que vai ser esse dia e o restante do tempo depois fica mais pra 

replanejamento e preparação mesmo de material. 

 

Sobre o segundo trecho, a professora declara que “a leitura de textos e questões a serem 

respondidas, infelizmente não levam a nada, pois na maioria das vezes acarretam discussões 

que não melhoram em nada a prática pedagógica”. Salienta, porém, a partir do terceiro trecho, 

a importância de ter um momento reservado para replanejar suas ações para o ano letivo: “o 

replanejamento é importante, pois é um momento de reflexão e troca de ideias entre os pares”. 

A professora conclui defendendo que as SPs sejam repensadas “trazendo dinâmicas 

diferenciadas e proveitosas para o melhor desempenho em sala de aula”. 

Percebemos que tanto a pedagoga, quanto a professora consideram que a SP precisa ser 

reformulada a partir do que se tem na escola e objetivando ações que impactem nas práticas 

cotidianas das salas de aula, o que está de acordo como o que aparece nos PCNs, já citados: “A 

formação não deve ser tratada como um acúmulo de cursos e técnicas, mas sim como um 

processo reflexivo e crítico sobre a prática educativa. Investir no desenvolvimento dos 

professores é também intervir em suas reais condições de trabalho” (BRASIL, 1997). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Notamos que o processo de formação continuada conhecido como Semana Pedagógica 

do Estado do Paraná é um evento de formação continuada que abrange estudos teóricos e 

organização de documentos que orientam as práticas de ensino-aprendizagem. 

Percebemos, em relação a nossa primeira pergunta de pesquisa “Quais são os agires 

dos pedagogos identificados e como se caracterizam esses agires?”, que à equipe pedagógica 

cabe o papel de conhecer o que está previamente organizado e conduzir sua realização. 

Observamos que a atividade de trabalho das pedagogas e da professora em relação à 

SP, e não só em relação a ela, é construída a partir das prescrições que vêm da SEED, que passam 

pelo NRE e chegam às direções de escola e, então, às pedagogas e professores e, por fim, aos 

alunos, em uma cascata (BARRICELLI, 2011) que direciona os agires. Souza-e-Silva (2004, p. 

89-90) afirma que: 

 
Como nas demais profissões, o trabalho do professor consiste em organizar 

procedimentos concebidos por outros, advindos de uma cascata hierárquica, desde o 

nível nacional, como a Lei de Diretrizes e Bases, passando pelos PCN, os quais são 

retomados/repensados no âmbito de cada estabelecimento escolar e dos coletivos de 

trabalho. 

 

Assim, as prescrições, dentro das possibilidades, são reelaboradas pelas pedagogas e 

pela professora e, a partir do uso de artefatos, da relação com vários outros envolvidos e das 

características específicas de seu contexto ocorre a realização da atividade de formação que 

envolve o estudo de textos e vídeos e o planejamento ou replanejamento do ano letivo. 

Apresentamos, no quadro que segue, os agires identificados nas Instruções ao Sósia das 

pedagogas: 
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Quadro 5 – Os agires identificados das pedagogas 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 201712 

 

Verificamos que na Instrução ao Sósia da pedagoga 1 há a predominância do agir 

prescritivo que é identificado 15 vezes, e aparecem também o agir corporal (5), o agir 

linguageiro (2) e o agir cognitivo (2). Há, portanto, ênfase no como fazer respeitando aquilo 

que é “preestabelecido” pelas instâncias superiores. 

Na Instrução ao Sósia da pedagoga 2, predomina o agir afetivo (16), seguido pelo agir 

corporal (12). Há também o agir prescritivo (4), o agir linguageiro (4) e o agir cognitivo (3). 

Percebemos assim, que a pedagoga 2 apresenta inúmeras ações realizadas, mas expressa, 

principalmente como a afetam as impossibilidades de agir no evento de formação continuada e 

em outros momentos de sua atividade. 

Percebemos, em relação aos agires da professora participante que, a partir das 

orientações recebidas, leem-se textos, assistem-se a vídeos, respondem-se a perguntas propostas 

e planejam-se ou replanejam-se as ações para o período letivo. Os agires da professora foram 

classificados de acordo com o que mostra a figura a seguir: 

 

 

 

                                                      
12 Dados referentes aos trechos selecionados para esta pesquisa e não ao todo das Instruções ao Sósia. 
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Quadro 6 – Os agires identificados da professora 

 

 
Fonte: elaborado pela autora 2017 

 

A Instrução ao Sósia da professora apresenta, ao menos uma vez, um dos seis tipos de 

agires utilizados nesta pesquisa. Aparecem os agires cognitivo e afetivo, uma vez; o agir 

instrumental, duas vezes; os agires linguageiro e corporal, quatro vezes e o agir prescritivo, aqui 

predominante, nove vezes. Notamos, assim, que a professora busca agir de forma a aproveitar 

o evento formativo e o momento em que está reunida com os colegas da escola para organizar 

o que fará posteriormente em seu cotidiano, porém, sem muita autonomia, pois tem que, 

continuamente seguir as instruções pré-definidas. 

Assim sendo, surge nossa terceira pergunta de pesquisa: “O que causa o 

descontentamento das pedagogas e da professora em relação à SP?” 

As pedagogas revelam que a preparação para a SP, quase nunca ocorre da melhor 

forma, pois os materiais para estudo, normalmente, são disponibilizados em data muito próxima 

à realização do evento, deixando-as em uma posição difícil, uma vez que precisam escolher 

entre realizar o trabalho em casa ou mediar a SP sem conhecer seu conteúdo por completo. 

Pudemos perceber, também, através dos tópicos abordados pelas pedagogas e pelo 

comentário irônico da professora, que a SP é repetitiva, pois nos três dias de sua realização o 

que se tem, basicamente, é a análise de textos e vídeos, com recorrência de determinados 

assuntos, sem muitas variações, sendo que a maioria dos profissionais que participa da SP não 

o faz pela primeira vez. A avaliação, ou seja, as formas ou técnicas utilizadas pelo professor 
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para verificar o aprendizado dos alunos em sala de aula, por exemplo, é assunto recorrente nas 

SPs e a teoria colocada sobre ela é sempre a mesma: de que é preciso que se faça uma avaliação 

diferenciada, que atenda às necessidades de todos os estudantes. E algumas das dúvidas que 

surgem são: como preparar e realizar avaliações diferenciadas para mais de 30 alunos no tempo 

que se tem? Ainda que se utilize a cada vez um tipo de avaliação diferente, o que fazer se alguns 

alunos não atingirem os objetivos em nenhuma? O que acontece com esses alunos que não 

alcançam os objetivos propostos? O que interfere em seu desempenho escolar (Fatores sociais? 

Econômicos? Emocionais?...)? O que o professor pode/deve fazer?, etc. Isto faz com que os 

profissionais que participam desse evento (equipe gestora, agentes educacionais e professores) 

sintam-se insatisfeitos, pois o que é decidido por membros das instâncias superiores, geralmente 

distantes há muito tempo do cotidiano escolar, frequentemente, é generalizado, não atendendo 

às expectativas locais. 

Assim, chegamos à nossa quarta pergunta de pesquisa: De que maneira o trabalho com 

a SP interfere na afetividade dos sujeitos que dela participam? Pensando na afetividade como a 

capacidade de se sentir afetado, de modo positivo ou negativo, podemos afirmar que a maneira 

com que a organização das SPs têm ocorrido afeta negativamente as profissionais participantes 

desta pesquisa, pois desperta sentimento de frustração, baixo autoestima, falta de autonomia, 

nervosismo, irritação, interferindo, muitas vezes, em sua vida extraescolar. Isto posto, resta-nos 

nossa quinta pergunta de pesquisa “Em que a SP, no modelo atual, contribui para o 

desenvolvimento subjetivo e profissional de seus participantes?” 

A pedagoga 1 comenta que, a partir das questões de cunho amplo recebidas nos 

materiais provenientes da SEED, tentam pensar e propor outras mais específicas, o que pode 

contribuir para a realização do trabalho escolar. A pedagoga 2 destaca a importância da 

interação entre os profissionais escolares em uma situação mais descontraída, que proporciona 

o conhecimento de situações e opiniões sobre as atividades de trabalho, enquanto professores e 

agentes educacionais I e II se expressam sobre o que se faz ou sobre o que gostariam de fazer 

de maneira mais espontânea e a professora, por sua vez, enfatiza a relevância do momento de 

replanejamento para adequação dos conteúdos e das condições de trabalho encontradas ao longo 

do período letivo. 

Porém, defendemos que um evento tão importante como a SP, que acontece antes do 

início dos dois períodos letivos do ano e reúne todos os profissionais das escolas, poderia ser 

mais proveitoso se os trabalhadores tivessem a oportunidade de falar sobre sua atividade a partir 

do que realizam em suas próprias escolas para juntos buscarem alternativas para as situações 

de dificuldades cotidianas. 
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Para tal, baseados em Lima (2016) em seu blog “Clínica da Atividade Docente”, 

propomos que sejam implementadas ações da Clínica da Atividade nas escolas de educação 

básica da rede pública de ensino paranaense e que, entre outros momentos, sejam utilizadas as 

SPs para seu desenvolvimento, uma vez que contam com a participação de todos os 

trabalhadores escolares que, muitas vezes, ainda não formam um coletivo de trabalho, pois: 

 
A mera reunião, ou melhor, a pura e simples justaposição desses profissionais da 

educação para atuar em determinada ou determinadas instituições de ensino não faz 

deles um coletivo de trabalho. Em muitos sentidos, é possível dizer que eles antes 

iniciam suas atividades como coleção de indivíduos. É definitivamente o tipo de 

caminhada juntos que definirá se o grupo permanecerá como coleção de indivíduos 

ou se se desenvolverá gradativamente, com maior ou menor rapidez, em direção a se 

tornar um verdadeiro coletivo de trabalho e a permanecer como tal. [...] 

Entretanto o processo de transformação de coleções de indivíduos em coletivos de 

trabalho é árduo e complexo, sendo uma das responsabilidades de programas de 

formação docente continuada que para muito além da prática pedagógica se 

preocupam também com a saúde do professor. (LIMA, 2016d) 

 

Para implementação de uma Clínica da Atividade Escolar13, seria necessária uma 

parceria entre universidades e escolas para que professores universitários ou acadêmicos, 

principalmente, levassem ao conhecimento dos profissionais as ideias que fundamentam esta 

proposta de trabalho para que possam decidir se desejam ou não realizá-la, a partir de conversas 

informais ou reuniões de pesquisadores com grupos de diretores, pedagogos, professores e/ou 

funcionários. 

Depois de tudo explicado e havendo a aceitação dos trabalhadores, seriam utilizadas 

Instruções ao Sósia e Autoconfrontações Simples e Cruzadas realizadas com pessoas de vários 

setores da escola, mas com foco em docentes e alunos. Não são descartadas certas dificuldades 

no decorrer do processo, pois: 

 

Um dos grandes obstáculos é, na maioria das vezes, o próprio modo criticável de 

contratação dos profissionais da educação. A depender do Estado do país, o professor 

pode ser, por exemplo, contratado por “Processo Seletivo Simplificado” (PSS – 

Paraná), “Admitido em Caráter Temporário” (ACT – Santa Catarina) ou mesmo se 

tornar “Ocupante de Função Atividade” (OFA São Paulo). O resultado é, dentre 

outros, a alta rotatividade de professores nas escolas e isso ou inviabiliza totalmente 

ou dificulta muito e interrompe o processo de constituição de coletivos de trabalho 

docente, além de ser mais um elemento que faz mal à saúde dos profissionais por causa 

de incertezas e instabilidades de diversas ordens. (LIMA, 2016d). 

 
Porém, apesar dos problemas encontrados, é preciso que haja a tentativa, pois, os 

trabalhadores da educação, principalmente professores, precisam, cada vez mais, de 

                                                      
13 Utilizamos esse termo mais abrangente por pensarmos em incluir nas ações alunos e outros profissionais da 

escola, como os pedagogos, ainda que o foco sejam os professores. 
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oportunidades para que possam perceber como seu trabalho tem acontecido e quais poderiam 

ser as possibilidades, lembrando que, como afirma Lima (2016), é preciso sempre tratar o 

professor ou qualquer outro trabalhador como o verdadeiro especialista de sua atividade. 

