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RESUMO
Vários são os estudos que procuram abordar o trabalho docente em diversos níveis de ensino, porém
muitos deles evidenciam uma descrição da prática do professor, deixando à margem o processo que está
implicado nas diversas formas de dizer e interpretar sobre a atividade. Buscando acessar o real dessa
atividade a fim de surgir novas descobertas sobre o trabalho do professor, sobre a relação dialética desse
fazer com a subjetividade daquele que o realiza, este estudo objetiva analisar as representações sobre o
trabalho docente, mais especificamente, as representações de “como” e “por que” esse profissional faz ou
deixa de fazer suas tarefas e trabalho. Para isso, tomou-se como corpus o texto produzido a partir de um
procedimento de instrução ao sósia. O estudo insere-se no campo teórico metodológico da Clínica da
Atividade e tem por base os trabalhos de Machado (2007), Amigues (2004), Tognato (2008) entre outros.
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ABSTRACT
Several studies that seek to address the educational work in various levels of education, but many of them
show a description of teacher practice, leaving aside the process that is involved in various ways of saying
and interpret the activity. Seeking access the real activity that arise to new discoveries about the teacher's
work on the dialectical relationship of this to do with the subjectivity of the one who does, this study aims
to analyze the representations of teachers' work, more specifically, the representations "how "and" why
"this professional does or fails to do their chores. For this, we took as the text corpus created from an
investigation procedure to double. The study is part of the theoretical methodology is the Clinical Activity
and is based on the works of Machado (2007), Amigues (2004), Tognato (2008) among others.

KEYWORDS: work, activity, the statement lookalike.

1. Introdução

O trabalho real ou atividade diz respeito a tudo que os trabalhadores põem em jogo a fim de
realizar o trabalho prescrito ou tarefa. Logo, essa atividade representa uma resposta às imposições
externas assimiladas e modificadas pela ação do próprio trabalhador. Ela se desenvolve em
função dos objetivos estabelecidos pelo trabalhador a partir das prescrições. No entanto, o
comportamento, que corresponde à parte observável da atividade, é um dos aspectos do trabalho
real, pois os processos que geram o comportamento não são observados diretamente.

Como prática social, o trabalho do professor deve ser pensado a partir de novas perspectivas
que visem à compreensão de seu fazer e os ajudem a encontrar novos caminhos e/ou redefinições
a fim de resolver os conflitos existentes em sua atividade. Por isso, é importante que haja uma
compreensão das representações que são internalizadas e apropriadas pelos professores, uma vez
que essas serão refletidas em suas ações.

É a partir da consideração das transformações e perspectivas em relação ao trabalho do
professor ao longo dos anos que este estudo objetiva investigar as representações sobre o trabalho
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docente, mais especificamente, as representações de “como” e “por que” esse profissional faz ou
deixa de fazer suas tarefas e trabalho.

Para isso, tomou-se como corpus o texto produzido a partir de um procedimento de instrução
ao sósia. A escolha por esse discurso dá-se pelo fato deste procedimento oportunizar ao sujeito
uma percepção de suas escolhas e caminhos para realizar sua atividade, como também priorizar o
processo e não o produto.

O estudo insere-se no campo teórico metodológico da Clínica da Atividade e tem por base os
trabalhos de Machado (2007), Amigues (2004), Tognato (2008) entre outros. Antes da análise, na
seção 4, entretanto, é trazida, nas seções seguintes, uma reflexão teórica em torno das concepções
de trabalho e trabalho do professor (2) e de ensino como trabalho (3); na seção 5 são tecidas as
considerações finais; para, em seguida, serem apresentadas as referências bibliográficas citadas.

2. Trabalho e trabalho do professor

Segundo Machado (2007), há dificuldades para se universalizar o conceito de trabalho que
abarque todas as formas do agir humano. Frente a essa dificuldade, a autora desenvolve uma
definição a fim de se afastar das prenoções que circulam na sociedade de hoje em relação ao
conceito de trabalho, ou seja, o trabalho em que se enfatiza: a própria atividade, o resultado, o
modo de execução e as condições e, por fim, a atividade laboriosa em troca de algo.

