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RESUMO 

A discussão envolvendo identidade de atores sociais ocorre já alguns anos, entretanto, ela se 
tornou significativa para os estudos discursivos nos últimos anos, devido à fragmentação dos 
atores pós-modernos. Entendendo as identidades como um conceito simbólico capaz de auxiliar 
na observação de realidades determinadas – uma espécie de mecanismo/uma lente 
(MERLUCCI, 1985) – é possível verificar a materialidade linguística do texto introdutório do 
currículo lattes como um espaço propício para constituição de identidades coletivas. O objetivo 
desta dissertação é discutir em que medida identidades coletivas de pesquisadores da 
linguagem, junto ao campo acadêmico do CL, encontram-se constituídas e retratadas em 
práticas discursivas através de práticas sociais naturalizadas. Para análise, em torno da postura 
indisciplinar em Linguística Aplicada (MOITA-LOPES, 2006), utiliza-se a metodologia 
descritiva/interpretativa (MAGALHÃES, 2001). Enquanto método de estudo e teoria social, 
para fundamentação da pesquisa, faz-se uso da Abordagem Sociológica e Comunicacional do 
Discurso, corrente vinculada aos pressupostos da Análise Crítica do Discurso (PEDROSA, 
2012a).   O corpus se constitui de vinte e sete textos introdutórios de currículos lattes de 
pesquisadores da linguagem, vinculados a três instituições de ensino superior em Sergipe. Após 
coleta, na plataforma lattes, e numeração dos currículos, a fim de alcançar o objetivo da 
pesquisa, realizou-se a análise em torno de três temáticas identitárias: docência, pertença social 
(BAJOIT, 2006; DESCHAMPS; MOLINER, 2009) e acumulação de capital cultural-
acadêmico (BOURDIEU, 2004; HEY, 2008). Os dados evidenciam que os textos dos currículos 
lattes são baseadas em princípios hegemônicos-ideológicos, referentes à acumulação de bens 
acadêmicos, à valorização de atores e às posições hierárquicas, reconhecidos e ratificados pelos 
pares que se socializam entre eles. Nesse momento, a pesquisa nos permite inferir que, na pós-
modernidade, alguns pressupostos identitários coletivos, contribuem para o entendimento da 
realidade acadêmica, em torno do currículo lattes. 

 

Palavras-Chave: Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso, Identidades 
Coletivas, Currículo Lattes, Pertença Social e Capital Cultural-Acadêmico. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The discussion involving the identity of social actors has taken place for some years, however, 
it has become significant for the discourse studies over the last years due to the fragmentation 
of postmodern actors. Understanding the identity as a symbolic concept that can aid in the 
detection of certain realities - a kind of mechanism / a magnifying glass (MERLUCCI, 1985) - 
you can check the linguistic materiality of the introductory text of the lattes resume as a 
adequate place for the formation of collective identities . The aim of this dissertation is to 
reflect, in a time of postmodernity, through the lattes introductory curriculum texts, the 
collective identities of the language researchers are portrayed in discursive and social practices 
based on the accumulation of cultural and academic capital. For analysis, surrounding the 
indisciplinary posture in Applied Linguistics (MOITA-LOPES, 2006), the descriptive / 
interpretive methodology was used (MAGALHÃES, 2001). Whereas the study method and the 
social theory, as state reasons of the research makes use of the Sociological Approach and 
Communicational Discourse, chain linked to the assumptions of Critical Discourse Analysis 
(PEDROSA, 2012a). The corpus is constituted of twenty-seven introductory texts from the 
lattes curriculum of language researchers, connected to three institutions of higher learning in 
Sergipe. After the collection, on the lattes platform, and the numbering of the curriculum in 
order to achieve the research objective, we performed the analysis based on three identity 
themes: teaching, social belonging (BAJOIT, 2006; DESCHAMPS; MOLINER, 2009) and the 
accumulation of academic-cultural capital (BOURDIEU, 2004; HEY, 2008). The data show 
that the texts of the lattes curriculum are based on hegemonic and ideological principals, 
referring to the accumulation of academic assets, the valuation of actors and the hierarchical 
positions, recognized and ratified by couples who socialize among themselves Right now, the 
research allows us to infer that, in postmodernity, some collective identity assumptions, 
contribute to the understanding of the academic reality, around the the lattes curriculum. 