Consideramos que contribuímos para as reflexões a respeito da formação continuada 

de professores do sudoeste paranaense, pois pudemos, através das Instruções ao Sósia, notar 

quais são os agires de pedagogos e professores na participação das SPs e quais as representações 

construídas por alguns deles sobre esses eventos formativos. 

Esperamos ter contribuído para o desenvolvimento das pedagogas e das professoras ao 

ter lhes dado à palavra como uma oportunidade de rever e discutir sua atividade de trabalho e 

de expressar sentimentos e opiniões a respeito dela. 

Esta pesquisa pode e/ou deve ser ampliada futuramente, por esta pesquisadora e/ou por 

outros profissionais que se interessarem pela temática e discussão, uma vez que sempre é 

possível aprofundar e/ou lançar novos olhares sobre o objeto estudado, que é de extrema 

relevância para a educação da rede pública de ensino.
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ANEXO 1 TRANSCRIÇÃO DA INSTRUÇÃO AO SÓSIA DA PEDAGOGA 1 

 

 

18/02/2016 

 

 

P.: Pesquisadora  

H.: Helena (Nome fictício) 

 

 

P. 1: Helena supondo que eu fosse te substituir essa semana e nos três primeiros dias da semana 

que vem o que eu teria que fazer pra que as pessoas não percebessem que houve essa 

substituição? 

H. 2: Primeiramente você precisa ne-ces-sa-ri-a-men-te conhecer o que foi proposto pela 

Secretaria de Estado da Educação como proposta para a semana de capacitação a partir do 

momento que você tem conhecimento do que está PREestabelecido você precisa ter ciência do 

que/dos acordos internos da instituição de ensino porque é necessário ter esse conhecimento da 

parte interna? Porque por vezes é necessário adaptar da/na realidade de cada escola a questão 

de horários a questão da flexibilização de momento a disponibilidade de espaço a 

disponibilidade de material eletrônico parte midiática então sempre é necessário ter um 

conhecimento prévio do que você vai fazer sabendo-se o que vai fazer fica muito mais fácil 

você realmente passar despercebido vamos dar um exemplo num jogo de futebol a essência 

quem precisa aparecer são os atletas não o juiz na escola o pedagogo precisa ter essa mesma 

visão ele precisa conduzir porém ele não é a estrela do momento a estrela na escola precisa 

sempre ser os alunos os coadjuvantes os supostos professores ( ) e nós simplesmente fazemos 

a parte de estruturação de dar suporte para que as coisas aconteçam pra isso precisa sempre ter 

um bom conhecimento do que vai tá acontecendo 

P. 3: E quanto à questão da formação então quanto tempo antes dessa/de ocorrer a formação 

dos professores eu inicio essa preparação? 

H. 4: Isso é muito... instável -- vamos usar essa palavra -- Por quê? Porque por vezes nós temos 

acesso a esse material em tempo hábil como aconteceu esse an/este ano excepcionalmente né? 

nesse dois mil e dezesseis que nós estamos recebendo na segunda-feira para ter na outra segunda 

feira então temos uma semana pra nos organizar porém nós já tivemos momentos em que 

recebemos na quinta-feira na sexta-feira pra na segunda dar conta de acontecer então precisa-
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se ter claro assim porque o pedagogo de escola independente se você recebeu na segunda ou na 

sexta você tem que conhecer pra poder dar conta 

P. 5 Então... no caso como que eu faço se chegar na quinta ou na sexta-feira... na sexta por 

exemplo? 

H. 6: Eh...podemos dizer assim...problema seu -- desculpa a expressão pejorativa -- mas assim 

cabe a você ter um...um comprometimento com a sua profissão e fazer a leitura fora do seu 

horário de trabalho e levar tarefa pra casa chegar em casa analisar preparar e se for necessário 

cumprir mais do que o teu horário cabe a você 

P. 7: E essa semana chego na segunda-feira e aí a partir do momento em que vocês tiveram 

acesso... 

H. 8: Normalmente quando... como a gente fala... essa aqui... essa escola em especial ela é uma 

escola grande nós temos mais que um pedagogo então normalmente há uma subdivisão de 

tarefas então...eh... faz-se uma distribuição cada um já sabe o que cabe fazer o que faz na 

acolhida dos professores o que inicia com as falas então cada um haverá a sua função se cada 

um sabe o que tem que fazer e executar cada um a sua parte você consegue dar conta 

naturalmente vamos pensar que fosse uma escola pequena que tivesse somente um pedagogo 

caberia a ele ter o entendimento de todas as partes e fazer executar todas as partes de maneira 

mais harmoniosa possível 

P. 9: E eh... no caso na segunda-feira você já iniciou... então... a questão de...eh...de estabelecer 

qual seria a sua parte? 

H. 10: Na segunda-feira nesse caso é você já tem que chegar no início da manhã como a previsão 

do encontro são as sete e meia você no mínimo deve estar com 30 minutos de antecedência NO 

MÍNIMO repito por quê? porque você precisa verificar se realmente as coisas que você precisa 

usar vai funcionar mídia som espaço... se tá tudo funcionando como previsto porque 

você...ah...confiar que uma mídia vai funcionar as tecnologias são bacanas são muito 

interessantes porém elas precisam ser testadas com antecedência excepcionalmente ela pode vir 

a não rodar um vídeo ou algo do gênero então você se testou antes a sua credibilidade o sucesso 

do seu trabalho fica por assim dizer mais próximo do sucesso 

P. 11: Então no caso na primeira semana de segunda a sexta então é esse/a subdivisão de quem 

fará o que e a questão de (...) 

H. 12: De tudo o que principalmente o conhecimento porque sem você saber o que que é e 

normalmente quando você trabalha em equipe você também tem assim a questão das afinidades 

o que que cada um tem uma afinidade maior se você tem mais habilidade pra falar pra organizar 

então faz-se a distribuição e principalmente assim TODOS que fazem parte precisam conhecer 
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todo o material e só que é algo assim (...) 

P. 13: Bastante material? 

H. 14: Razoável mas o que...o que é interessante que a gente tem que entender na escola que 

quando a gente fala em se preparar para a Semana Pedagógica nós temos que entender que além 

de preparar para a Semana Pedagógica nós estamos nesse ano de dois mil e dezesseis 

excepcionalmente acabando o ano letivo de dois mil e quinze então ao mesmo tempo em que 

você prepara a Semana Pedagógica você está atendendo o término do ano letivo de dois mil e 

quinze com entrega de resultados conselho de classe recepção de pais para resultados então 

quando a gente fala assim ah... de preparar não é só sentar e preparar você tem que dar conta 

de fazer a escola continuar funcionando mais a Semana Pedagógica e na segunda feira você tem 

que estar aqui realmente fazendo funcionar a Semana Pedagógica porque os professores 

também esperam que ela esteja funcionando e você também para que a escola possa ter uma 

boa gestão 

P. 15: E...ah... da onde é/vem todo esse material? 

H. 16: Repito esse material a princípio vem da Secretaria Estadual de Educação tá? Via links 

via site a página [do Dia a Dia Educação... 

P. 17: [Acontece às vezes de algum link não funcionar? 

H. 18: Acontece mas aí existe também uma questão do grande interesse teu né? Porque 

normalmente o que está ali proposto ele está disponível em outros espaços da mídia então ah... 

não funcionou a mídia que foi proposta pelo estado a partir da nomenclatura você pode buscar 

em outros espaços tecnológicos então às vezes quando você tá ali... ah mas não funcionou mas 

quanto você tentou pra que aquilo funcionasse? Né? É ah...tento abrir uma vez não funcionou 

eu desisto qual é a minha perseverança em torno do que cabe a mim fazer enquanto educador? 

P. 19: É...ok... então agora eh... segunda-feira dessa semana ainda não na próxima semana 

segunda-feira eu chego na escola o que que eu faço... em relação a formação? 

H. 20: Antecedendo a formação? 

P. 21: Isso 

H. 22: Então você vai chegar muito cedo na escola -- como nós normalmente fazemos aqui -- a 

gente faz a acolhida do funcionamento normal da escola né? então... assim... se eu fosse te 

descrever eu diria que eu chego na escola a primeira posição é verificar a necessidade de... 

de...de adaptações que como é sabido...eh...eh comum nós sabermos que o professor não vem 

próximo das sete e meia né? Então você tem que fazer... a estrela principal da escola é o aluno 

então você tem que em primeiro lugar fazer com que funcione o andamento das aulas as aulas 

estando em andamento aí sim existe a possibilidade dentro das po-ssi-bi-li-da-des de verificar 
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o que você PODE vir a fazer sobre a semana de preparação para início do ano letivo 

P. 23: E na sequência do dia então? 

H. 24: Olha... se eu te descrevesse um dia podemos dizer assim que na escola não existe é/um 

cronograma de trabalho você pode até escrever um cronograma de trabalho e dizer sete horas 

eu entro na sala dos professores converso com os professores sete e quinze eu verifico se todo 

mundo veio sete e meia eu organizo a fila entrada de alunos muito bonito... mas na realidade 

das escolas isso é inviável porque às vezes você chega sete horas e tem pais esperando sete e 

dez um aluno caiu e se machucou sete e vinte outro passou mal sete e meia o professor que 

deveria estar chegando não chegou então a escola é algo assim... muito dinâmico que toda hora 

você tá tendo que se readaptar e reinventar pra fazer funcionar mas -- volto a reiterar assim -- 

você tem que pe/saber o que compete a você dentro da escola se você tá na parte de gestão você 

tem que ter esse entendimento que tem que pensar rápido e fluir rápido para que as partes 

interessadas não sejam negligenciadas o que é prioridade... conversar com um pai ou socorrer 

um machucado? O que é prioridade... encaminhar a turma ou verificar se o pai... pedir pro pai 

aguardar um pouquinho ou atender a turma? Então o professor pedagogo precisa sempre ter a 

noção assim o que é prioridade dentro da escola uma lista de prioridades primeiro lugar 

integridade física do aluno depois atenção pro pai então porque que a gente brinca que às vezes 

a gente leva muita tarefa pra casa porque dentro do horário de trabalho não dá tempo hábil pra 

que você se prepare pra tua função de pedagogo 

P. 25: Então na verdade dentro do tempo em que você tem acesso ao material seja um dois dias 

ou seja de segunda a sexta você tem que ir encaixando essa preparação da formação... 

H. 26: Com certeza... infelizmente não há a possibilidade de você dizer: “Não... hoje de manhã 

vamos parar e vamos preparar a formação pedagógica” infelizmente não não condiz entre o que 

seria o ideal e o real essa é a nossa dura realidade que se nós analisarmos num período que nós 

temos num número maior de quinhentos alunos pra três pessoas mas/aí volta a/quantas pessoas 

eu consigo atender? Quantos pais quantas pessoas quantos alunos e mais o que me compete 

essa história de formação...ah:: o pedagogo precisa ler participar dentro da escola praticamente 

você não faz essas coisas você acaba fazendo em horário extra 

P. 27: O importante é que na segunda-feira que inicia a formação esteja tudo (...) 

H. 28: Realmente... e... por exemplo eu atuo vinte horas neste estabelecimento de ensino se é 

possível fazer em 20 horas em quarenta ou sessenta isso independe na segunda ele precisa 

acontecer e com a maior qualidade possível porque senão nós também perdemos o que nós 

queremos que é o nível de comprometimento com a qualidade para o início do ano letivo tá? 