Servindo-se do pensamento de Saussure sobre as relações entre os signos, os discursos e as
relações sociais, Machado (2007) afirma que aos múltiplos significados da palavra trabalho
evidencia-se um acúmulo de valores socioistoricamente construídos nas sociedades, como um
reflexo ou resultado, na própria língua, de acordos sociais, que, em algum momento histórico,
contribuíram para a estabilização de um ou outro significado.

As definições também mostram que, como qualquer outro signo, a definição de trabalho
carrega consigo os diferentes valores históricos como verdadeiras camadas “geológicas”
sedimentadas, mas não estáticas. Para Marx há a distinção entre “verdadeiro trabalho”, ou seja,
aquele que engaja a totalidade do humano e potencializa o desenvolvimento de suas capacidades
e “trabalho alienado” aquele que se refere às formas históricas de realizações concretas do
trabalho na sociedade capitalista e que seriam impedimentos para a realização e o
desenvolvimento do trabalhador.

Para a ergonomia de vertente francesa, que tem como representantes Wisner, Montmollin,
entre outros, o trabalho é centrado na análise da atividade humana. Ela surgiu em oposição às
teorias e às práticas de fordismo e de taylorismo cujo objetivo era adaptar os indivíduos ao
trabalho. O foco passa a ser o funcionamento global do trabalhador, ou seja, toda sua
multidimensionalidade que envolve seu funcionamento fisiológico, cognitivo, afetivo e social.

Essa vertente da ergonomia apresenta duas noções centrais: trabalho prescritivo e trabalho
realizado em que o trabalhador é visto como um verdadeiro ator e não como um mero executor
das prescrições. Frente a esse aspecto, o que era visto como “déficit” do trabalhador, passa a ser
visto como elemento constitutivo da atividade de trabalho, como manifestação da inteligência
criadora dos trabalhadores no confronto com a situação real em que se encontram.

A partir do momento em que a linguagem passa a ser analisada em situação de trabalho, o
trabalho do professor ganha uma nova perspectiva, ou seja, ele passa a ser considerado como
“verdadeiro trabalho” na perspectiva marxista do termo, pois segundo Monteiro e Gomes (apud
Machado, 2007:87) o trabalho material e físico foi sendo substituído pelo “trabalho imaterial” ou
de “prestação de serviços”.
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Diante desse novo aspecto, ao trabalhador são colocadas novas exigências e capacidade de
compreender, processar e aplicar grande número de informações, bem como a de comunicar-se
eficientemente. É necessário que ele seja sujeito da comunicação cujo funcionamento deve ser
sempre predeterminado pelas empresas.

Frente a esse fato, surge o interesse das ciências de trabalho pela linguagem, levando à
constituição de equipes interdisciplinares, inclusive linguistas com interesse pelo estudo da
linguagem nas situações de trabalho. Segundo Machado (2007) as instituições governamentais e
as empresas como elementos avaliativos dos programas e métodos de formação profissional
constituíram um discurso dominante em que veiculava a ideia de que os elementos e os métodos
não eram mais adequados para a formação dos profissionais que eram demandados pelo mercado
de trabalho.

Esse discurso gerou reformas aplicadas aos sistemas educacionais para os quais foi
transposta a lógica do mercado, exigindo reforma nos métodos, nos conteúdos de ensino, como
também um novo profissional do ensino. Todas essas mudanças geraram consequências
profundas sobre o agir do professor, sobre em sua subjetividade e em sua identidade.

No entanto, surgiu, ao mesmo tempo, um movimento de reação contrária a essas políticas
governamentais em que o professor não poderia ser considerado apenas como um mero executor
de prescrições. Nesse movimento de reação, os pesquisadores encontraram na abordagem
ergonômica um instrumento para focar a complexidade da atividade educacional enquanto
trabalho, bem como o real funcionamento do professor enquanto trabalhador.

