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No contexto atual, várias pesquisas vêm revelando a problemática da profissão do 
professor, mostrando que o mesmo pode ser atingido pelo “mal–estar docente”, 
tanto pela pressão em seguir as prescrições das instituições educacionais quanto 
pelas condições psicológicas e sociais nas quais a docência é exercida. Nesse 
contexto, pesquisadores do grupo de pesquisa ALTER do LAEL–PUC/SP vêm 
desenvolvendo pesquisas abordando o trabalho docente em diversos níveis de 
ensino. Tais pesquisas utilizam como base teórica pressupostos do interacionismo 
sócio–discursivo (Bronckart, 2004, 2006; Machado & Bronckart, no prelo/2009), da 
Ergonomia Francesa (Amigues, 2002, 2003; Faïta, 1997, 2002) e da Psicologia do 
Trabalho (Clot, 1999). É nessa abordagem que desenvolvemos nossa pesquisa, 
objetivando apresentar um instrumento, a instrução ao sósia, que pode ser 
utilizado nos cursos de formação de professores. Esse instrumento foi inicialmente 
utilizado por Oddone(1981) nos anos 1970 na formação de trabalhadores da FIAT 
na Universidade de Turin e desenvolvido por Clot (1999) no quadro de pesquisa da 
psicologia do trabalho no CNAM em Paris. A partir desse procedimento, o professor 
descreve as suas atividades para um professor substituto hipotético (pesquisador) 
que deverá lhe substituir em um determinado período. A instrução ao sósia poderá 
ser realizada na presença de um grupo de alunos (futuros professores) (Friedrich, 
Goudeaux & Stroumza, 2006) ou poderá ser gravada e, posteriormente, transcrita. 
O texto transcrito poderá ser levado ao professores em formação para discussão e 
debate com o professor responsável. O uso desse procedimento tem revelado 
diferentes representações sobre o trabalho docente. Acreditamos que esse 
procedimento pode contribuir para uma melhor compreensão das representações 
sobre as atividades realizadas pelo professor a partir da análise da linguagem, 
podendo colaborar com o trabalho dos formadores de professores.  
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Este artigo tem como objetivo apresentar um procedimento de coleta de dados que 
pode ser utilizado em cursos de desenvolvimento de professores, objetivando uma 
melhor compreensão de seu trabalho. Como forma de mostrar a sua validade, 
apresentamos e discutimos os resultados de uma análise de um texto, oriundo do 
uso desse procedimento, produzido por uma professora de pós-graduação sobre o 
seu próprio trabalho, que coloca em cena as (re)configurações sobre o seu 
trabalho.   

Introdução 

Partimos de uma abordagem que leva em conta as diversas dimensões que fazem 
parte do trabalho do professor (AMIGUES, 2002, 2004; MACHADO, 2008), 
fundamentando-se, assim, em autores do quadro das ciências do trabalho. Esse 
quadro nos dá suporte para compreender os diferentes aspectos que compõem o 
trabalho docente, que não são considerados, geralmente, nas pesquisas do campo 
da educação que focalizam, sobretudo, outras dimensões como a interação 
professor-aluno.  

Algumas pesquisas recentes, que também utilizam pressupostos das ciências do 
trabalho, já vêm revelando dificuldades do professor em situação de trabalho 



(LOUSADA, 2006; ABREU-TARDELLI, 2006, BUENO, 2007, BUZZO, 2008), só para 
citar alguns), objetivando compreender melhor a complexidade do trabalho do 
professor. Considerando essa problemática, objetivamos apresentar um 
procedimento de coleta de dados que pode ser utilizado nos cursos de formação de 
professor que dá possibilidades para o professor revelar as suas dificuldades, o que 
contribui para o desenvolvimento do seu trabalho.  

Para tanto, em primeiro lugar, vamos discorrer brevemente sobre as ciências do 
trabalho, apresentando esse procedimento de coleta de dados, chamado instrução 
ao sósia. Em seguida, apresentaremos tantos os procedimentos utilizados na 
análise do texto oriundo da instrução ao sósia, o interacionismo sociodiscursivo 
(daqui em diante, ISD), como os procedimentos metodológicos. Logo após, 
abordaremos o contexto no qual os dados desta pesquisa foram coletados, para, 
finalmente, discutirmos os resultados das análises do texto oriundo do 
procedimento adotado e passar às considerações finais.  