Porque para que eu possa convencer alguém que aquilo é relevante ele precisa ser apresentado 
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numa condição no mínimo interessante quando a gente fala assim que...em aprender é preciso 

entender que qualquer coisa que eu vá propor pra alguém ela tem que se apresentar com uma 

cara -- digamos assim -- interessante porque se ela tem um caráter de interesse para as pessoas 

o nível de atenção também é maior porque ( ) as pessoas perceber que você está seguro do que 

você está falando você tá propondo com firmeza com excelência o grau de interesse das pessoas 

também é maior de participação de tudo 

P. 29: E você colocou que aqui como é uma escola maior são três pedagogas cada uma eh... tem 

uma...uma função em relação a essa formação e se acontecer de chegar na segunda-feira e você 

perceber que alguém não não [fez algo que deveria ser feito... 

H. 30: Todas tem que saber do todo que é aquela premissa como a gente fala quando pede prum 

aluno apresentar trabalho a minha parte tudo bem compete a você mas você não vai dizer: “olha 

não vai acontecer tal parte porque o pedagogo x não veio” você tem que saber o todo para que 

se EXCEPCIONALMENTE acontecer de ter alguma coisa que a gente sabe que imprevistos 

podem acontecer todos possam ser substituídos e dado conta é como se se coubesse a mim ( ) 

tenho mais afinidade ou tenho menos mas se precisar todos devem estar aptos a cumprir por 

isso que tem essa preparativa anterior a data ( ) 

P. 31: E na segunda-feira então como que eu faço como que eu começo? 

H. 32: Normalmente é encaminhado um/uma de nós vai fazer a acolhida normalmente a escola 

prepara além da fala dos professores algo pra acolher alguma atividade cultural para a abertura 

e na sequência então você como -- volto a repetir – como tem uma parte que já está 

PREDETERMINADA então você segue o que está predeterminado mas com uma:: roupagem 

uma linguagem um acolhimento mais in/intimista mais ligado a questão cultural de cada 

estabelecimento de ensino né? Então assim tem a cultura de acolher de mensagem música 

cantiga atividades cultural então inclui dentro disso para que as pessoas se sintam mais 

acolhidas mas infelizmente temos que seguir o que é preestabelecido 

P. 33: E o que eu faço ou como que eu ajo se chegada as sete e meia que é o horário marcado 

não estiverem todos presentes? 

H. 34: Olha... o que se preestabelece é assim tem um horário todos são comunicados tem um 

sistema de comunicação interna da escola tanto online quanto pessoal principalmente nesse 

caso que que os professores a grande maioria são professores efetivos e lotados na escola então 

eles tem ciência já de horário de começo excepcionalmente não chegou às sete e meia vai 

começar com ou sem professor a gente num né? tem que se trabalhar a premissa de que todo o 

trabalho precisa ser respeitado e valorizado o primeiro princípio é o cumprir no mínimo a 

questão de horário 
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P. 35: A partir da recepção o que eu faço na sequência? 

H. 36: Aí entra a parte de você seguir lá o que é pré... pré... pré proposto né? E o que que 

preestabelece? A passar... passar os vídeos de acolhimento que são emanados lá da Secretaria 

de Educação que é a acolhida da secretária as falas enfim do poder maior né? E na sequência 

você vai seguir né a pré distribuição tem uma parte que é coletiva uma parte que é individual 

mas -- como eu volto a dizer -- infelizmente está tudo preestabelecido você tem um roteiro que 

você tem que seguir primeiro os vídeos depois as boas-vindas a apresentação da nova direção 

que agora temos os novos diretores que vão ser apresentados à equipe né de trabalho todo ano 

tem pessoal novo ou pedagogos ou funcionários professores então não existe como trabalhar 

com quem você não conhece então parte do princípio de apresentar os novos os velhos enfim 

que todos os presentes se se... 

P. 37: Isso é algo que não está no/naquele roteiro 

H. 38: Tá inclusive tá preestabelecido mas é uma política que nós temos porque não tem como 

trabalhar com quem você não conhece assistidos os vídeos -- que é a proposta --temos também 

ainda na segunda feira a construção do plano de ação e uma das das proposições é também que 

a nova direção apresente para a equipe de trabalho o seu plano de ação até pra que as pessoas 

tenham conhecimento de como ele pretende conduzir esses próximos anos do estabelecimento 

de ensino 

P. 39: E o que eu faço se eu perceber que durante os vídeos as pessoas não estão... de repente... 

prestando muita atenção ou não despertou o interesse? 

H. 40: Olha... normalmente assim... você pode pressupor que você não tem você está 

trabalhando com adultos e profissionais felizmente né? Nesse estabelecimento de ensino não é 

algo comum principalmente por que os vídeos são curtos né? Então uma das coisas interessantes 

é que a maioria dos vídeos perduram de três a cinco minutos então é um tempo que dificilmente 

desperta dá o tempo pra você cansar ao ponto de você começar a conversar com teu colega 

existe sempre uma conversa paralela? Existe desde que ela não interfira você também não tem 

como ou proibir ou coibir alguém de participar normalmente pode (ver) que dá o espaço para a 

discussão dos vídeos em alguns casos inclusive é possível até que você volte o vídeo que se 

repita de novo onde/se surgiram situações que realmente precisam ser ser discutidas debatidas 

volta-se para que todo mundo possa realmente participar dessa construção que é a ideia da 

Semana Pedagógica 

P. 41: E de que forma eh... isso fica documentado gravado...? 

H. 42: Normalmente assim quando você faz qualquer ação na escola constrói-se ata constrói-se 

registro tem os redatores então sempre tem que ter um registro porque como que eu vou dizer 
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que você participou que você opinou que você eh... pa/ eh... -- como é que eu poderia te dizer 

assim? Alicerçou alguma ideia se eu não tenho registro? Além do registro de frequência que já 

é preestabelecido por uma pré-inscrição no SICAP que já fica pré pronto uma lista de quem 

vem pra cá da escola então isso é um controle de frequência mas que na verdade nos serve para 

saber também quem participou das possíveis conversas 

P. 43: E eu mesma eh... passo essa lista de frequência tomo conta disso? 

H. 44: Normalmente a parte do administrativo que é a parte da secretaria que faz o controle de 

frequência pelo menos é o nosso pré-combinado aqui que a parte de frequência fica com o nosso 

administrativo tá? e também além disso sempre tem a construção por exemplo aqui vai ter 

momentos que -- como é o caso do plano de ação – como é um grupo grande vai haver uma 

subdivisão para as pré-construções pra depois chegar a plenária e haver uma construção única 

quando há essa pré-construção quem construiu assina a construção pra gente ter as pessoas que 

participaram da construção 

P. 45: E nesse momento que eu encaminho a discussão dos vídeos por exemplo que é uma uma 

questão oral eu faço alguma anotação em relação [aquilo que é comentado? 

H. 46: [Sempre... nós temos nós temos o hábito de nós enquanto pedagogos além de ( ) sempre 

fazer anotações até pra que quando a gente vai pra plenária a gente pode... “Olha... ficou uma 

dúvida quando a pessoa fulana lembrou por exemplo uma situação da inclusão uma situação de 

avaliação como como vocês percebem que isso pode ser feito? Olha... fulana aqui não ficou 

claro tem como você retomar? Lá rá rá...” Abrir alguma situação para que a pessoa possa voltar 

para aquele questionamento feito que naquele momento não pode ser sanado 

P. 47: Há ainda mais alguma atividade pra ser realizada na segunda-feira no primeiro dia de 

formação? 

H. 48: Além disso nós além...além de todos os vídeos tem essa parte que acreditamos que ela 

acaba sendo demorada um pouquinho que é essa questão da construção do plano de ensino por 

quê? Porque o plano de ensi/o plano de ação -- desculpe -- porque se nós analisarmos ele precisa 

ser construído não pode fazer abrir num todo então ele precisa ser construído em pequenos 

grupos depois somar os grupos e finalmente nós temos que chegar a um consenso e quando nós 

fazemos a avaliação... pra chegar a um consenso sobre critérios como eh... avaliação gestão... 

com um grupo maior de sessenta pessoas a gente demora um pouquinho até pra que possa ser 

justo e que realmente o grupo quer constru/quer que seja registrado qual a construção que o 

grupo quer porque seria muita fácil eu pego a fala de todos os professores e sintetizo 

P. 49: E como que eu faço se a/chegar ao ao tempo estabelecido e algum grupo não tiver 

terminado ainda?
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H. 50: Normalmente a gente sempre trabalha com um pouquinho de tolerância a gente vai 

passando “Olha você tem até tal tempo” e já aconteceu em alguns casos de o grupo trazer eh 

incompleto para a plenária isso é... é uma coisa natural principalmente porque tem mais de um 

momento pra plenária que é onde se excepcionalmente ele não conseguiu dar conta ainda existe 

a possibilidade de participação não é algo assim que tem que necessariamente ficar engessado 

porque como eu falei alguns temas para um grupo é mais polêmico pra outros é menos enfim é 

natural que (alguns demorem menos) 

P. 51: E após a plenária o que eu faço? 

H. 52: Registro tudo o que eu tenho então no final da discussão eu realmente tenho que ter a 

minha planilha completa com a fala de todos e essa planilha precisa ficar arquivada até mesmo 

porque depois você precisa dar um retorno ao teu núcleo de ensino que posterior vai dar uma 

devolutiva a Secretaria de Estado Da Educação pelo menos é o que nos preestabelecido foi 

P. 53: E no segundo dia? 

H. 54: No segundo dia então nós temos a parte de discussão de análise dos textos das análises 

de vídeos que ainda se faz no coletivo então como é um grupo grande provavelmente 

trabalhamos com a ideia de fazer grupos menores né pra que haja uma participação maior e 

usando os recursos midiáticos como o multimídia para os vídeos né? E cópias para os textos e 

a gente tem uma coisa bacana aqui porque vários professores normalmente vem já com o 

material pessoal né nos seus computadores pessoal ou impresso já vem com o material pré-lido 

pré-conhecido então isso facilita bastante pra... pra... atividade do dia mas no segundo dia está 

está previsto basicamente o estudo de textos construções escritas das... das discussões porque 

todas as propostas tanto de textos quanto de vídeos pressupõem que posterior a ele sejam feitas 

análises e registro então cada grupo tem um redator e posteriormente nós recolhemos pra fazer 

uma síntese do que foi produzido na escola 

P. 55: São muitos os temas abordados? 

H. 56: São basicamente sobre a questão de... de... da qualidade de ensino esse ano ele tá mais 

enxuto o que possibilitou um leque maior de discussão da/dentro da escola o material não é tão 

extenso ele abre para que haja realmente uma discussão em torno de que/o que temos o que 

somos e o que gostaríamos de ser enquanto escola 

P. 57: E eu faço alguma leitura além desse material a respeito do tema? 

H. 58: Enquanto pedagogo sempre é preciso sempre ter mais do que uma cartinha na manga 

porque excepcionalmente quando a gente trata com... com os... os professores o que que vai ser 

aberto o que propõe ah tá... mas em relação à avaliação tá mais e quanto ao aspecto legal? Então 

a parte pedagógica tem que ter ali sempre em mão o seu PPP pra que qualquer dúvida que surja 
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possa estar sanando a dúvida regimento interno tem que ter as instruções normativas quais são 

as instruções que são vigentes e apresentar além porque quem vai tá lá realmente no segundo 

dia vai ter além da leitura vai ter a leitura mas eu preciso dizer: “Olha isto está valendo porque 

revogou tal situação” então o pedagogo precisa ter essa parte documental principalmente eh... 

de fácil acesso pelo menos indicar para os educadores onde encontrá-la pra que em caso de 

dúvida possa ser sanada 

P. 59: Mais alguma coisa para o segundo dia? 

H. 60: Basicamente isso 

P. 61: Esse seria então o segundo dia? 

H. 62: [Isso 

P. 63: [E no terceiro dia? 

H. 64: Terceiro dia haverá uma subdivisão em que vai acontecer então uma parte inicial a gente 

recebe todos novamente e depois dá uma subdivisão por área... por exemplo... professores num 

grupo eh agentes educacionais num outro grupo agentes educacionais um num grupo agentes 

educacionais dois num outro eh... pedagogos e diretores num outro grupo com um material 

específico para cada um sendo que lá na parte inicial será orientado a todos que o material 

recebido é/será analisado da mesma forma que no segundo dia são textos e vídeos e haverá um 

monitor ou pode-se dizer um redator escolhido por eles que fará as anotações para que possa 

ser eh... copiado posteriormente né pra fazer os encaminhamentos então digamos... ah dos 

pedagogos alguém entre os pedagogos vai fazer as anotações quem quem fará a mediação? Os 

próprios profissionais envolvidos ali então essa/esta é a instrução normativa que nós temos se 

percebermos que haja alguma dificuldade com certeza a equipe pedagógica fará/abrirá mão de 

fazer a sua formação para poder ajudar na construção dos demais 

P. 65: E o que eu faço no meu grupo? 

H. 66: No seu grupo você como os demais você vai fazer a leitura a análise dos vídeos 

redação se você for... 