Nessa nova perspectiva, o conceito de trabalho é visto como um objeto teórico em
(re)construção, multidimensional e polissêmico, cuja configuração não pode ser colocada a priori.
Frente a esse aspecto, “o trabalho é um enigma” ou segundo Saujat, “o trabalho do professor é
um enigma” (apud Machado, 2007:91), pois não possui conceitos prontos e definidos, mas sim,
conceitualizações provisórias que vão se construindo e desconstruindo no confronto com os
dados e com os resultados das pesquisas.

Segundo Machado (2007:91), as características da atividade do trabalho consistem em:
atividade situada, prefigurada pelo próprio trabalhador, mediada por instrumentos materiais ou
simbólicos, interacional, interpessoal, transpessoal, conflituosa, como também fonte para
aprendizagem e para o desenvolvimento de capacidades ou ainda fonte de impedimento. O
trabalho do professor não se encontra isolado, mas em uma rede múltipla de relações sociais
existentes em um determinado contexto socio-histórico, bem como inserido em um sistema de
ensino e em um sistema educacional específico.

O objeto do trabalho do professor consiste em criar um meio propício para a aprendizagem
de conteúdos específicos e para o desenvolvimento de capacidades específicas. Sendo assim, o
trabalho do professor constitui-se de uma mobilização, pelo professor, de seu ser integral, em
diferentes situações de planejamento, de aula, de avaliação visando potencializar o objeto de
trabalho.

3. Ensino como trabalho

Vários são os estudos que têm seu foco no ensino. No entanto, boa parte das perspectivas
desses estudos enfatiza uma descrição da prática do professor. Esse fato gerou não só a imagem
de que o professor é alguém que se limita a executar prescrições preestabelecidas, como também
criou uma resistência deste profissional para aceitar um observador em sua sala de aula.

Uma perspectiva diferente vem colaborando para mudar essa visão e contribuindo de forma
mais significativa para a compreensão do fazer do professor, uma vez que esse aspecto não busca
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lançar juízo de valor sobre o fazer docente, mas provocar a atividade do professor, o diálogo, as
trocas, polêmicas que conduzam à transformação e ao desenvolvimento do ofício. Trata-se de
uma abordagem em Clínica da Atividade conhecida também como análise do trabalho.

A clínica da atividade é uma corrente derivada da psicologia do trabalho cuja característica
consiste em definir a atividade de trabalho como fonte constante de recriação de novas formas de
viver. Ela pode ser trabalhada de diversos modos e a função do trabalho e o lugar ocupado pelo
trabalhador é de fundamental importância para essa perspectiva.

O trabalho é entendido como manifestação de uma função psicológica, ou seja, trabalho,
segundo Clot (apud Silva et al, 2011:191), “não é uma atividade entre outras. Ele exerce na vida
pessoal uma função psicológica específica que deve ser definida pelo fato do trabalho ser uma
atividade dirigida”.

O objeto da clínica da atividade é o desenvolvimento das atividades do sujeito e seus
impedimentos. A atividade, por sua vez, segundo Clot (apud Silva et al, 2011:191), equivale a
uma prova subjetiva em que cada trabalhador enfrenta a si mesmo e aos outros a fim de realizar
seu objetivo. No entanto, a atividade realizada não possui o privilégio do real da atividade, pois
este é mais amplo por englobar as atividades que não foram realizadas, as atividades suspensas e
as atividades impedidas.

Nessa perspectiva, analisar uma atividade acarreta no reconhecimento de uma dinâmica
própria, ou seja, analisar o trabalhador ou grupo em seu próprio meio, pois a atividade preexiste à
análise do trabalho, no entanto é a partir dela e nela que a atividade ganha um lugar para ser
compreendida e reconfigurada em seus contornos.

Frente a essa concepção percebemos que o trabalho equivale não só a um campo complexo e
instável, mas também a uma atividade que vai além de uma simples execução de tarefas, uma vez
que o trabalhador não é reduzido a um reprodutor de normas prescritas e técnicas
predeterminadas.