 
 
Keywords: Sociological and Communicational Approach to Discourse, Collective Identities, 
Lattes, Social Belonging and Cultural -Academic capital. 
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 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Nos últimos anos, a Linguística Aplicada (doravante LA), em seu vasto campo de 

atuação, tem-se enveredado por diversas temáticas: letramento, ensino de línguas, formação de 

professores, processo de ensino-aprendizagem, novas tecnologias, gêneros discursivos e outros 

temas (ALMEIDA-FILHO, 2007). Em meio à grande heterogeneidade de temas, a LA tem-se 

inclinado também, com destaque, por estudos sobre as identidades de atores sociais e sobre 

como essas identidades particulares articulam identidades coletivas. Mais especificamente, a 

LA tem buscado compreender como as identidades emergem a partir práticas sociais pós-

modernas. Os estudos em LA visam a entender como é possível se instituir uma identidade, em 

meio às fragmentações sociais dos atores, já que as identidades são a cada instante 

reestruturadas.  

A maioria desses estudos está fundamentada em um princípio teórico que alimenta as 

ciências sociais, atualmente, e, com grande efervescência, influencia a LA: a 

interdisciplinaridade. Com pesquisas que agrupam modelos teórico-metodológicos autônomos 

e abrangentes, os pesquisadores rompem as barreiras epistêmicas muito salientadas, outrora, na 

divisão entre áreas de estudo. Assim, em alguns desses estudos, é possível encontrar pesquisas 

que se valem da Análise Crítica do Discurso (ACD) para o embasamento teórico quanto às 

questões discursivas que a prática social está revestida (MOTTA-ROTH; MARCUZZO, 2008; 

MENEZES; SILVA; GOMES, 2009).  

Mesmo que em alguns momentos, para alguns pesquisadores, possam parecer duas áreas 

distintas ou independentes, ou seja, campos que não podem se unir, a LA e a ACD possuem a 

interdisciplinaridade como uma traço comum em suas concepções. A LA dialoga com ACD, e 

vice e versa. Além disso, ambas têm o significado interdisciplinar como um ato de 

compreender, falar, constituir e deixa-se constituir pelo mundo que vivemos, em suas 

complexidades. Os estudiosos da LA não pensam esse conceito apenas como romper barreiras 

disciplinares. Evidentemente, coadunam esse conceito em uma forma de trazer o que é marginal 

para o centro de análise (SIGNORINI, 1998; MOITA-LOPES, 2006). 

Seguindo o princípio interdisciplinar, esta pesquisa buscou detalhar, sob alguns ângulos, 

como as práticas sociais e discursivas de atores sociais, por meio de textos introdutórios do 

currículo lattes, constituem-se como identidades coletivas. O currículo lattes (doravante CL) é 
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utilizado como uma ferramenta de dados on-line desenvolvida e gerenciada pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

O CL é um reflexo do campo acadêmico. Este é constituído por práticas que estruturam 

sua ordem discursiva. Os atores se reconhecem entre si. Ou se desconhecem quando há uma 

fuga da ordem. Esse habitus constitui o lócus acadêmico revestido de valores hegemônicos-

ideológicos (BOURDIEU, 1983a, 1983b 1989, 2005). Foi para seguir o modelo do campo 

acadêmico que se reestruturou o gênero curriculum vitae.  

Esta pesquisa articula mecanismos para entender como em meio ao campo acadêmico 

as práticas sociais e discursivas dos atores sociais constituem identidades coletivas. O 

ineditismo desta pesquisa está tanto na abordagem sobre identidades coletivas - aborda a 

identidade não como algo real (algo essencialista), mas, sim, como um conceito (uma lente) 

que se pode entender uma determinada realidade (MERLUCCI, 1995) - quanto em tomar o 

texto introdutório do CL como materialidade de análise. Outro ponto de destaque para esta 

pesquisa está na quebra do paradigma de se entender a prática do CL como um texto livre de 

estruturas hegemônicas (GRAMSCI, 2002). 