P. 67: Qual seria o meu tema como [pedagoga? 

H. 68: [Nós como pedagogas temos a parte principalmente ali nós pegamos os textos que nós 

temos são a parte de gestão escolar e -- sendo bem sincera -- eu não terminei de ler a parte do 

pedagogo porque como é a parte que nós vamos poder estar participando estudando foi a que 

menos eu me ative então o que a gente se propôs a analisar melhor a dos outros que se 

excepcionalmente você precisar ajudar o dos outros você tem que dar conta então como hoje é 

apenas quinta-feira eu [ainda tenho até segunda pra conhecer o meu ((risos)) 

P. 69: Então no caso se... no caso se alguém de outro grupo vier e solicitar a minha ajuda eu 
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deixo e vou... 

H. 70: Na realidade assim o (hábito) a proposição não é essa mas nós temos que entender assim 

se excepcionalmente acontecer alguma coisa eu tenho que propor enquanto escola que flua essa 

formação então se necessário for o pedagogo tem que dar suporte para o professor se necessário 

for né? Mas diante da análise do material eu acredito que não haverá necessidade 

P. 71: Então no caso ali será feita novamente nesse terceiro dia a leitura [desses/de textos e 

assistir os vídeos 

H. 72: [Leitura do material a análise dos vídeos e a parte de registros escritos por exemplo na 

parte do agente um eles terão algumas práticas né então a parte de higiene então que é uma 

coisa que eles farão prática eles tem que (se dedicar) então haverá necessidade de executar 

registro da parte dos pedagogos também é mais análise discussão por que todos né cada texto 

tem algumas questões que são propostas pra reflexão sobre o material que você leu mas aí é 

entra toda da questão uma reflexão que é uma proposição mas sempre surgem a partir dessas 

questões outras que nós consideramos pertinentes para o nosso estabelecimento de ensino tanto 

que na proposta da Secretaria de Estado da Educação não estava incluso uma/uma... 

separadamente um/uma formação um estudo para os professores de sala de recurso nós estamos 

fazendo uma proposição para que aconteça separadamente a discussão dos problemas que 

envolvem a sala de recursos né que como é um projeto de mais de dez anos então faz-se 

necessário que ele/esse programa efetivamente também seja lembrado por isso que eu falei lá 

no começo da questão ali das particularidades nesse caso na proposta da Secretaria de Estado 

não há nada para a sala de recursos porém (...) 

P. 73: Se acontecer de entre aquelas perguntas que já estão propostas haver alguma que eu 

talvez não entenda ou que eu... pense que não se adequa a realidade da escola? 

H. 74: Eu posso/entendo que primeiro a gente responde e acrescenta o que nós consideramos 

que seja relevante porque ah não não se aplica eu posso até responder como não se aplica pra a 

nossa realidade porém o que a nossa realidade constata é isso ( ). 

P. 75: Então na verdade eu vou responder que não está de acordo mas vou explicar o porquê 

disso explicar qual é a realidade que eu tenho então... 

H. 76: Daí você está me induzindo a dizer uma coisa que eu não sei ainda se isso pode acontecer 

[mas (se isso existe)? 

P. 77: [Não isso seria uma hipótese... 

H. 78: Existe agora você não pode responder uma coisa que não faz parte da tua realidade dizer 

que...ah acontece evasão quando não acontece evasão dizer que existe violência quando não 

tem mas também não posso negar que ela exista porque às vezes quando este material é aberto 
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para todo o estado do Paraná tem situação que eles vão propor que não diz respeito a minha 

realidade mas pode dizer a sua que é de outra cidade então você também ter que ter essa 

sensibilidade que é um pacote pronto que esse pacote nem sempre é... é o teu né? 

P. 79: E o que eu faço após os vídeos e a leitura dos textos? 

H. 80: Acabei de te dizer que é a análise e discutir 

P. 81: Terminados? 

H. 82: Terminado com certeza acabou o dia porque isso realmente leva tempo porque quando 

você eh::: as pessoas... quando você pressupõe que as pessoas tenham uma leitura sobre os 

temas eles realmente abrem para a possibilidade de uma grande discussão de um grande debate 

e um um/paralelo a isso até uma reflexão sobre a tua realidade agora se você realmente não tem 

leitura não tem informação não tem conhecimento sobre as temáticas você assiste e acabou você 

não tem muito o que discutir né? É igual por exemplo eu discutir... a questão nuclear como eu 

não entendo da parte nuclear eu sou uma boa ( ) mas não uma boa... uma pessoa que poderá ter 

boas participações ou participar da discussão ou construção ou opinião que seja relevante 

P. 83: E o que eu faço então pra encerrar sendo o terceiro o último dia? 

H. 84: Normalmente eh... fecha-se com a plenária sempre fecha com a plenária até porque você 

precisa das informações gerais que fecham né? Em especial recolher material ter sempre a 

dignidade de agradecer né? Porque quando você propõe alguma coisa você é como se você 

tivesse recebendo uma visita na sua casa você recebeu eles na segunda com boa vontade você 

precisa agradecer a boa vontade dos mesmos pra poder fechar com eficácia a quarta-feira
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ANEXO 2 TRANSCRIÇÃO DA INSTRUÇÃO AO SÓSIA DA PEDAGOGA 2 

 

 

25/04/2016 

 

 

P: Pesquisadora 

S: Sandra (Nome fictício) 

 

 

P1: Suponha que eu vá te substituir no período eh em relação à semana de formação pedagógica 

a partir do momento em que você começa a receber informações a respeito da Semana 

Pedagógica até o momento em que a Semana Pedagógica termina o que eu teria que fazer para 

que as pessoas não notassem que houve essa substituição? 

S2: Eh... primeiro quando a gente recebe recebe recebe informações via internet do núcleo 

pedindo pra gente eh ir numa reunião em Pato Branco geralmente é assim pra...pra pra todos os 

pedagogos pra orientar a formação pe a formação pedagógica então a gente se desloca a Pato 

Branco escolhe um grupo vai um representante por escola um pedagogo por escola a gente e 

vai lá e nessa manhã tem toda uma orientação pelo pessoal do núcleo então lá você anota tudo 

eles vão entregam a documentação pra você né? toda a documentação eh às vezes em pen drive 

às vezes em cd ah às vezes só orientam como vai ser a online então você vai baixar os vídeos 

vai xero/imprimir as apostilas aí você volta pra escola nesse momento que você volta pra escola 

você vai conversar com a sua diretora pra ver se ela quer fazer na escola essa Semana 

Pedagógica só com os nossos professores e funcionários ou se quer se reunir com outras escolas 

com outros núcleos que seriam só as escolas do campo ou com as escolas da cidade né? como 

já foram feitas algumas vezes mas a primeira orientação então é você conversar com a diretora 

tu vai conversar com a diretora aí ela vai te ( ) o que pretende né? o que a gente pretende fazer 

no grupo aí se ela quiser fazer na escola como nas últimas vezes foi feito na escola então a gente 

parte pra conversar com as outras pedagogas cê vai partir vai repassar pras outras pedagogas o 

que foi dito lá no núcleo né? o que foi apresentado então a gente se reúne geralmente nas últimas 

vezes foi numa noite né? pra pra se organizar então nós daí especificamos o que cada uma vai 

mais ou menos orientar o material geralmente chega em cima do tempo assim então você acaba 

não tendo muito tempo pra se preparar também pra esse dia muitas vezes... 

P3: Aproximadamente quanto tempo antes? 
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S4: Nas últimas vezes foi assim de ahn nós recebemos a orientação na sexta e na segunda já 

começava a Semana Pedagógica ou na quarta feira então é pouco tempo pra você conversar 

com a direção daí já partir conversar com os outros pedagogos né? pra você se preparar na 

verdade né? E daí organizar ambiente tal ah nas últimas vezes foi é... foi mais ou menos isso aí 

no... (deixa eu pensar) eh aí a gente vem pra escola na escola e orienta os professores a fazer a 

inscrição ou a própria secretária faz essa inscrição pra todos a secretaria já deixa organizado 

avisa os professores que tem muitos que não estão na lista tem que avisar que não estão na nossa 

lista nem na lista da/de outras escolas tem que pedir pra eles fazerem né? essa inscrição... P5: 

Então eu tenho que checar quais seriam as pessoas que {tem que participar 

S6: Isso isso 

P7: e procurar {informar a todos 

S8: porque muitos dos nossos professores tem eh:: duas escolas três então você tem 

que vê se ele não tá na nossa lista será que ele tá na de outro núcleo? Ou em outra escola se ele 

não tiver em nenhuma você tem que tentar conversar com ele né? algum contato pra ver se ele 

quer se inscrever pela nossa escola ou por outra né? que alguns acontece isso mas... depois do 

grupo formado aí você vai trabalhar em cima desse grupo com a tua equipe ali né? junto com a 

equipe pedagógica trabalhar quantos professores você vai ter ahn que material que você vai 

precisar imprimir os vídeos né? deixar baixados os vídeos geralmente o pessoal da secretaria 

faz essa parte dos vídeos né? a gente separa os textos né? vê a quantidade eh organiza o material 

que vai ser necessário porque geralmente tem que fazer cartazes ou né? responder algum 

questionário alguma coisa pra depois enviar pro núcleo então você vai fazendo essa organização 

assim desde a questão organiza já se nós vamos ficar na escola a questão de um lanche diferente 

pra pra na chegada pros professores se sentirem bem pros professores e funcionários eh um 

almoço também a gente geralmente faz na escola então isso já tem que deixar tudo organizado 

anteriormente sempre com daí o aval da diretora porque ela que vai que vai dizer: “Oh vamos 

fazer um almoço vamos fazer isso um café da tarde ou vamos tocar direto” como muitas vezes 

a gente faz meio pra terminar um pouquinho antes pro pessoal pode ir pra casa no horário ali 

pra poder pegar os filhos na escola ( )... 

P9: E aí então no no dia que inicia a formação de que forma que eu vou que eu vou iniciar que 

eu vou fazer a acolhida dos participantes 

S10: Então primeiro se ele for na escola como geralmente é nós chegamos um pouco antes né? 

cê vai ter que chegar um pouquinho antes vai já deixar ver se o pessoal da cozinha já organizou 

o café né? que tem o café se eles já organizaram tudo se eles precisam de ajuda para organizar 

alguma coisa pra arrumar ali fora e vai recepcionando o pessoal né? daí logo que todo mundo 



104 
 

 

 

que você vê que todo mundo tá aí já toma um café já se organiza e já encaminha pra sala aí na 

sala de aula também você vai fazer um apanhado mais ou menos do que vai acontecer durante 

aqueles dias né? que são dois dias agora nesse próximo vão ser só dois dias então você vai tá 

mais ou menos sabendo vai tá sabendo o que vai te que ser feito nesses dois dias você vai 

repassar pra eles o que vai mais ou menos acontecer claro que a gente não sabe né? como que 

vão ser as questões e assim as respostas né? no geral como vai ser o andamento mas o que tem 

que ser feito nesses dois dias você repassa e daí já geralmente a diretora vai dá (os avisos) vai 

conversar avisa alguma coisa e já começa com o trabalho geralmente são vídeos primeiro e 

depois vai partindo pras leituras então você vai ter que só ir dando o encaminhamento né? 

porque geralmente quem realmente faz as participações são os professores né? que geralmente 

é um professor que vai anotando também a gente faz algumas anotações mas geralmente são os 

professores que mais contribuem né? que são os que estão na sala de aula que estão com os 

alunos e geralmente os assuntos são envol/envolvem mais né? alguns professores ou questões 

que todos precisamos né? mas ( ) 

P11: Então na verdade o que eu teria que fazer seria realizar eh assistir os vídeos 

{anteriormente... 