Para realizar as tarefas, os profissionais criam modos de organizar o trabalho, improvisam
ações, concebem uma forma específica de agir e de se relacionar com os demais colegas de
trabalho, ou seja, a atividade acaba sendo submetida a uma espécie de regulação que se cumpre
numa dinâmica realizada a partir de diferentes valores reconhecíveis do agir coletivo, são os
chamados gêneros da atividade profissional.

No entanto, do ponto de vista prescrito ou normativo, a ação do professor é considerada
como meio de caracterizar as práticas pedagógicas e sua eficácia consiste em avaliar a distância
entre os desempenhos escolares e o que é definido pela instituição como objeto de aprendizagem
para os alunos. Já do ponto de vista positivista e aplicacionista, a ação do professor deve integrar
os resultados da pesquisa desenvolvida nos laboratórios ou em campo para que os alunos
aprendam melhor.

Frente a esse fato, percebe-se que os valores do trabalho não são atribuídos pelas pessoas que
exercem o ofício, mas por aquelas que se acham fora dele. No entanto, Amigues (2004) afirma
que a atividade consiste na unidade de análise da conduta do professor a fim de descobrir quais as
dimensões que esse profissional mobiliza e como ele recorre a elas para enfrentar situações.

Segundo Amigues (2004), entre os objetos que constituem a atividade do professor
encontram-se as prescrições, os coletivos, as regras do ofício e as ferramentas. As prescrições
desempenham um papel decisivo do ponto de vista da atividade, pois não só servem como
desencadeadoras da ação do professor, mas também são constitutivas de sua atividade. A
realização de uma prescrição traduz-se pela reorganização tanto do meio de trabalho do professor
como dos alunos, além disso, a relação entre a prescrição inicial e sua realização junto aos alunos
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não é direta, mas mediada por um trabalho de concepção e organização de um meio que
geralmente apresenta formas coletivas.

A concepção do coletivo leva o professor não só a organizar seu ambiente de trabalho, mas
também a se mobilizar para constituir uma resposta comum às prescrições. A partir das
prescrições iniciais, o professor, coletivamente, se autoprescreve tarefas e cada professor vai
retornar e redefinir as mesmas em sua sala de aula.

As regras do ofício, por sua vez, ligam os profissionais entre si e reúnem gestos genéricos e
específicos. Elas são, ao mesmo tempo, uma memória comum e uma caixa de ferramentas cujo
uso específico pode gerar uma renovação nos modos de fazer, como também ser fonte de
controvérsias profissionais.

As ferramentas estão a serviço das técnicas de ensino e são frequentemente transformadas
pelos professores a fim de ganhar eficácia. Por isso, a análise da atividade ressalta a importância
das ferramentas na interação entre um sujeito e uma tarefa, não somente para aumentar a
eficiência dos gestos, mas também como meios de reorganizar sua própria atividade.

Segundo Amigues (2004), a atividade pode ser considerada o ponto de encontro de várias
histórias a partir do qual o professor vai estabelecer relações com as prescrições, com as
ferramentas, com a tarefa a ser realizada, com os outros, com os valores e consigo mesmo.

Nessa perspectiva, o trabalho do professor equivale a um ofício e a um trabalho como
qualquer outro, apresenta-se, ao mesmo tempo, como uma atividade regulada explícita ou
implicitamente, como uma atividade contínua de invenção de soluções e como uma atividade
coletiva.

Ainda segundo Amigues (2004), a atividade de concepção e de organização é orientada para
a atividade dos alunos e do professor. Além disso, a face oculta do trabalho do professor fornece
elementos para a compreensão dos modos de regulação da atividade dos alunos durante sua
realização em aula. Isso se dá a partir das escolhas que cada professor efetua para estabelecer
uma relação com os alunos por meio de trabalho que permitirá ao professor executar esse
trabalho com ajuda de ferramentas semióticas.

O professor utiliza ferramentas para conduzir a aula, mas o fato dessas ferramentas
preexistirem não significa que seu uso seja padronizado, muito pelo contrário, o seu uso
específico depende de cada disciplina. No entanto, é com o controle das modificações geradas no
meio, nas ações dos alunos que evoluirá a relação deles com as ferramentas semióticas a serem
adquiridas, pois o meio constituído pelo professor é constantemente reconstruído pela ação
coletiva, e a cooperação professor-aluno realiza-se no quadro do questionamento didático.