Para compreender e justificar os aspectos constitutivos do CL, referidos acima, a 

fundamentação teórico-metodológica da pesquisa foi estruturada em torno dos pressupostos da 

ACD. Como a ACD possui algumas correntes teóricas, cada uma com um foco específico, 

escolheu-se a Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD) para aporte 

teórico. A ASCD tem como marco inicial as reuniões do grupo de pesquisa em Estudos do 

Discurso e do Texto (GETED) - coordenadas por Cleide Pedrosa - na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). As discussões da abordagem tratam de pontuações para os 

estudos discursivos pautados em mudanças sociais e culturais (PEDROSA, 2012b). A ASCD é 

uma contribuição para os estudos da Análise Crítica do Discurso do Brasil. As principais 

pontuações da ASCD são, sobretudo, os estudos do sujeito e das identidades. Para tais 

posicionamentos, a ASCD toma como base a Sociologia para Mudança Social, Sociologia 

Aplicada à Mudança Social, Comunicação para Mudança Social e os Estudos Culturais 

(PEDROSA, 2011, 2012a-f).   

Tendo sempre como foco à análise hegemônico-ideológica do poder a partir de 

materialidades linguísticas, ou seja, Análise do Discurso Textualmente Orientada (ADTO) 

(FAIRCLOUGH, [2001] 2008), a ASCD busca uma análise teórica das práticas sociais e 

discursivas dos atores sociais orientada pelo linguístico, ou seja, por meio da materialidade 

textual.  Para a análise linguística, tem-se a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), seus 

sistemas e subsistemas, referencial teórico que nos permite olhar para a materialidade 
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linguística em busca de sua interioridade.  Os sistemas de avaliatividade - com os subsistemas 

de engajamento, atitude e gradação - e de transitividade, cuja estrutura envolve: processos, 

participantes e circunstâncias, permitiram verificar como as relações interpessoais se dão no 

CL e como os atores se constituem em suas ações e em suas relações de poder. Entre os 

processos verbais propriamente ditos destacam-se os processos material, relacional, 

comportamental e mental. 

Com essa estrutura analítica, buscou-se aproximar as respostas às perguntas surgidas 

durante a pesquisa: a) Quais identidades coletivas emergem dos CL a partir do discurso de 

estudiosos da linguagem? b) Como as relações hegemônico-ideológicas revestem as práticas do 

CL? c) Quais elementos linguísticos, discursivos e sociais contribuem para identidades 

coletivas valoradas no lattes? d) Como o capital cultural-acadêmico reflete práticas sociais 

naturalizadas? 

A partir disso, o objetivo geral da pesquisa foi discutir em que medida identidades 

coletivas de pesquisadores da linguagem, junto ao campo acadêmico do CL, encontram-se 

constituídas e retratadas em práticas discursivas através de práticas sociais naturalizadas. Já 

como objetivos específicos: a) identificar como se constituem os processos de formação das 

identidades coletivas por meio das práticas do CL; b) delinear de que forma as relações 

hegemônico-ideológicas se dão quanto aos processos de produção e consumo do CL; c) 

identificar quais elementos linguísticos, discursivos e sociais contribuem para instauração das 

identidades coletivas; d) discenir como os diversos capitais cultural-acadêmicos contribuem 

para fundamentação de identidades coletivas baseadas no acúmulo de capital.  

A pesquisa visou, além dos objetivos descritos, reconhecer o pressuposto mestiço da LA 

na observação de como são constituídas as identidades coletivas. Embora tenha como base o 

método da ADTO, a pesquisa tem no caráter descritivo/interpretativista, conforme Magalhães 

(2001, p. 23), um caráter definidor do método de análise. Na pesquisa descritiva, são observados 

os fatores humanos e sociais, registrando suas variáveis observáveis pela própria participação 

do homem ou de suas práticas (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2011, p. 120).  

A constituição do corpus de pesquisa é feita por CL de pesquisadores estudiosos 

vinculados ao curso de Letras em Instituições de Ensino Superior (IES) localizadas no Estado 

de Sergipe, sendo uma de constituição federal-pública e outras duas de constituição particular-

privado. Os currículos dos estudiosos foram coletados na Plataforma Lattes, após a verificação 

e confirmação dos vínculos empregatícios de cada ator social com a instituição de ensino. Os 

textos foram coletados, a partir de então, na plataforma entre o início do mês de janeiro e o final 

do mês de fevereiro de 2013. Ao todo, somaram-se 27 currículos de pesquisadores, selecionados 
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para o estudo. Os currículos foram agrupados em três temáticas: a) as identidades docentes – 

professor, pesquisador e administrador; b) por grupos de pertença – identidades orgulhosas, 

envergonhadas e almejadas; e c) por capital cultural-acadêmico. 