Nas duas últimas décadas, ocorreram várias transformações muito rápidas nos 
sistemas de produção, que incluem a substituição do trabalho material e físico pelo 
trabalho imaterial ou de prestação de serviços. Desse modo, novas exigências e 
capacidades começaram a ser exigidas dos trabalhadores, como "a capacidade de 
compreender, processar e aplicar um grande número de informações e de 
comunicar eficientemente" (MACHADO, 2008 : 87). Diante desse quadro, várias 
disciplinas buscam compreender os problemas que decorrem desse novo quadro 
das relações de trabalho, procurando meios para superá-los, como a Ergonomia 
Francesa e a Psicologia do Trabalho (CLOT, 2006, 2001; CLOT & FAÏTA, 2000, 
2001, GUÉRIN ET AL., 2001, AMIGUES, 2002). Com foco nesse quadro teórico, 
pesquisas têm sido realizadas, enfocando, inicialmente, diversas situações de 
trabalho, como de fábricas, de hospitais etc.  

1. Ciências do Trabalho e questões ligadas ao trabalho  

Recentemente, porém, utilizando aportes dessas disciplinas, estudiosos (MACHADO, 
2008; AMIGUES, 2004) vêm desenvolvendo pesquisas considerando a atividade de 
ensino como trabalho, já que, por um lado, parece haver uma ideologia que prega 
o ensino com uma arte, que daria conta de qualquer prescrição didática 
(BRONCKART, 2006) e, por outro, há pesquisas que, embora pareçam considerar o 
ensino como trabalho, o reduz simplesmente à transmissão de conhecimento 
(SAUJAT, 2004, não se levando em conta outras dimensões que fazem parte do 
trabalho do professor (AMIGUES, 2004).  

Esses estudos que enfocam o ensino como trabalho utilizam conceitos 
desenvolvidos pela Ergonomia da Atividade e pela Clínica da Atividade. A primeira 
desenvolveu os conceitos de trabalho prescrito e trabalho realizado. 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 sua vez, o trabalho realizado 
refere-se à atividade efetivamente realizada em situação de trabalho, como, por 
exemplo, a atividade dos professores em sala de aula. Já  para Clot (2006), da 
Clínica da Atividade, o trabalho real compreende, além da própria atividade 
realizada, também todas as atividades não realizadas, suspensas, contrariadas ou 
que algum impedimento não deixou que se realizassem. Para esse autor, todas as 
atividades que, por algum motivo, não foram realizadas também fazem parte do 
trabalho, tendo grande importância para a compreensão do trabalho realizado e 
devem ser levadas em conta na análise das situações de trabalho.  



Para analisar as situações de trabalho e textos sobre o trabalho, são utilizados 
vários métodos de coleta de dados, como observações (GUÉRIN et alli, 2001) e 
alguns procedimentos de verbalização (exposição oral), que incluem entrevista, 
autoconfrontação simples ou cruzada[1] e instrução ao sósia. A seguir, 
apresentaremos esse último instrumento de coleta, que utilizamos para coletar os 
nossos dados de análise.  

Nesta seção, trataremos do procedimento utilizado para a coleta de dados, a saber, 
instrução ao sósia, que também visa criar uma situação que propicie o 
desenvolvimento profissional (CLOT & FAÏTA, 2001).  

 2. Procedimento de coleta de dados: a instrução ao sósia 

A Clínica da Atividade, e também a Ergonomia da Atividade, busca não só 
compreender o papel do trabalho na perspectiva do desenvolvimento do 
trabalhador, como também investigar possibilidades de transformações da própria 
situação de trabalho. Para Clot (2006), numa perspectiva vygotskiana de explicação 
do desenvolvimento humano, a própria análise do trabalho contribui para a sua 
transformação. Isso significa que para o autor, apoiando-se em aportes teóricos de 
Vygotsky (1934/1996 e 1935/1996), o diálogo é visto como motor do 
desenvolvimento, assim sendo, procedimentos metodológicos que envolvam a 
análise e propiciem o diálogo sobre o trabalho, já geram, por si só, alguma 
transformação.   

É com base nessas perspectivas teóricas apontadas anteriormente que estudiosos 
desenvolveram alguns procedimentos para analisar situações de trabalho, sendo 
alguns desses métodos observações (GUÉRIN et alli, 2001) e alguns procedimentos 
de verbalização (exposição oral), que incluem entrevista, autoconfrontação simples 
ou cruzada[2] e instrução ao sósia. A seguir, descreveremos as características 
principais desse último instrumento de coleta, que utilizamos para coletar os textos 
para análise.  