O meio-aula desempenha para os alunos o papel de uma organização cognitiva portadora de
uma memória coletiva e de regras sociais que cada um redescobre através de sua própria ação.
Logo, gerir uma classe é construir as dimensões coletivas da ação individual, ou seja, organizar o
trabalho do coletivo, e ter uma classe que funciona é não só ter bons alunos, mas também um
coletivo coeso e pronto para se engajar na ação.

Nessa perspectiva, as dimensões organizadoras do trabalho do professor não se reduzem, do
ponto de vista da atividade, à alternância entre fases de concepção e fases de realização, pois a
atividade distribuída em diversos lugares e de acordo com diferentes temporalidades produz uma
continuidade psicológica que não se reduz apenas à ação.

4. Instrução ao sósia e análise dos dados
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Falar e interpretar sobre algo possibilita uma maior compreensão daquilo que é interpretado,
pois, segundo Vigotski (2010), observamos a experiência e a consciência em seus respectivos e
dialéticos desenvolvimentos. Nesse sentido, o diálogo equivale à razão do desenvolvimento, logo
os procedimentos metodológicos que englobam a análise e asseguram o diálogo sobre o trabalho
provocam transformações.

O desenvolvimento só é acessado conscientemente quando o sujeito fala e interpreta sobre
ele mesmo, por isso, para Vigotski (2010) é importante a criação de mecanismos artificiais que
possibilitem ao sujeito o conhecimento de sua atividade. O ato de falar sobre uma atividade para
o outro caracteriza uma ação interpsicológica e social em que o sujeito inclui o outro na
elaboração de seu pensamento e o agrega à atividade.

Frente a esse fato, optamos por utilizar o procedimento de instrução ao sósia pelo fato de
considerarmos este relevante para a compreensão da prática do professor, uma vez que o sujeito
investigado expõe suas representações por meio de suas próprias produções textuais. Além disso,
é um procedimento que auxilia o professor por lhe permitir uma mudança de posicionamento, ou
seja, o professor deixa de ser observado e passa a ser o observador de sua prática profissional.

Instrução ao sósia é considerada como um procedimento indireto, segundo Saujat (apud
Tognato, 2008), por oportunizar o deslocamento do trabalhador em um novo contexto, por
romper com o “dogma da experiência imediata como único recurso e como limite natural do
saber científico” (ibid, p. 72), por permitir ao trabalhador uma maior liberdade de falar sobre sua
própria atividade profissional, por assinalar representações mais efetivas sobre sua situação de
trabalho e por oportunizar ao trabalhador um olhar de sua prática profissional deslocando-se dela.

Esse dispositivo metodológico teve sua origem na Psicologia do Trabalho, difundindo-se
para a Ergonomia da Atividade e depois para o estudo do trabalho do professor. Segundo
Tognato (2008) o procedimento de instrução ao sósia foi inicialmente utilizado por Oddone , nos
anos 1970, na formação de trabalhadores da FIAT, na Itália. Os trabalhadores eram confrontados
com seus próprios discursos a fim de lhe propiciar um melhor conhecimento de sua atividade e
consequentemente gerar mudanças em seu ambiente de trabalho.

Esse procedimento de instrução ao sósia, no campo da Ergonomia da Atividade, busca
auxiliar o professor a trabalhar sua própria experiência a fim de reconhecer barreiras, transformar
e compreender suas práticas. A técnica consiste em solicitar a um profissional a seguinte tarefa:
“Suponhamos que eu seja seu sósia e que amanhã eu me coloque na situação de substituir você
em seu trabalho. Quais são as instruções que você deve me transmitir de modo que ninguém
perceba a substituição?” (Tognato, 2008:77-78).