Com esse arcabouço teórico-metodológico, para apresentação da pesquisa, o texto foi 

divido em quatro capítulos: 1. Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso como 

Aporte Teórico para Pesquisas em Linguística Aplicada; 2. Contribuições da ASCD para o 

Estudo das Identidades Coletivas; 3. Questões Metodológicas; e 4. Constituição de Identidades 

Coletivas de Estudiosos da Linguagem. 

O primeiro capítulo apresenta a constituição da ASCD como um caminho para análises 

em LA. Ele traz um percurso histórico-conceitual da LA (sua constituição como uma área 

interdisciplinar autônoma e mestiça) e da ACD (como uma ADTO). Além disso, ele demonstra 

os conceitos dos subsistemas da LSF que serão utilizados nas análises. 

A fundamentação dos conceitos que a pesquisa segue é apresentada no segundo capítulo. 

Nele, os conceitos de socialização, de identidades, de identidades coletivas, de pertença social 

e de capital cultural-acadêmico são definidos. Também é traçado um estado da arte, além do 

percurso histórico dos conceitos desenvolvidos.   

No terceiro capítulo, a constituição metodológica da pesquisa é explicada. São 

apresentadas as questões norteadoras da pesquisa, os objetivos geral e específicos, a 

materialidade de estudo, a justificativa da pesquisa e os procedimentos de análise utilizados. 

Uma discussão sobre o ambiente acadêmico foi suscitada para compreender o contexto cultural 

que o CL está envolvido. Além disso, os itens que compõem o CL foram explicados já que, 

para fundamentar algumas análises, foram utilizadas outras partes do currículo. 

Já o quarto e último capítulo são apresentadas as análises e discutidos os resultados delas 

para a compreensão das identidades coletivas. O capítulo está dividido em três temas: 

identidade docente, de pertença e de cultural-acadêmico. Todas essas identidades refletem 

como o campo acadêmico é um ambiente com relações hegemônico-ideológicas determinadas, 

capaz de definir gêneros, constituir identidades, formular discursos e gerar influências. 

Por fim, evidentemente, as conclusões refletem o percurso da pesquisa, apresentando 

resultados para as questões suscitadas, mediante os objetivos traçados. Longe de se esgotar com 

a discussão em torno das identidades coletivas, do CL e de seu texto introdutório, esta 

dissertação significa uma contribuição para esse debate. Além disso, este estudo serve para 

novos diálogos sobre identidades coletivas a serem provocados por meio da ACD, em especial 

da ASCD, bem como pesquisas em LA.  
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1  ABORDAGEM SOCIOLÓGICA E COMUNICACIONAL DO DISCURSO 

COMO APORTE TEÓRICO PARA PESQUISAS EM LINGUÍSTICA APLICADA 

 

Neste capítulo, buscar-se-á apresentar a constituição da Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso (ASCD) como uma abordagem teórico-metodológica para as 

pesquisas em Linguística Aplicada (LA). Além disso, o texto evidenciará como essa vertente 

também se fundamenta como uma área de estudo da Análise Crítica do Discurso (ACD). Mais 

especificamente, este texto exporá de forma breve os percursos e a constituição da LA como 

campo autônomo da grande área da linguagem; e a ACD como área de estudos críticos da 

linguagem, juntamente com as suas abordagens no mundo e os estudos críticos no Brasil, com 

especial atenção para o surgimento e fundamentação da ASCD como contribuição nacional. 

 

1.1  Linguística Aplicada: autônoma, interdisciplinar, indisciplinar, mestiça, híbrida, 

transgressiva, desaprendizagem... 

 

A LA durante anos esteve atrelada a questões voltadas para o ensino de línguas, 

principalmente, de línguas estrangeiras, e a um modelo de aplicação de conhecimentos da 

Linguística teórica. Com os desdobramentos do mundo pós-moderno1, faz-se necessário um 

aprimoramento das questões que o envolve e uma busca contínua de respostas para os novos 

formatos da vida contemporânea. Dessa busca, por compreender as novas faces do mundo, 

diversas áreas do conhecimento humano, em destaque, as ciências sociais, têm se tornado centro 

de grandes discussões. 