S12: Anteriormente 

P13: Realizar a leitura dos textos pra ter o conhecimento a respeito do/do/dos temas ou se forem 

temas que eu já conheço mas saber de que forma eles estão sendo tratados naquele material pra 

conduzir... 

S14: Isso pra você dá um andamento naquela aula porque as coisas vão acontecendo depois 

naturalmente mas você tem que tá preparado mas você tem que tá ciente que muitas vezes você 

não consegue estar preparado pra aquilo porque muitas vezes você não vai ter esse tempo 

específico pra ou pra assistir todos os vídeos porque eh se você tem uma internet boa na sua 

casa tudo bem né? agora se você depender de as me né? o pessoal da secretaria baixar pra 

depois você assistir muitas vezes não tem esse tempo de você pegar o pen drive e levar pra casa 

assistir alguma coisa assim quanto aos textos fica um pouco mais fácil mas também se você 

conseguiu imprimir anteriormente você pode levar o material pra casa pra dar uma lida durante 

a noite no final de semana 

P15: Então na verdade eu não vou me preparar na escola eu vou ter que fazer isso em {horário 

extra... 

S16: É nos últimos tempos nós não temos este tempo na escola porque como o material chega 

muito né? muito em cima da hora (assim digamos assim) na escola é difícil nas últimas vezes 

a gente recebeu o material como na eu falei na quinta ou na sexta feira então você o final de 



105 
 

 

 

semana na segunda você já tem que tá preparado e a gente como né? como tem família tem 

geralmente você não consegue de repente tá cem por cento preparado então assim talvez isso 

ele precisasse que fosse um tempo maior né? pra você se preparar 

P17: E durante eh os vídeos durante os textos eh:: eu eu consigo eh:: perceber se se há 

dificuldades ou em relação aos temas ou temas eu vou sempre imaginar que são tranquilos? 

S18: Ah tem alguns que a gente tem dificuldade você vai sentir essa dificuldade porque como 

eu falei eh você de repente não vai tá tão bem preparado os professores talvez não conheçam 

direito aquele tema né? os professores e os funcionários que estão juntos ali então você sente 

dificuldade às vezes eh e daí você sente aquela falta de você porque que cê não teve esse tempo 

pra se preparar né? então você queria estar você vai querer tá mais aprofundado queria tá 

melhor mas daí você se sente até meio chateado né? muitas vezes e... 

P19: Porque não é algo que depende só {de mim 

S20 Isso só da gente né? então assim muitas vezes você percebe 

que daí as pessoas os professores também não é que não estejam entendendo não é esse o caso 

mas é também gostariam de saber mais sobre aquele assunto anteriormente pra ter uma visão 

melhor pra poder falar melhor sobre determinado assunto {escrever melhor 

P21: Então algumas vezes talvez o que é o que é 

trazido não esteja suficientemente {explicado ou talvez precisaria mais tempo 

S22: Isso 

P23: ou mais textos {a respeito 

S24: ( ) É ou até às vezes eh esse material também eh ser repassado anteriormente pros 

professores eles poderem é professores e funcionários -- a gente fala professores – mas assim 

eles também estarem mais aprofundados sobre aquele determinado assunto que vai ser 

trabalhado porque por mais que tenha feito uma faculdade uma pós mas sempre eh vai prum 

lado você estuda mais um determinado assunto e geralmente às vezes algum assunto que não 

foi tão aprofundado na na parte acadêmica né? então ali na hora você vê que a gente acaba 

respondendo coisas assim que sem ter aquela certeza do que você está fazendo né? 

P25: Geralmente quais são esses temas que eu vou ter que ou que são abordados? 

S26: Nós trabalhamos bastante com foi trabalhada a Base Nacional Comum eh avaliação 

avaliação é um assunto polêmico né? porque assim por mais que cada um tenha a sua visão né? 

e daí são várias visões que os textos são específicos mas ah muitos podem não concordar com 

aquilo ali né? e daí você acaba tendo que muitas vezes responder não o que você realmente a 

{ah o que (deveria ser feito) P27: Acredita 

S28: O que você acredita o que você realmente gostaria que fosse você tem que responder fazer 
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alguma coisa para que os outros possam ouvir ouçam aquilo que gostariam de ouvir né? então 

você vai sentir isso também você se sente frustrado muitas vezes você vai se sentir muito 

frustrado às vezes porque não é aquilo que você queria escrever não é aquilo que você queria 

que acontecesse que fosse na realidade né? então você muitas vezes você pensa: “Aí o que eu 

tô fazendo aqui?” você vai sentir né? quando você for participar você vai perceber assim que 

muitas vezes eh:: sei lá não é mas é uma frustração muitas vezes você gostaria de que fosse 

diferente né? e não acontece ( )... 

P29: Então na verdade no primeiro dia eh seria passar os vídeos na sequência tem os textos e aí 

são feitas as discussões e aí eu vou eh:: conduzindo mas a questão de registro do que é 

comentado você colocou que seria então um professor {não é de minha responsabilidade? 

S30: Isso geralmente geralmente a gente até anota você vai até anotar algumas coisas assim que 

você acha importante que surja mas geralmente a gente passa isso pra um dos professor né? um 

escriba né? que vai anotando vai escrevendo um ou dois né? Pra ter outras opiniões se eh se for 

trabalhado novamente com o plano de ação como geralmente é trabalhado no início do ano e 

na metade do ano você dá uma revisada no plano de ação 

P31: Um replanejamento? 

S32: Isso no né? esse replanejamento do plano de ação algumas mudanças algumas coisas 

também daí é é feito daí com os professores e também com os funcionários daí meio separado 

algumas coisas específicas que daí seria de cada área também você vai sentir essa dificuldade 

muitas vezes né? porque você colocar no papel e você conseguir fazer aquilo se tornar realidade 

é é diferente você vai ter alguns não é problemas mas algumas coisas vão acontecendo durante 

né? o tempo então tem que ser bem específico mesmo né? então você vai orientar pra os grupos 

a gente não a gente gosta de sonhar né? mas não dá pra sonhar tão de repente alto em algumas 

coisas que você conhece a tua realidade talvez você não consiga chegar naquilo naquele ano 

pelo menos né? naquele tempo específico daquele plano de ação aí depois dessas discussões ali 

geralmente vai ter o almoço também então essa confraternização eu acho bem importante você 

vai sentir isso é um o grupo é bem legal assim né? é bem bom de professores aqui então você 

vai sentir isso até nessa reunião ali do almoço de logo depois do almoço é você você vê que 

todos estão se sentindo bem né? assim sem (é um entrosamento muito bom) 

P33: Eu consigo de repente trocar algumas experiências ficar sabendo de de de alguma coisa 

enfim que os professores e os outros funcionários vão colocando nesse momento? 

S34: Consegue né? muitos conversam sobre os alunos sobre o andamento da escola os 

funcionários falam ahn desde a questão da estrutura coisas assim então nesse momento apesar 

de você estar ali num tempo de intervalo de recrea não seria recreação mas enfim ali você 
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consegue muitas coisas talvez até mais espontâneas do que ali num grupo fechado onde tem o 

diretor tem os outros pedagogos tem todos os professores talvez não conseguem falar tão 

abertamente então esse momento também é bem importante 

P35: Então eh:: a primeira a primeira parte seria isso e após o almoço {se dá sequência 

S36: Retorna e dá e vai dá sequência geralmente essa sequência é mais é parecida né? 

geralmente é é nas últimas vezes elas são divididas em momentos primeiro momento seria a 

manhã segundo momento a tarde mas geralmente assim ela continua com a mesma estrutura 

vídeos e textos para serem estudados e no segundo dia geralmente trabalha-se mais com o plano 

de ação né? então você já você já tem que previamente já imprimir um plano de ação que foi 

feito no início no início do ano né? você tem que tá com esse material preparado né? pros vários 

grupos pra eles poderem ver como foi estruturado o plano de ação no início do ano e daí já já 

tem que fazer um um quadro com com esse mesmo plano de ação mas daí em branco pra 

colocar essas mudanças que querem ser feitas que precisam ser feitas ou que você que eles 

acham que não deu certo ali nesse primeiro momento você tem como modificar alguma coisa 

ahm o que já foi feito se deu certo ou não deu então geralmente no segundo dia é o Plano de 

Ação que você tem que se ater né? a gente vai ( )... então e daí continua com a mesma rotina é 

o café o almoço e essa questão do plano de ação se tiver também pra produzir cartazes coisas 

assim você tem que deixar tudo preparado já cedo né? se esse momento vai ser de manhã já 

deixa de manhã né? todo o material pra essa elaboração de cartazes esse grupo sempre 

lembrando de fotografar o grupo trabalhando você tem né? que tirar... 

P37: E quanto à questão dos registros que são feitos em ambos os dias eh ah quando termina 

ali o segundo dia o que que eu faço em relação a esses registros? 

S38: Então eh a gente coloca em uma pastinha né? já deixa especificado que é da Semana 

Pedagógica né? esse material todo e a gente aguarda geralmente a do... a requisição do núcleo 

em determinada data geralmente o dia que a gente vai que você for lá na reunião lá em Pato 

Branco no núcleo eles já vão especificar “Oh determinada data vocês tem que enviar o plano 

de ação né? em tal data você vai mandar os registros que foram feitos de determinado texto” 

né? então você vai depois desses registros prontos você vai fazer um relatório né? do que 

aconteceu nesse dia as respostas que foram dadas né? perante o que foi pedido o Plano de Ação 

tem que ser enviado sempre também então você vai vai levar pro computador vai digitar 

novamente né? aqueles quadros que já vem prontos daí e envia pra eles e eles dão um retorno 

geralmente o Plano de Ação eles dão um retorno pra gente falando se tá correto se não tá se 

tem que ser alterada alguma coisa por isso que falei né? muitas coisas você até gostaria de 

escrever realmente né? o que acontece o real essa realidade mas não é o que aceita-se muitas 
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vezes... 

P39: Na verdade o Plano de Ação é em relação à realidade {da escola 

S40: Da escola da nossa escola mas 

nem 

sempre a gente consegue colocar realmente a realidade da escola 

P41: Mas em que sentido que seriam então essas alterações então que eles pedem pra fazer? 

S42: Por exemplo infraestrutura né? que a nossa escola tem muitos problemas com a 

infraestrutura né? instalação elétrica (e tal) então a gente depende de verbas financeiras -- 

vamos dizer assim né? -- então eles procuram colocar lá na nas entrelinhas que a escola teria 

que procurar isso né? eh e de outras maneiras mas assim não é tão fácil pra escola pra você 

conseguir angariar (verbas) altas né? porque por exemplo nosso problema maior é a instalação 

elétrica -- vamos pensar assim – então você você se sente amarrado você num e daí você 

depender especificamente disso demora muito né? e a questão de com alunos também a 

escola muitas vezes não tem assim uma ah:: -- como é que eu vou te dizer? – eh:: 

P43: Autonomia? 

S44: É autonomia assim cem por cento de você fazer né? o que realmente precisaria ser ( ) com 

determinados alunos com essa questão de nós temos muitos alunos aqui eh que precisariam de 

uma sala de recursos uma sala de apoio sala de apoio talvez assim eles eles tenham uma resposta 

certa porque nós temos tempo integral então eles já dizem: “Oh tempo integral também seria 

pra ter um/uma tem que ter um”... 

P45: Dar um suporte {maior? 

S46: Um suporte maior dentro dessas matérias principalmente português e matemática né? que 

eles jogam agora a questão da sala de recursos né? então na nossa escola você vai perceber pela 

documentação já se tentou várias vezes nós teríamos alunos mas ( )... 