O objetivo é levar o sujeito a realizar uma descrição sobre a situação a ser encontrada pelo
sósia e uma descrição sobre o comportamento desejável do sósia. Dessa maneira, o sujeito
considera as diversas dimensões, ou seja, o que ele faz no dia a dia, o que ele não faz, o que
poderia fazer, o que não deveria fazer, o que poderia fazer, mas não o fez etc.

No que tange ao sósia, ele deve apresentar certa resistência à atividade relatada pelo sujeito
por meio de perguntas que busquem os detalhes da atividade e rompam com o encadeamento
habitual das operações, revelando, assim, outros comportamentos que não só os realizados
normalmente pelo sujeito. Ele ocupa um lugar entre o que ele não sabe e o que deverá saber.

4.1 Análise dos dados

Os participantes desta coleta de dados foram a instrutora (I) e uma professora experiente dos
cursos de Letras, Pedagogia e Psicologia de uma universidade particular da cidade de Olinda,
Pernambuco. A professora foi guiada pelas intervenções da instrutora a fim de que esta
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compreendesse as atividades que lhe eram instruídas. A instrução ao sósia teve duração de mais
ou menos uma hora e foi gravada em áudio e transcrita pela própria instrutora.

Para realizar a análise do texto produzido pela professora (P), optamos pelos objetos que
constituem a atividade docente, segundo Amigues (2004, p. 42-44). Observamos que as
prescrições estão presentes no trabalho da professora por meio das seguintes falas:

P: [...] outra coisa, seguir a ementa o máximo que você puder.

I: Por quê?

P: Porque é importante, justamente para esse roteiro das pessoas que faltam, e para eles mesmos
que estão acompanhando, eles gostam de saber o que é que vai acontecer a cada aula.

I: Essa ementa é elaborada pelo professor ou a faculdade que fornece?

P: Você recebe a ementa, são os conteúdos básicos que você vai dar. Agora eu faço assim: eu
coloco a ementa e coloco abaixo toda a programação diária.

Embora haja a presença de uma ementa, esta parece ser imprecisa para nortear a atividade da
professora, uma vez que, a partir da ementa, a professora define as tarefas que ela mesma e os
alunos deverão realizar durante o semestre, gerando uma espécie de autoprescrição. No entanto,
há uma certa flexibilidade no que tange ao cumprimento da ementa, pois ela tanto norteia o
trabalho do professor e do aluno, como também pode sofrer alterações, segundo as falas que
seguem:

P: [...] durante o processo há algumas interferências da própria faculdade, alguém que vem,
alguém que foi convidado para dar uma palestra, há um curso, há um feriado, houve a
necessidade de..., porque algum professor faltou, de você está trocando com ele o horário, ou
você mesmo faltar, aí essas interferências que vão fazer alguma mudança na ementa...

P: [...] eu trabalho a carta argumentativa, o artigo, o ensaio, uma resenha crítica, a produção de
um poema, por exemplo, eu trabalhei nesse primeiro semestre... tudo isso já está na ementa...

P: [...] aí eu vou... todo esse processo: laboratório de informática, tudo isso já vem na ementa,
pra onde a gente vai.

Percebemos que há uma mediação entre prescrição inicial e realização da atividade que
deixa transparecer uma concepção de trabalho e uma organização voltada para um coletivo de
alunos, talvez pelo fato de a professora ter consciência de lidar com alunos trabalhadores e
perceber que eles necessitam aproveitar ao máximo o tempo disponibilizado em sala de aula.

Em relação ao coletivo de trabalho, notamos a ausência de autoprescrições coletiva entre os
professores, ratificando-se assim a imagem de que o trabalho do professor é individual e solitário.
Observamos a confirmação desta visão na seguinte passagem da fala da professora:

P: [...] este ano vai haver a Bienal do Livro, então eu já sei que todas essas turmas vão comigo à
Bienal do Livro, a semana toda. A gente, a nossa aula é lá, aí a gente vai só colocando, dia tal,
na palestra em tal lugar... quando sai a programação, eu já combino com eles, aí a gente passa
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a semana toda fora, na Bienal do Livro. Aí tanto a turma de Psicologia como a de Letras e Fred
gosta muito, que é o coordenador, de ir todo o turno, uma noite só, mas aí eu aviso a ele que
estou levando as minhas turmas porque são palestras boas e têm a ver com a minha disciplina
que é Literatura.