A instrução ao sósia foi inicialmente utilizada por Oddone (1981) nos anos 1970 na 
formação de trabalhadores da FIAT na Universidade de Turin. Esse procedimento, 
que passou a ser bastante empregado, foi desenvolvido por Clot (2006) no quadro 
de pesquisa da Psicologia do Trabalho na Clínica de Atividade do CNAM 
(Conservatoire Nacional des Arts et Métier)

Ao utilizar esse procedimento, o pesquisador se coloca na posição de substituto do 
trabalhador dando a seguinte instrução: "Suponha que eu seja seu sósia e que eu 
vá te substituir amanhã no seu trabalho. Quais são as instruções que você deve me 
passar para que ninguém perceba a substituição?" É necessário delimitar uma 
sequência de trabalho para facilitar as instruções dadas pelo trabalhador, que 
deverá focar como se realiza uma atividade.  

 em Paris.  

Os textos coletados por  esse procedimento referem-se não ao trabalho real e nem 
ao prescrito, mas ao trabalho interpretado

Para detectar essas (re)configurações nos textos, precisamos estabelecer 
procedimentos que nos dê subsídios para analisá-los. Para tanto, recorremos a 
alguns pressupostos do ISD que torna possível essa análise. 

 pelo próprio protagonista que dá 
instruções sobre o seu próprio trabalho. Desse modo, ao analisar esses textos 
podemos identificar (re)configurações do trabalho para que possamos melhor 
compreendê-lo.  

 3. Procedimentos para análise dos textos no quadro do ISD 



Os textos, para o ISD, podem ser considerados obras abertas, estando disponíveis 
para qualquer ser humano, podendo levar o indivíduo a reconstruir uma 
compreensão das ações e de si mesmo como agente.  

Nessa abordagem, ao estudar o agir, podemos ter dois níveis de análise: das 
condutas observáveis do ponto de vista externo, e das avaliações/interpretações 
dessas condutas que são materializadas em textos, orais ou escritos, nos quais são 
construídas as formas de agir (re)configuradas no texto. Para a identificação e 
interpretação dessas formas de agir, é necessário um conjunto de procedimentos 
de análise de textos. 

Para Bronckart (2006, p. 
167), exatamente por não ser da responsabilidade de seu autor, "os textos, uma 
vez produzidos, estão disponíveis para alimentar o trabalho permanente de 
compreensão dos desafios e das determinações do agir humano; são ‘figuras' a 
partir das quais tentamos compreender os outros (agindo ou conhecendo), ao 
mesmo tempo em que tentamos nos compreender a nós mesmos". Desse modo, ao 
interpretar um texto, estamos interpretando as figuras de agir, ou seja, os modelos 
de agir,  que o texto contém, e, portanto, a ação humana.  

Esse conjunto de procedimentos diz respeito a procedimentos linguístico-discursivos 
e interpretativos referentes à identificação do contexto de produção dos textos, e à 
análise do nível organizacional, composto pela infraestrutura textual e pelos 
elementos de textualização; e à análise do nível enunciativo, composto pelas vozes 
que assumem o que é enunciado no texto, assim como pelas diversas avaliações 
que essas vozes formulam a respeito de um ou outro aspecto do conteúdo 
temático. Os resultados dessas análises são reinterpretados semanticamente[3]. 

Além desses  pressupostos, utilizamos também os aportes da Ergonomia da 
Atividade e da Clínica da Atividade, apontados anteriormente, na interpretação dos 
dados. 

Participaram da coleta de dados esta pesquisadora e uma professora de pós-
graduação 

4. Contexto de produção da pesquisa 

stricto sensu

A professora foi guiada, de certa forma, embora não determinada, pelas 
intervenções da pesquisadora ao querer compreender as atividades que eram 
instruídas.  

 que lecionava em uma universidade pública do interior de 
São Paulo há trinta anos na área de linguagem.  

A instrução ao sósia durou aproximadamente uma hora e trinta minutos, que foi 
gravada em áudio e, posteriormente,  transcrita pela própria pesquisadora.   

 

Nesta seção, trataremos de uma atividade, abordada na instrução ao sósia, que é a 
elaboração de parecer para órgão de fomento. 

5. O trabalho real do professor de pós-graduação 

 Em relação à forma como a professora se coloca no texto, observamos que 
algumas vezes, ela utiliza o "você", tendo como destinatário a pesquisadora, já que 
dá instrução a esta de como desenvolver a atividade.  

319C.: você vai ler o projeto ou artigo dependendo do que a pessoa está 
pedindo... 