P47: Que precisariam do atendimento especializado S48: Isso 

P49: De alguém que tivesse um conhecimento maior S50: Isso 

P51: Em relação às dificuldades 

S52: Ou um professor nós tivemos ano passado um aluno que precisava de acompanhamento 

permanente né? com certeza mas tem aquela parte burocrática em que o próprio núcleo não tem 

psicólogo não tem ah... 

P53: Um psiquiatra? 

S54: Alguém que possa especificar né? que possa fazer esse relatório então você depende 

geralmente se eu precisar de um relatório de um aluno de dizer: “Olha ele realmente precisa” 

eu vou depender de outros ou vou depender de um psicólogo do munícipio que possa me atender 
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ou de um psicólogo geralmente então as escolas que tem sala de recursos levam lá na APAE 

mas daí lá acaba ahn acaba... os alunos de lá acabam sendo prejudicados né? porque daí acabam 

não tendo o atendimento que eles (ficam) atendendo um outro caso então assim acordos 

gentilezas eh que é feita né? mas que o Estado poderia ter um/uma equipe multidisciplinar pra 

fazer esse trabalho poderia em determinada escola num dia em outra né? assim com rotatividade 

mas que pudesse dar esse suporte pras escolas então é é é nisso que você sente falta então 

quando você vai responder lá no plano de ação que fala lá que tem este específico de salas de 

apoio salas de recursos você acaba deixando em branco porque a escola não tem não tem como 

P55: Talvez na realidade a escola até preci/precisa mas acaba não tendo 

S56: Isso ( ) 

P57: O suporte necessário porque não depende da escola em si 

S58: Porque você vai observar tem várias documentações de alunos que foram feitas né? alunos 

que já estão no Ensino Médio indo já foram estão saindo quase e são alunos especiais -- vamos 

dizer assim né? – que o professor tem trabalhar as matérias... 

P59: Que não receberam {o suporte que poderiam ter tido 

S60: Não receberam e infelizmente não vão receber até terminarem o Ensino 

Médio né? eles vão terminar o Ensino Médio mas assim restrito um Ensino Médio restrito e o 

professor tem que consegue trabalhar com ele só... 

P61: Até um certo ponto... 

S62: Até um certo ponto ele não consegue ir mais longe e tem que se contentar com aquilo e 

ainda dizer: “Olha ele tá conseguindo fazer isso né?” ainda quando você consegue vê que algum 

os professores vem felizes porque falam: “ Oh fulano conseguiu fazer determinada coisa” né? 

então você vê o crescimento mas é difícil você vê... 

P63: E essa questão então do retorno do núcleo seria em relação ao Plano de Ação? S64: Isso 

( ) 

P65: Em relação às discussões que são feitas dos temas {não...  

S66: Não 

P67: Não há um retorno? 

S68: Não ele não envia dificilmente não até hoje que eu trabalho no que eu trabalho nunca 

recebemos 

P69: Então as as discussões dos diferentes temas que vem pra semana de formação acontecem 

naqueles dias específicos e... 

S70: (E somente) e depois é enviar e esse retorno como eu falei é o Plano de Ação que tem o 

retorno os outros ele não ( ) 
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P71: Então eh seria essa questão de eh análise dos vídeos análise dos textos {nos S72: Isso... 

P73: dois ou três dias de formação quando há e? 

S74: E depois a gente faz né? é feito o relatório daí passa pra direçã né? pra diretora dá uma 

olhadinha então né? assina embaixo como se fala e daí é enviar você vai enviar e vai aguardar 

a resposta do Plano de Ação se não vier nenhuma resposta em uma ou duas semanas né? é por 

que tá tudo certo senão eles mandam alguma coisa a Ana Maria geralmente manda dizendo: 

“Oh tem que modificar determinado ponto ou não” mas assim nós aqui na escola acho que só:: 

bem no início no outro no primeiro ano que nós fizemos Semana Pedagógica que foi alterado 

alguma coisa mas nessas últimas não então você não precisa se preocupar com isso né? 

geralmente não é necessário eh talvez agora nessa nessa também vai se trabalhar um pouquinho 

com o PPP com o Projeto Político Pedagógico na primeira semana também foi falado algumas 

coisas então já temos que ter algumas alterações principalmente por causa dos direitos humanos 

que entrou esse ano então estão sendo feitas algumas alterações né? já então nesse talvez nesse 

dia também tenha alguma coisa específica nisso né? que daí a equipe pedagógica que vai 

organizando e daí vai pro aval dos professores né? então... 

P75: E essa questão das das alterações no Plano de Ação por exemplo quando vem aí cabe a 

mim fazer essas alterações {de que forma assim? 

S76: Sim é geralmente são vai ser você né? junto com a tua equipe ali pedagógica não 

geralmente não é reunido novamente os professores e funcionários né? é feito ali mesmo entre 

equipe e direção pra ser reenviado (né?) 

P77: Então na verdade é o momento inicial {é feito no coletivo e aí depois 

S78: Isso no coletivo e depois 

P79: se necessário... 

S80: É e algumas alterações também você vai na hora que você vai digitar o plano de ação né? 

então como ele vai ser feito ali na ( ) algumas vezes a gente faz (tudo junto) mas muitas vezes 

faz em grupos então na hora de digitar algumas alterações a gente já faz na hora de digitar né? 

porque talvez na hora que escreveram lá eh -- como eu vou dizer – mas as palavras enfim o jeito 

como escreveu se você escrever geralmente daquele jeito você envi/vai enviar e sabe que vai 

retornar né? então algumas vezes você tem que fazer algumas alterações tem que fazer algumas 

alterações já nessa hora 

P81: Então na verdade eu eu eu tenho que ter todo um trabalho ali pensar o que o que que é 

possível {colocar 

S82: Isso o que é possível e o que gostaria de ser de ser o que eles gostariam de de en/de ver 

sei lá né? de né? (se entendeu) 
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P83: Ok ((risos)) mais alguma coisa então... que seria feita então em relação a a formação? 

S84: Eu acho que é basicamente isso que né? essa recepção essa organização que tem que ser 

feita anteriormente na medida do possível porque eh né? você não vai talvez conseguir deixa 

tudo cem por cento mas você vai tentar dar o seu melhor... 

P85: O meu papel então nessa semana de formação seria o de condução S86: Orientar 

P87: é de orientação 

S88: De orientar orientar organizar deixar o material preparado mas assim você tentar deixar 

que as pessoas se sintam a vontade pra elas responderem né? e fazerem um trabalho assim todo 

mundo mais ou menos junto né? mas a sua parte seria mais de deixar a organização mesmo... 

( )



112 
 

 

 

ANEXO 3 TRANSCRIÇÃO DA INSTRUÇÃO AO SÓSIA DA PROFESSORA 

 

 

21/06/2016 

P. : Pesquisadora 

N. : Natália (Nome fictício) 

 

 

P1: Imagine que eu fosse te substituir na próxima Semana Pedagógica que acontecerá em julho 

deste ano de que forma eu teria que agir para que as pessoas não percebessem que houve essa 

substituição? 

N2: ((risos)) Ah... bem... você chegaria né? iria pra sala onde tá lá reservada pra...pra reunião 

né? pra Semana Pedagógica... P3: Em que local? 

N4: Na sala na sala de aula na sala geralmente na sala ali do segundo ano né? 

P5: Na... na qual das escola/em que escola? 

N6: Ah tá eu posso fala tu que ah:: da da Floriano acho que eu vô fala porque é aqui que eu 

faço... 

P7: Onde você geralmente...onde eu... eu faria? 

N8: Você faria na escola Floriano faria na escola Floriano chegaria na hora marcada que 

geralmente é lá pelas sete e meia ou oito horas né? Tem que vê agendamento da direção qual é 

o horário de início chegaria geralmente tem um café da manhã então você vai... 

P9: Então quando quando eu chego eu eu cumprimento como que eu faço? 

N10: Exatamente você chega e você diz: “Bom dia” ((risos)) bom dia e daí você vai seguir as 

orientações da direção e da equipe pedagógica então geralmente elas te levam você tomar um 

café ali você conversa com os colegas né... 

P11: Com... eu converso já com as pedagogas...já converso sobre a Semana Pedagógica ou... 

N12: Não geralmente aí na chegada você tem uma conversa mais informal né? Com os 

colegas mesmo durante o café daí depois você se dirige à rampa que desce próximo aos 

banheiros e é na sala do segundo ano que geralmente é feito ou do nono? ( ) segundo do 

segundo ano entra né? se posiciona toma um chimarrãozinho também 

P13: Eu...eu vou me posicionar mais a frente {ao fundo da sala ( ) 

N14: Mais próximo à porta eu gosto mais ((risos)) {mais próximo à porta P15: Então eu 

chego me sento geralmente próximo à {porta N16:  uhumm 
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P17: E aí na sequência? 

N18: Você toma um chimarrãozinho que geralmente tem e na sequência você vai observar quais 

são qual é o encaminhamento para aquele dia né? Após esse encaminhamento daí sim você 

pode opinar 

P19: Quem faz o encaminhamento? N20: A equipe pedagógica né? que faz... P21: E eu nesse 

momento? 

N22: Você fica escutando P23: Somente ouvindo? N24: Ouvindo 

P25: Eu fico somente ouvindo? 

N26: Exatamente você fica ouvindo né? Seguindo as orientações se a atividade é em grupo 

você se reúne com o grupo como aqui não tem separação por disciplina porque é um professor 

né? na escola por disciplina já é no grupo geral sempre são o que uns oito professores dez no 

máximo né? É um único grupo que você ( ) trabalha junto com o grupo segue todas as instruções 

já fornecidas pela equipe pedagógica geralmente a direção também faz uma palavra e faz ( ) 

P27: Isso no primeiro dia {essa/essa fala 

N28: (No primeiro momento) né? 

P29: E nesse momento eu eu somente escuto? 

N30: Escuta A NÃO SER que tenha alguma coisa que seja direcionada a você nesse primeiro 

momento 

P31: Em que sentido? 

N32: Por exemplo ah::... as questão com aluno se pedirem de falta de aluno ou de nota de aluno 

na tua disciplina ou comportamento qualquer a/atitude em relação aos alunos 

P33: Isso é uma questão que está eh...programada ou é uma uma conversa a parte que 

{normalmente a direção 

N34: Às vezes a direção faz uma conversa como se fosse assim um conselho de classe né? a 

respeito disso daí você vai se manifestar a respeito daquilo que você tem de/que precisa falar a 

respeito do assunto né? que é relativo a aluno se não for ah:: um assunto assim primeiro EU 

fico prestando atenção pra saber o que que vamos fazer né? 

P35: Então pode haver esse momento em que há uma uma conversa sobre o andamento N36:

 O andamento 

P37: {normal da escola? 

N38: Uhuumm 

P39: Ou não? 

 

N40: Ou até mesmo passa orientações as questões de horário essas coisas P41: Uhumm 
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N42: ( ) ((risos)) P43: E na sequência? 

N44: Bom na sequência daí começam os estudos né? daí é direcionado pela equipe pedagógica 

pelas pedagogas geralmente a Fabi e a Sandra que fazem esse direcionamento né? geralmente 

vem o texto pra leitura com questões para a discussão então cada um vai ler uma parte desse 

texto 

P45: Eu me proponho a...a realizar a leitura de algum trecho? N46: Geralmente assim eu 

deixo pro outros ler 

P47: Então eu não... N48: {Não me manifesto P49: Não me manifesto 

N50: Claro que se for um pouquinho pra cada um e for na sequência chegar minha vez eu vou 

ler 

P51: Então eu somente leio se todos estiverem lendo se não for pra alguns se colocarem eu 

não me colocaria? 

N52: Deixa os outros que leiam tá? 

P53: Uhuum... 

N54: ((risos)) Também geral/de acordo com a leitura do texto se tu tiver algum comentário você 

pode fazer {dependendo do assunto 

P55: Então eu {comento... 