No entanto, podemos constatar que existem autoprescrições de tarefas entre a professora e o
coletivo de alunos que tanto norteiam as atividades, como também são retomadas em sala de aula,
conforme as falas abaixo:

P: [...] agora mesmo a gente foi a Fliporto, aí na Fliporto a gente tinha trabalhado com questão
do pré-modernismo e tínhamos trabalhado a obra de Euclides da Cunha, Os sertões, e na
Fliporto, Ariano Suassuna junto com Luciano Siqueira, se não estou enganada, iriam falar
justamente sobre isso, sobre os mitos de Antônio Conselheiro e um outro mito que agora eu me
esqueci e aí eu disse a eles: “vocês vão assistir essa palestra de Ariano Suassuna e vão fazer
uma comparação com aquilo que a gente observou na sala de aula sobre o mito”...

[...] aí a turma de Letras, eles foram sozinhos e aí como a gente já tinha debatido o assunto,
quando a gente retornou à sala de aula a gente fez um debate pra fechar.

Observamos, também, na fala acima, que a professora por meio da expressão “a gente”
considera-se como parte integrante desse coletivo, mas um participante cuja posição é
diferenciada, uma vez que a mesma dita os comandos a serem executados para a realização das
atividades como: “vão assistir” e “vão fazer uma comparação”.

Quanto às regras do ofício, notamos que a professora busca coordenar a participação efetiva
dos alunos a fim de acompanhar sua aprendizagem e controlar suas ações, como constatamos nas
seguintes falas:

P: [...] nós iremos utilizar o data show. Eu nunca fico sentada quando estou com o data show,
estou sempre mostrando o data show e discutindo, eu não vou, eu não faço a leitura do data
show, a gente vai sempre discutindo... quando eles ficam calados, aí eu jogo alguma pergunta
pra eles falarem. A gente só passa para um outro slide se eu perceber que houve a compreensão
daquilo que a gente está falando [...] “vocês já viram isso em alguma outra oportunidade? O que
vocês acharam dessa informação?” Aí eles vão... mas, geralmente, o pessoal de letras sempre
participa de tudo, o pessoal de pedagogia é que é muito silencioso.

I: Como eu devo proceder, caso não haja nenhuma pergunta?

P: Você aí prepara a sua pergunta para eles. Em cada slide você tem que ter uma pergunta
preparada, até sobre o que você acabou de falar, você já extrai dali a própria pergunta.

I: Certo.

P1: Desde que eles façam essa interação, entendesse?

I: Então eu tenho que ter o cuidado de sempre levar...

P: Está interagindo com eles.
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I: Isso...

P: Não falar sozinha... quando eu falo sozinha, aí eu reclamo, eu já digo a eles que não houve
atenção deles, que eles não fizeram a leitura, “o que é que está havendo?”, a gente sempre para
pra perguntar, mas eles sempre estão participando, principalmente o sexto período de letras que
é uma turma muuuito aplicada.

As falas da professora citadas anteriormente revelam os recursos que ela utiliza para
administrar o envolvimento dos alunos. Por meio de questionamentos, ela procura atrair os alunos
para manter atenção à temática exposta, bem como solicitar uma interação.

No que tange as ferramentas, percebemos que sua atividade parece estar relacionada
diretamente à organização do material e do espaço onde se desenvolverá a atividade. Podemos
observar esse aspecto nas seguintes passagens de sua fala:

P: Vou para sala de aula, ligo o ar condicionado, ajeito a sala, deixo sempre a sala em círculo,
principalmente as turmas pequenas, turmas pequenas sempre ficam em círculo. Turma de
Psicologia, não, que são 50, 55 pessoas. Às vezes eu deixo, quando é seminário... mas as turmas
de Letras e Pedagogia o meu trabalho é sempre em círculos, aí já deixo as fichas em cima dos
birôs, texto de leitura que a gente vai fazer, se eu vou para o data show, o círculo sai do centro
da sala e vai para a frente do data show, eu faço um um... uma uma meia lua em frente ao data
show com as cadeiras lá...