Em outros momentos, a professora utiliza o pronome "você" e a expressão "da 
gente" genéricos, referindo-se, assim, ao coletivo de trabalho, mostrando que a 
elaboração de parecer é um agir do coletivo de trabalho, pois é desenvolvido por 
professores de pós-graduação em geral. 

335C.: [...] aí você 

311C: [...] com base nesses pareceres 

tem que ver o currículo dela onde ela trabalha se ela é de 
grupo de pesquisa o que ela já publicou se... o que ela publicou tem a ver com esse 
projeto que ela está fazendo.... para ver a coerência do trabalho dela ta?  

da gente

Em relação a outros actantes detectados, além dos enunciadores, identificamos 
pesquisadores de outras instituições que mandam projetos de pesquisa ou artigos 
para pedirem auxílio para as agências de fomento, para os quais a professora, 
participante de pesquisa, tem que fazer parecer. Esses pesquisadores pedem bolsa 
pesquisa, auxílio financeiro para publicação, para compra de equipamentos e para 
participação em congressos, sendo (re)configurados, assim, como dependentes 
financeiramente dos órgãos de fomento.  

 que eles vão decidir se eles vão 
dar  conceder ou não o auxílio... 

Outro actante identificado é o CNPq que recebe os pedidos dos pesquisadores, 
sendo os integrantes da comissão de cada área que mandam esses pedidos para os 
pareceristas.  Essa agência é (re)configurado como o órgão que cobra, a partir de 
um formulário no site, a coerência do perfil curricular do pesquisador que faz o 
pedido com o auxílio que está sendo pedido, ou seja, vão cobrar se o tipo de 
pesquisa da pessoa está relacionado com o que ela está pedindo.  

Em relação às partes constitutivas da tarefa, observamos os seguintes atos,  os 
quais elencamos a seguir, chamando a atenção do leitor de que é uma atividade 
realizado com o uso do computador. 

•1)     Entrar no site do CNPq ou da FAPESP. 

•2)     Clicar num link (onde tem instruções). 

•3)     Acessar o número do processo. 

•4)     Ler o projeto - ou artigo (de doze a vinte páginas). 

•5)     Analisar se o projeto ou artigo está bem fundamentado.  

•6)     Analisar o currículo do pesquisador, verificando onde ele trabalha, se é de 
grupo de pesquisa, se o que já publicou está relacionado com o projeto.   

•7)     Analisar se o projeto está relacionado com o tipo de pesquisa que o 
pesquisador desenvolve. 

•8)     Responder as perguntas do formulário que estão no site, em forma de texto.  

•9)     Recomendar (com ou sem ressalvas) ou não para aprovação.  

•10)  Enviar o parecer para o CNPq. 

A partir desta listagem dos atos constituintes da tarefa, é compreensível porque a 
atividade de elaborar pareceres é avaliada, em vários momentos, de modo 



negativo, sendo (re)configurada como uma atividade muito trabalhosa, como 
podemos ver nos exemplos a seguir. 

315C.: com base em tudo isso......... isso dá trabalho isso daí dá trabalho fazer 
parecer

329C.: é 

 ((voz que parecer revelar dor)) 

muito trabalhoso fazer parecer é muito trabalhoso

Evidenciamos que, dentre os diferentes atos constituintes da tarefa de elaborar 
parecer, o item 8 citado anteriormente - responder as perguntas do formulário - 
está configurado como o agir determinante para a atividade ser trabalhosa - 

 ta...[...] 

363C.: para cada uma [pergunta] você escreve um texto... 

ter 
que escrever um texto para cada pergunta.  

por isso que eu digo 
que dá um trabalho

Em relação às dificuldades (re)configuradas, o parecerista, ao elaborar o parecer, 
diretamente no site do CNPq ou da FAPESP, pode ter problemas, podendo perder o 
trabalho realizado, por exemplo, ao acabar a energia no momento da elaboração, 
ou mesmo perder o trabalho por algum outro problema técnico. A forma 
(re)configurada, de, pelo menos, amenizar o problema é escrever no papel algumas 
coisas para não perder todo o trabalho em algum imprevisto técnico e esperar aviso 
do CNPq para informar que já recebeu o parecer. Isso revela a insegurança em 
relação ao agir com um instrumento moderno (computador) e a confiança no que 
se refere a um instrumento do passado (caneta e papel). Esse agir da professora 
configura-se como um modo de agir que antecipa imprevistos e visa não perder 
todo o tempo gasto na sua atividade de trabalho,  constituindo-se como um modo 
de agir próprio do estilo profissional da professora.  