A Sociologia, Antropologia, História, Geografia, Psicologia Cultural e Social, dentre 

outras áreas, fazem parte dos campos de estudos que buscam compreender como se estruturam 

as novas faces da contemporaneidade. Entre essas áreas, encontra-se, também, a LA, em sua 

fase interdisciplinar que busca, naqueles conhecimentos da vida social, entender como a 

linguagem constrói, e pode deixar-se construir, por meio de práticas sociais. Esse "olhar" 

interdisciplinar vai além do rompimento das barreiras entre as disciplinas. Além disso, ser 

                                                
1 A sociedade pós-contemporânea produziu diversas mudanças de natureza social, cultural, econômica, 

tecnológica, dentre outras, com isso novas práticas sociais emergiram. Tais mudanças precisam ser entendidas e 
analisadas pelas correntes teóricas. Dessa ideia, nascem diversas denominações para esse momento, 
evidentemente, cada uma com sua particularidade ressalvadas: Modernidade Líquida (BAUMAN, 2005), 
Reflexiva (GIDDENS; BECK; LASH, 1997), Descontrole (GIDDENS, 2007), Sociedade do Risco (BECK, 2011), 
Pós-Industrial (BELL, 1999), Sociedade em Rede (CASTELLS, 2006). Modernidade Recente (MOITA LOPES, 
2013) entre outras.  Nesse trabalho a terminologia que será utilizada é a de "contemporâneo": o mundo pós-
moderno, a sociedade pós-moderna, a pós-modernidade etc. 
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interdisciplinar é compreender, falar, constituir e deixa-se constituir pelo mundo que vivemos, 

em suas complexidades2. 

Seguindo essa linha de multiplicidade de enfoques e possibilidades, pode-se apontar a 

LA como uma área autônoma, como contribuição para os estudos que possuem a linguagem 

como centro das discussões de problemas envoltos a práticas sociais. Ela é capaz de criar 

inteligibilidade sobre tais problemas sociais em que a linguagem tem um papel central. Essa 

inteligibilidade não pressupõe solução de problemas. Deve-se entendê-la como uma forma de 

problematização, levantar questões capazes de se discutir as práticas. É uma forma de 

teorização, mas não de fechamento. Ou seja, uma ação de reflexão sistemática, sempre 

aberta/inconclusa e contingente sobre determinadas práticas, experiências, acontecimentos ou 

sobre aquilo que se considera ser a realidade do mundo. 

A lógica da interdisciplinaridade possibilita romper, escapar, desviar, das visões 

preconcebidas, estabelecidas dentro do campo da LA. Ainda, traz à tona questões que pouco 

são entendidas, quase sempre colocadas fora do foco de pesquisa. A lógica é trazer o que é 

marginal para o centro de análise (SIGNORINI, 1998; MOITA-LOPES, 2006). A LA dialoga, 

naturalmente, sem amarras e preconceitos, com outros campos do conhecimento, em busca de 

maior embasamento teórico e metodológico para suas pesquisas. Nesse estudo, tem-se na ACD 

um aporte teórico-metodológico capaz de criar – como suscitados em pesquisas em LA - 

inteligibilidade (MOITA-LOPES, 2006), em meio à problematização e à reflexibilidade 

(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999), pois a prática social do corpus da pesquisa tem na 

linguagem um ponto crucial.  Na constituição de muitas pesquisas em LA, é possível encontrar 

a contribuição da ACD em suas fundamentações (MOTTA-ROTH; MARCUZZO, 2008; 

MENEZES; SILVA; GOMES, 2009). Tal fato ocorre pela preocupação com os processos 

discursivos, envoltos em semioses com significados socialmente construídos (MOTTA-ROTH; 

MARCUZZO, 2008).  

É possível ainda encontrar, nos programas de pós-graduação que possuem a LA como 

área de atuação, seja como programas de pesquisa, seja como área de concentração ou seja 

como linha de pesquisa, a presença da ACD em pesquisas realizadas, e se realizando 

(ALMEIDA FILHO, 2007). Sendo apontado como um dos suportes teóricos mais utilizados no 

Brasil (MENEZES; SILVA; GOMES, 2009, p. 43). 