N56: Comenta dependendo do assunto que é esse texto 

P57: Geralmente o que que eu... eh... há algum assunto que seja relacionado a a minha disciplina 

pra eu poder comentar 

N58: Geralmente não é por disciplina é no geral é no/na parte pedagógica mesmo né? No geral 

na escola mas se você tem uma parte pra fazer por exemplo está se falando lá de... de avaliação 

né? Você pode dar tua opinião a respeito da avaliação se você concorda ou não concorda com 

o que o texto que está sendo lido está falando 

P59: Uhumm... E a avaliação é um tema recorrente? N60: Sempre né? sempre se recai na 

avaliação 

P61: Quais seriam outros? 

N62: Eh:: Que outros? Ah... aprendizado né? A forma de/a mudança de estratégias quanto aos 

conteúdos também para o melhor aprendizado é nessa linha que vai seguir também quanto à 

importância da família geralmente traz-se temas referentes a isso a ajuda da família na escola o 

tempo integral da escola que a escola tem né? há uma discussão sempre a respeito do tempo 

integral tem alunos que gostam alunos que não gostam tem pai que que pai que não que 

P63: E... então esse texto/estes textos eles são sobre temas {variados N64: variados 
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P65: Mas normalmente se repetem 

N66: Geralmente sim... uhumm ah... às vezes pode falar da educação do campo também né 

tema então mas é dentro dessa linha né? 

P67: Então eu eu vou...eu vou colocando aquelas opiniões que eu tiver {de acordo com o tema 

N68: ( ) aham de acordo com o texto geralmente depois do texto tem questões pra responder 

né? Que vai ser respondidas como o grupo é pequeno né? num todo né? Todo mundo ajuda a 

responder vai ter um... re/redator que geralmente é a professora Dani {que todo mundo fala 

P69: Então eu não me colo/não me proponho a ser a redatora 

N70: Não você não é que a Dani já é a escolhida de redatora então daí a a profe faz {né? ( ) 

P71: Quem é Dani? 

N72: É a professora de Geografia é uma professora novinha bem disposta sabe? ((risos))  

P73: Ok então eu normalmente deixo que 

N74: Ela que é a redatora mas CASO ninguém queira ser você pode se manifestar P75: Em 

últimos casos? 

N76: Em últimos casos ((risos)) 

P77: Ok então é a leitura do texto a discussão das questões as questões levantadas por nós 

mesmos ou {questões que já estão 

N78: Não já vem a maioria das vezes já vem questões prontas para serem discutidas e fazer 

uma síntese e o Núcleo quer que mande lá pro Núcleo e geralmente sempre tem um videozinho 

né? Da secretária de educação também dando as boas-vindas quando é início de de semestre de 

período letivo né? então a gente assiste os videozinhos que são sempre os mesmos né? 

P79: Primeiro os vídeos e depois os textos? 

N80: É -- tinha até me esquecido dos vídeos ((risos)) que geralmente tem né?-- 

P81: Uhumm {então primeiramente os vídeos... 

N82: Que é só pra irritar a gente sabe? eu fico nervosa com esse vídeos ((risos)) P83: Os 

vídeos então seria algo mais institucional... 

N84: É 

P85: Nada ligado ao temas ou pode ser também 

N86: Quando é da Secretária de educação já vem ligado ao tema da da Semana Pedagógica né 

P87: Então ela fala... 

N88: Uhumm 

P89: ou pelo menos coloca {qual seria o tema 

N90: qual seria o tema e também às vezes eles colocam depoimento de alunos trabalho de 
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alunos pra dar um incentivo pra dizer que é... dizer que todo mundo é capaz de fazer e participar 

né? 

P91: Então os vídeos podem ser em dois sentidos aqueles vídeos de/de pessoas que/que 

trabalham na Secretaria de Educação 

N92: Uhamm 

P93: Ou algum vídeo que... que... que traga alguma {ideia N94: Uhamm 

P95: Alguma coisa nesse {sentido 

N96: É do que foi feito com alunos algum projeto etc ponto P97: E na 

sequência? 

N98: Bom... na sequência geralmente tem é um ou dois textos né? antes do das dez daí tem um 

intervalinho lá pelas dez horas né? Quando se faz café da manhã daí não se faz intervalo né? 

Não tem intervalo daí toca direto até lá pelas onze e meia geralmente na escola tem almoço daí 

você almoça na escola participa do almoço 

P99: Nesse horário de almoço eh... continuam-se as/as/as discussões do que foi visto pela 

manhã ou... 

N100: É Hum... No horário de almoço cada um conversa o que quer mas pode se continuar 

tem gente que continua né? Eu na verdade não gosto muito de continuar o mesmo assunto 

P101: Então eu {normalmente N102: Eu pre...Eu pre... P103: falaria sobre outros 

temas... 

N104: Outros assuntos informais pra também distrair um pouquinho né? 

P105: O que por exemplo? N106: Ah... família filhos P107: Uhumm 

N108: Eh:: o que? Roupa calçado ((risos)) P109: Ok e depois? 

N110: Depois geralmente lá pela uma hora retorna né? pra sala de aula aonde vai na 

sequência aquilo que a Secretaria tem de programação pra fazer que é tudo coordenado pela 

equipe pedagógica então nós vamos dar sequência nos trabalhos de acordo com aquilo que 

vem da Secretaria de Educação 

P111: O que normalmente acontece nesse segundo período? 

N112: Às vezes eles pedem pra pra fazer algum cartaz algum/alguma apresentação das 

discussões do período de/da manhã pra... discutir a respeito desses assuntos né? Eh... ( ) 

P113: Então normalmente eu ah:: vai ser dado sequência {aquilo N114: {Aquilo que foi 

visto 

P115: Que já foi visto de manhã? 

N116: Exatamente não tem muita mudança não 
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P117: O que o que o que pode haver de diferente é a questão talvez um pouco mais prática 

N118: É às vezes é vai vê é geralmente eles deixam pra fazer um fechamento com apresentação 

dos resultados né? Você vai lá expor o que do que discutiu durante como nós somos um grupo 

pequeno a discussão já ocorre paralelo às leituras respostas as questões geralmente não tem um 

fechamento com apresentação de grupo né? quando é só aqui na escola 

P119: E eu vou eh:: me colocar então a respeito dos/dos/dos variados {temas N120: 

Exatamente 

P121: O tempo todo não necessariamente num momento específico 

N122: Exatamente quando você achar necessário dar a sua opinião o seu ponto de vista você 

pode falar a respeito do assunto aquilo que você sabe aquilo que você tem de de experiência 

né? Você vai falar de acordo como vai indo o andamento das atividades 

P123: Então basicamente o primeiro dia seria isso 

N124: Geralmente é assim... Eh faz trinta anos que é assim ((risos)) P125: Ok esse seria então 

o primeiro dia e no segundo? 

N126: No segundo dia geralmente é deixado parte do dia para o replanejamento né? Como 

agora é o segundo semestre então um replanejamento e para discutir também atividades que a 

escola vai fazer durante o segundo semestre é ou a finalização das atividades iniciadas no 

primeiro semestre então inicia-se geralmente com colocando lá as datas como que vai ser a 

apresentação dos projetos a data pra apresentação do projeto como que vai ser né? É um -- 

vamos dizer assim -- uma... assim um fechamento né? daquilo que foi feito no primeiro 

semestre daí nos vamos ter a família na escola então como que vai ser esse dia e o restante do 

tempo depois fica mais pra replanejamento e preparação mesmo de material 

P127: Então eh:: nesse segundo dia vai ser eh:: vai ser pensado a respeito daquilo que já foi 

{realizado N128: {Uhuuum 

P129: {no primeiro semestre? N130: {Uhaaam e o que poderá... 

P131: E aquilo que ainda é possível realizar no {segundo semestre N132: Isso no semestre 

uhuum 

P133: E eu... 

N134: Você anote tudo viu? P135: Eu devo anotar tudo? 

N136: Deve anotar tudo na sua agendinha pra você não perder as datas e saber o que tu tem 

fazer porque geralmente é feita as divisões né? em grupo que cada grupo vai apresentar com 

quais turmas então né? tem que fazer todas as tuas anotações 

P137: Então nesse momento eu anoto aquilo que for pertinente à minha disciplina N138: 
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Exatamente 

P139: E além disso então eh nesse nesse momento eu faço as anotações então referentes as 

{datas 

N140: {Datas e 

temas 

P141: Daqueles 

projetos... 

N142: Dos projetos aquilo que você vai apresentar discute com os pares como que vai ser esta 

apresentação eh:: e depois geralmente 

P143: Geralmente que tipo de projeto eu vou vou ter que realizar? 

N144: Esse ano né? Nós estamos com a... ((risos)) dos direitos humanos né? que vai ser lá em 

agosto vai ter um dia pra apresentar cada cada turma tem tem seus professores com seus temas 

eu como sou sexto ano é o tema saúde a minha apresentação vai ser a respeito da saúde tudo 

aquilo que a gente pesquisou trabalhou durante o semestre sobre saúde 

P145: Então eu tenho que que já ter tudo encaminhado do primeiro {semestre N146:

 {Tudo feitinho 

P147: E aí nesse momento eu apenas tenho a definição de/do/da data {do momento em que... 

N148: {Da data e momento e como vai ser 

P149: Vai ter a apresentação 

N150: do resultado disso tudo e depois né? geralmente é o espaço pro replanejamento  

P151: O que eu faço nesse momento do replanejamento? 

N152: ( ) ((risos)) Você você vai rever o teu teu a tua proposta pedagógica né? teu PPP lá P-P- 

C teu PPC ver o que você já atingiu e o que você vai ter que acrescentar e o que você vai ter 

que tirar ainda para o segundo semestre então tu vai fazer um vai replanejar seu segundo 

semestre que tu fez um planejamento anual como eu fiz anual tem muitas coisas que num vai 

ser atingida e coi/e outr/atividades que terão que ser inseridas então 

P153: Quais são os critérios que eu utilizo pra pra essa definição? 

N154: Cê... vai observar por exemplo ah:: questões que vem pela SEED que você tem que 

aplicar na turma né? por exemplo sobre a gripe H1N1 se você não tiver você vai ter que fazer 

sobre drogas às vezes vem projeto então você vai Adequar de acordo com aquilo que tá vindo 

da SEED né? 

P155: Então aquilo que eu já planejo que eu já penso desde o começo do ano e aí há aquelas 

questões que vão sendo inseridas 



119 
 

 

 

N156: Isso se vai inserir e também re... retirar alguma coisa que cê já vai ver que não vai dar 

tempo de de ter de falar com os alunos até o final do ano 

P157: Aquilo que não que não se adequar a... 

N158: Que é que não – vamos dizer assim -- que foge um pouco que não tem eh:: que pode ser 

retomado por exemplo na série seguinte então aquilo que pode que tem o mesmo na série 

seguinte você pode até tá retirando pra acrescentar outros assim que é de urgência e emergência 

né? de acordo com a situação que acontece porque pode surgir uma nova doença e você precisa 

trabalhar pode surgir questões na sala de aula que os alunos tá fora do que você tem no teu 

planejamento mas que tu não vai deixar de informar então você vai replanejar mesmo 

P159: Uhuum então em síntese... desse primeiro e desse segundo dia... então eu eu vou 

participando conforme o que vai sendo colocado e é basicamente então vídeos 

N160: {Leituras 

P161: Leituras de textos N162: Discussões 

P163: Discussões e no segundo dia a questão do replanejamento N164: Exatamente 

P165: Isso? 

N166: É acho que é ((risos) 
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ANEXO 4 INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS COMENTÁRIOS SOBRE A 

INSTRUÇÃO AO SÓSIA PEDAGOGA 2 

 

1) Leia atentamente o texto de Instrução ao sósia transcrito (em anexo); 

 

OBS: P se refere as minhas falas (pesquisadora) e S se refere ao seu nome fictício. 