I: Se a aula for usar as duas coisas: o data show e o debate, então a sala vai ter duas
arrumações?

P: Não. Uma arrumação é para o dia em que eu não vou usar o data show...

I: Ahhh!

P: Eles já percebem quando eles entram: “ah, hoje não vai ter data show não?!”, porque eles já
sabem, porque o círculo já está no meio da sala.

I: Certo.

P: Se for usar o data show... porque são 8, 10 pessoas, 12 pessoas aí eu faço a meia lua, na
frente do data show porque fica sempre do lado esquerdo da sala

I: ok!

P: aí a gente fica lá...

I: Eu tenho que ter esse cuidado, né?

P: Exatamente. Arrumar porque eles já vão saber... [...] já é a a a... minha dica inicial, né?

I: Anrhan! É a primeira leitura.
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O domínio das ferramentas pela professora parece assegurar à mesma o desenvolvimento de
sua atividade, uma vez que essas ferramentas organizam a atividade e contribuem para o
desenvolvimento de seu trabalho.

Durante o procedimento da instrução ao sósia, dois fatos chamaram a atenção da instrutora.
O primeiro está relacionado à surpresa que a professora teve ao tomar consciência de que nunca
havia utilizado ferramentas concebidas por outras pessoas, mas transformava essas ferramentas
para garantir maior eficiência no desenvolvimento de seu trabalho:

I: Ao trabalhar os textos, eu já devo elaborar, por escrito, as perguntas?

P: Não necessariamente, eu não tenho uma regra para isso, depende dos objetivos da aula, essa
é a vantagem da gente escolher os textos [...] engraçado, agora que eu estou me dando conta de
que eu nunca utilizei livro didático. Quando eu estava em sala de aula no Estado, naquela época,
não havia livros para os alunos. No Visão, eu trabalhava só com Literatura e Produção e lá não
adotava livro para essas disciplinas, no CPI eu só trabalhei com Redação e eles também não
adotavam, ou seja, eu sempre precisei elaborar meu material, eu lembro que cheguei a fazer uma
vez uma apostila porque eu estava sem tempo pra procurar todos os dias os textos...

Essa tomada de consciência ratifica a ideia de que a instrução ao sósia permite, via
linguagem, identificar marcas que as atividades registram no sujeito que a realiza, pois ao
recuperarmos essas atividades por meio do relato, retomamos imagens e estas ganham novas
perspectivas de compreensão e de realização.

O segundo fato está ligado à dificuldade que a professora tem de se deslocar de sua
atividade, pois, na grande maioria das vezes, ela fez uso do pronome “eu”. Por mais que a
instrutora buscasse criar situações para que esse deslocamento se realizasse, a professora, embora
não sendo iniciante na profissão, demonstrou resistência para tal ação.

5. Considerações finais

O dispositivo metodológico de instrução ao sósia permite a elaboração de um texto em
parceria, uma vez que a atividade desenvolvida corresponde a uma interação orientada que busca
vivenciar sentimentos, descobertas e ações que possibilitam ao professor uma compreensão mais
ampla de seu trabalho.

Essa atividade investiga o trabalho, procurando encontrar o real sob o realizado, isto é, as
escolhas, as decisões tomadas e as que precedem a tarefa, os acordos estabelecidos entre os
interlocutores reais, enfim as reconfigurações que ocorrem ao realizar uma atividade.

Sendo assim, para que essas reconfigurações ocorram o professor precisa ter recursos
materiais e simbólicos a fim de dispor de condições para a reelaboração das prescrições, como
também reorientar seu agir de acordo com as necessidades de cada momento, apropriar-se de
artefatos para, quando preciso, transformá-los em instrumentos. Tudo isso visando encontrar
soluções para os mais diversos conflitos existentes no trabalho do professor.
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