 é um dia às vezes para fazer um parecer... 

Quando a professora foi questionada sobre a quantidade de pareceres que teria 
para avaliar durante o ano, observamos (re)configurações sobre o acúmulo de 
trabalho do professor. 

404C.: é muito ... muito muito muito aumentou muito...

A repetição do léxico "muito" indica o excesso de pareceres, e parece revelar um 
descontentamento em relação ao número de pareceres que tem para avaliar 
durante o ano. Em outro turno observamos explicitamente esse descontentamento 
em relação ao acúmulo de pareceres do CNPq em um determinado período do ano.  

  

414C.: no mínimo... mas às vezes...o problema é que é assim: acumula 
entendeu porque os prazos que as pessoas têm...por exemplo: do CNPq tem três 
porque é o prazo que as pessoas enviaram... então é pior

Quanto aos gêneros mobilizados nos segmentos temáticos referentes à atividade de 
elaboração de parecer, identificamos 

... 

parecer, projeto de pesquisa, artigo científico, 
currículo, tese de doutorado, dissertação de mestrado. 

No que refere aos modos de agir, a tarefa de elaboração de parecer é constituída 
de um agir com instrumento, agir linguageiro, agir cognitivo e de capacidades 
internas do actante, configurando-se, assim, como um modo de agir extremamente 
complexo.  

Esses são colocados como 
gêneros que fazem parte do trabalho do professor de pós-graduação, tendo este 
que dominá-los. 



Em relação ao agir com instrumento, ele envolve o uso do computador, pois a 
elaboração do parecer é realizada diretamente no site, assim o professor, aqui no 
papel de parecerista, tem que dominar o uso do computador e da internet.

No que se refere ao agir cognitivo, o parecerista tem que ler o trabalho enviado 
(projeto ou artigo), analisando se ele está bem fundamentado teórica e 
metodologicamente. Além disso, é necessário analisar se o projeto está relacionado 
com a vida acadêmica do pesquisador solicitante.  Para isso, é preciso analisar o 
currículo da pessoa, comparando o projeto com o currículo. Para que essas análises 
sejam realizadas, inferimos que seja necessário que o parecerista tenha recursos 
internos necessários para desempenhar tais atividades, possuindo as capacidades 
intelectuais suficientes, como, por exemplo, conhecer teorias, metodologias. 

 Já o agir 
linguageiro configura-se como um ato de linguagem em resposta a um agir do 
CNPq, que é preencher o formulário do site, respondendo as perguntas nele 
elencadas.  

Encerrada esta discussão, passaremos às considerações finais.  

O procedimento de coleta 

6. Considerações finais 

instrução ao sósia possibilitou a co-produção de um texto 
co-produzido pela pesquisadora e professora, sendo esse texto essencial para 
compreendermos uma das atividades desenvolvidas pelo professor de pós-
graduação stricto sensu

O texto tematiza não só o trabalho prescrito pelos órgãos de fomento, as 
capacidades necessárias para realizar tal tarefa,  como também coloca em 
evidencia o trabalho real, compreendendo tudo aquilo que se faz para realizar uma 
atividade.  

, atividade essa (re)configurada como extremamente 
complexa. 

As (re)configurações sobre o trabalho real desenvolvido pela professora mostra não 
só as dificuldades para realizar a atividade, mas também algumas maneiras de lidar 
com elas. É importante ressaltar que compreender o mundo do trabalho do 
professor, a sua complexidade, inclui conhecer os problemas e formas para 
solucioná-los. 

Desse modo, este artigo aborda um instrumento de coleta que pode possibilitar o 
desenvolvimento do professor em cursos de formação por possibilitar trazer a tona 
o trabalho real do professor, incluindo  tudo que é feito para que o trabalho possa 
ser realizado e que, muitas vezes, não aparece por estar oculto. 

ABREU-TARDELLI, Lília. otrabalho@chateducacional.com.br: aportes para 
compreender o trabalho do professor iniciante em EAD. Tese (Doutorado) 
LAEL/PUC-SP. Inédita, 2006. 
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[1] Sobre autoconfrontação, ver Clot (2001). No contexto brasileiro, podemos citar 
Lousada (2006) e Buzzo (2008), que utilizaram esse instrumento.  

[2] Sobre autoconfrontação, ver  Clot et alli (2001). Do grupo ALTER, Lousada 
(2006) e Buzzo (2008) utilizaram este procedimento.  
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