 

2) Selecione três trechos da transcrição da Instrução ao Sósia. Você poderá selecionar trechos 

em que: 

a) você ficou surpresa, maravilhada, afetada; 

b) houve dúvidas; 

c) não disse algo que gostaria de ter dito; 

d) você não se reconhece no que diz; 

e) o que você disse continuaria mantendo; 

f) teve dificuldades para explicar, para dar instruções; 

g) você não diz exatamente o que faz; 

h) você disse que faz, mas não faz; 

i) você nota diferenças entre o que você disse ao sósia e as situações reais que você viveu depois; 

j) você ficou pensando depois; 

k) Qualquer trecho que preferir. 

 

2) Escreva um comentário reflexivo sobre esses três trechos, salientando tantos os gestos/ações 

eficazes quanto os obstáculos que ainda persistem para a realização de uma formação continuada 

de qualidade do professor/pedagogo da educação básica. 

 

3) Escreva um comentário geral em relação a toda a Instrução ao Sósia. 

 

4) Envie para meu e-mail o texto produzido (comentários reflexivos). 
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ANEXO 5 INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS COMENTÁRIOS SOBRE A 

INSTRUÇÃO AO SÓSIA PROFESSORA 

 
1) Leia o trecho abaixo e escreva um comentário falando mais a respeito dos vídeos das Semanas 

Pedagógicas e explicando o porquê da sua irritação e nervosismo com eles; 

 

P79: Primeiro os vídeos e depois os textos? 

N80: É -- tinha até me esquecido dos vídeos ((risos)) que geralmente tem né?-- 

P81: Uhumm {então primeiramente os vídeos... 

N82: Que é só pra irritar a gente sabe? eu fico nervosa com esse vídeos ((risos)) 

 

OBS: P se refere as minhas falas (pesquisadora) e N se refere ao seu nome fictício. 

 

2) Selecione mais dois trechos da transcrição da instrução ao sósia (em anexo). Você poderá 

selecionar trechos em que: 

a) você ficou surpresa, maravilhada, afetada; 

b) houve dúvidas; 

c) não disse algo que gostaria de ter dito; 

d) você não se reconhece no que diz; 

e) o que você disse continuaria mantendo; 

f) teve dificuldades para explicar, para dar instruções; 

g) você não diz exatamente o que faz; 

h) você disse que faz, mas não faz; 

i) você nota diferenças entre o que você disse ao sósia e as situações reais que você viveu depois; 

j) você ficou pensando depois. 

 

2) Escreva um comentário reflexivo sobre esses dois trechos, salientando tantos os gestos/ações 

eficazes quanto os obstáculos que ainda persistem para a realização de uma formação continuada 

de qualidade de professor da educação básica. 

 

3) Envie para meu e-mail o texto produzido (comentários reflexivos). 
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ANEXO 6 TRECHOS ESCOLHIDOS E COMENTÁRIOS DA PEDAGOGA 2 

 
 

Trecho 1: 

S2: primeiro quando a gente recebe recebe recebe informações via internet do Núcleo pedindo 

pra gente eh ir numa reunião em Pato Branco geralmente é assim, pra...pra pra todos os 

pedagogos pra orientar a formação pe a formação pedagógica então a gente se desloca a Pato 

Branco escolhe um grupo vai um representante por escola um pedagogo por escola a gente e 

vai lá e nessa manhã tem toda uma orientação pelo pessoal do Núcleo então lá você anota tudo 

eles vão entregam a documentação pra você né? toda a documentação eh às vezes em pen drive 

às vezes em cd ah às vezes só orientam como vai ser a online então você vai baixar os vídeos 

vai xero/imprimir as apostilas aí você volta pra escola nesse momento que você volta pra escola 

você vai conversar com a sua diretora pra ver se ela quer fazer na escola essa Semana 

Pedagógica só com os nossos professores e funcionários ou se quer se reunir com outras escolas 

com outros Núcleos que seriam só as escolas do campo ou com as escolas da cidade né? como 

já foram feitas algumas vezes mas a primeira orientação então é você conversar com a diretora 

tu vai conversar com a diretora aí ela vai te ( ) o que pretende né? o que a gente pretende fazer 

no grupo aí se ela quiser fazer na escola como nas últimas vezes foi feito na escola então a gente 

parte pra conversar com as outras pedagogas cê vai partir vai repassar pras outras pedagogas o 

que foi dito lá no Núcleo né? o que foi apresentado então a gente se reúne geralmente nas 

últimas vezes foi numa noite né? pra pra se organizar então nós daí especificamos o que cada 

uma vai mais ou menos orientar o material geralmente chega em cima do tempo assim então 

você acaba não tendo muito tempo pra se preparar também pra esse dia muitas vezes... 

S4: Nas últimas vezes foi assim de ahn nós recebemos a orientação na sexta e na segunda já 

começava a Semana Pedagógica ou na quarta-feira então é pouco tempo pra você conversar 

com a direção daí já partir conversar com os outros pedagogos né? pra você se preparar na 

verdade né? E daí organizar ambiente tal ah nas últimas vezes foi é... foi mais ou menos isso 

 

Trecho 2: 

S34: [...] muitos conversam sobre os alunos sobre o andamento da escola os funcionários falam 

ahn desde a questão da estrutura coisas assim então nesse momento apesar de você estar ali 

num tempo de intervalo de recrea não seria recreação mas enfim ali você consegue muitas coisas 

talvez até mais espontâneas do que ali num grupo fechado onde tem o diretor tem os outros 
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pedagogos tem todos os professores talvez não conseguem falar tão abertamente então esse 

momento também é bem importante 

 

Trecho 3: 

S44: [...] o que realmente precisaria ser ( ) com determinados alunos com essa questão de nós 

temos muitos alunos aqui eh que precisariam de uma sala de recursos uma sala de apoio sala de 

apoio talvez assim eles eles tenham uma resposta certa porque nós temos tempo integral então 

eles já dizem: “Oh tempo integral também seria pra ter um/uma tem que ter um”... 

P45: Dar um suporte {maior? 

S46: Um suporte maior dentro dessas matérias principalmente português e matemática né? que 

eles jogam agora a questão da sala de recursos né? então na nossa escola você vai perceber pela 

documentação já se tentou várias vezes nós teríamos alunos mas ( )... 

P47: Que precisariam do atendimento especializado S48: Isso 

P49: De alguém que tivesse um conhecimento maior S50: Isso 

P51: Em relação às dificuldades 

 

1) No primeiro trecho sublinhado tive dificuldade para explicar e instruir a nova “pedagoga”. 

Resumindo: 

O pedagogo é chamado ao NRE para o repasse de informações para a Semana Pedagógica, 

geralmente lhe é repassado informações que já estão no site, retornando ao município, o 

primeiro passo é conversar com a direção do colégio para verificar se vamos trabalhar só com 

nossa equipe ou se vamos nos reunir com outros colégios (colégios do Campo). Depois de 

resolvida essa situação e acertado que iremos trabalhar em nosso colégio com nossos 

professores e funcionários, partimos para a conversa com nossa equipe escolar (direção e 

pedagogas) para a organização dos trabalhos. Como o material nem sempre chega a tempo, 

muitas vezes conseguimos somente imprimir apostilas, baixar vídeos, organizar lanche, 

almoço… nem sempre consegue-se estudar todo o material e assistir os vídeos com 

antecedência. 

 

No segundo trecho, falo sobre os nossos intervalos na formação (lanche, almoço), como eles 

são importantes, nos fazem crescer, descontrair, aprender, como é bom essa proximidade com 

as pessoas que estão convivendo conosco diariamente… nesses momentos, podemos nos 

inteirar de vários assuntos e conduzir diferentes caminhos para um trabalho melhor. 
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No terceiro trecho, continuo mantendo o que falei. Em nossa instituição escolar é de suma 

importância uma sala de recursos, pois temos vários casos de alunos que necessitam desse 

trabalho mais individualizado. Também, porque durante o ano de 2017 receberemos três novos 

alunos que já frequentavam sala de recursos nos anos iniciais do ensino fundamental. É claro, 

que não podemos esperar que a sala de recursos faça milagres, ela vem para colaborar, auxiliar 

os professores em seu trabalho. É de um trabalho conjunto que o nosso aluno “especial” 

necessita. A escola também precisa de um suporte, estrutura (equipe multidisciplinar) que pode 

ser do NRE, mas que visite, converse, investigue… esses alunos e auxilie o professor em suas 

dúvidas. 

 

2) Comentário sobre a Semana Pedagógica: 

Acredito que para uma formação continuada de qualidade, primeiro precisaríamos trabalhar 

com a realidade escolar de nossos colégios. Fazer levantamentos com direção, professores, 

pedagogos, funcionários sobre assuntos que realmente tem dúvidas ou que gostariam de estudar, 

aprimorar. Trabalhar com palestras, cursos direcionados por matéria com um professor 

orientador, com trocas de ideias, experiências, não somente com apostilas “pré-preparadas 

iguais” para todas as realidades que são diferenciadas. Também é importante que o material 

chegue com antecedência para que o pedagogo possa estudar e repassar para professores e 

funcionários o material anteriormente, assim nos dias da Semana Pedagógica, todos estarão 

preparados e poderão contribuir cada um em seu setor. 

 

3) Comentário sobre a Instrução ao Sósia: 

O trabalho com a Instrução ao Sósia me fez refletir e repensar meu trabalho, minhas 

dificuldades, no que e com o que realmente me identifico, além das necessidades e 

possibilidades que temos em nosso agir docente. Achei importante a utilização da Instrução ao 

Sósia na identificação de aspectos relacionados ao meu trabalho que, muitas vezes, não são 

analisados, também em um pensar crítico e um posicionamento sobre o agir de professores e o 

“meu”. 
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ANEXO 7 TRECHOS ESCOLHIDOS E COMENTÁRIOS DA PROFESSORA 

 

Trecho 1: 

P79: Primeiro os vídeos e depois os textos? 

N80: É -- tinha até me esquecido dos vídeos ((risos)) que geralmente tem né?-- 

P81: Uhumm {então primeiramente os vídeos... 

N82: Que é só pra irritar a gente sabe? eu fico nervosa com esse vídeos ((risos)) 

 

Comentário 1: 

Geralmente os vídeos das Semanas Pedagógicas referem-se a uma saudação do governo, 

falando da importância dessas semanas, tentando motivar para início ou reinício do período 

letivo, mas sabemos que não passa apenas de uma motivação infundada, pois na prática não 

acrescenta nada de concreto ao trabalho que vai ser realizado durante o ano letivo. 

 

Trecho 2: 

P77: Ok então é a leitura do texto a discussão das questões as questões levantadas por nós 

mesmos ou {questões que já estão 

N78: Não já vem a maioria das vezes já vem questões prontas para serem discutidas e fazer 

uma síntese e o Núcleo quer que mande... 

 

Comentário 2: 

De fato, a leitura de textos e questões a serem respondidas, infelizmente não levam a nada, pois 

na maioria das vezes acarretam discussões que não melhoram em nada a prática pedagógica. 

 

Trecho 3: 

P125: Ok esse seria então o primeiro dia e no segundo? 

N126: No segundo dia geralmente é deixado parte do dia para o replanejamento né? Como 

agora é o segundo semestre então um replanejamento e para discutir também atividades que a 

escola vai fazer durante o segundo semestre é ou a finalização das atividades iniciadas no 

primeiro semestre então inicia-se geralmente com colocando lá as datas como que vai ser a 

apresentação dos projetos a data pra apresentação do projeto como que vai ser né? É um -- 

vamos dizer assim -- uma... assim um fechamento né? daquilo que foi feito no primeiro semestre 



126 
 

 

 

daí nós vamos ter a família na escola então como que vai ser esse dia e o restante do tempo 

depois fica mais pra replanejamento e preparação mesmo de material. 

 

Comentário 3: 

O replanejamento é importante, pois é um momento de reflexão e troca de ideias entre os pares. 

 

Comentário sobre a Semana Pedagógica: 

Acredito que as Semanas Pedagógicas precisam ser repensadas, trazendo dinâmicas 

diferenciadas e proveitosas para o melhor desempenho em sala de sala de aula. 

 

 

 