                                                
2 Já que a LA possui flexibilidade quanto aos ajustes teóricos e metodológicos, alguns pesquisadores 

qualificaram-na, contribuindo com estudos que assumiram particularidades de cada pesquisador: 
indisciplinaridade, heterogeneidade, mestiçagem, hibridismo (MOITA-LOPES, 2006), antidisciplinaridade, 
transgressividade (PENNYCOOK, 2006,) desaprendizagem (FABRÍCIO, 2006), entre outras abordagens, as quais 
não se faz menção aqui. 
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As mudanças nas crenças e, consequentemente, no fazer dos linguistas 
aplicados brasileiros implicaram transformações não só nos objetos eleitos 
para pesquisa, como também nos métodos nos recortes teóricos 
(interdisciplinares) propostos (ROJO, 2006, p. 255) [grifo do autor]. 
 

A presença da ACD só enriquece o aparato analítico da pesquisa que se estruturou para 

verificar como a linguagem é fundamental para compreensão da prática social. Pode-se 

entender a ACD de diversas formas, segundo os estudiosos que a fundamentam: como uma 

abordagem, um método, uma teoria, uma perspectiva, uma postura, um paradigma ou uma 

escola (FAIRCLOUGH, [2001] 2008; PEDROSA, 2008; PEDROSA, 2010; DIJK, 2008; 

WODAK, 2009; SANTOS, 2012). O quadro utilizado por Gambetta-Abella resume de forma 

clara o posicionamento de alguns autores citados3.  

Quadro 1: Readaptação do quadro comparativo sobre posicionamentos na ACD  

Autor Nome  Aspectos Identitário 

Norman Fairclough              
(1999; 2003) 

Critical Discourse Analysis 
(CDA) 

Analise Crítica do Discurso 
 (ACD) (ADC) 

Teoria Social do 
Discurso 

Teun A. van Dijk 
(2008) 

Critical Discourse Studies 
Estudos Críticos do Discurso 

(ECD) 
Posicionamento Crítico 

Ruth Wodak e  
Michael Meyer (2009) 

Critical Discourse Analysis 
Análise do Discurso Crítica 

(ADC) (ACD) 
Abordagem Crítica 

Emília R. Pedro (2011) 
Análise Crítica do Discurso 

(ACD)  

Abordagem 
Multidisciplinar do 

Discurso 

Fonte: GAMBETTA-ABELLA (2012, p. 31) 

A busca dessa discussão interna para ACD não é o foco deste trabalho, em específico, 

contudo julga-se interessante indicá-la. Para Além disso, tentar-se-á apresentar a sua 

constituição, seus desdobramentos e suas reformulações a seguir. 

                                                
3 Conforme a autora Gambetta-Abella (2012), o quadro foi desenvolvido com as informações 

disponibilizadas pela professora e pesquisadora Dra. Cleide Emília Faye Pedrosa por um texto ainda inédito. O 
quadro sofreu uma pequena adaptação, subtraindo do quadro o nome do pesquisador Maingueneau (2010), pelo o 
mesmo não fazer parte dos pesquisadores utilizados na pesquisa. Além disso, também, foram incluídas as 
terminologias em inglês, utilizadas pelos autores. 
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1.2 Análise Crítica do Discurso: constituição, desdobramentos e reformulações 

 

Neste tópico, não se tentará conceituar a ACD, por se ter consciência que essa tarefa 

não é fácil e tal conceituação não é uma unanimidade. Contudo, não há um desconforto quanto 

ao assunto entre os que se denominam analistas críticos. Assim, pode-se entender a ACD como 

uma abordagem, um método, uma teoria, uma perspectiva, um paradigma e/ou uma escola.  O 

vasto e ilimitado aparato teórico-metodológico, característica híbrida, diz que tal preocupação 

em defini-la não encontra um conceito acabado que abarque todas as possibilidades da ACD. 

O foco da ACD é se “debruçar” sobre discursos de forte preocupação social (MEURER, 2005). 

A linguagem é enfocada como uma etapa da prática social (FAIRCLOUGH, 2003). Assim, 

muitas temáticas são objetos da agenda de pesquisa da ACD. Dessa forma, ACD  

 

propõe investigações que configurem a busca de soluções para problemas 
decorrentes de discursos que envolvem questões de educação, letramento, 
bem como assimetrias de poder, de gênero e de hegemonia, entre outros, 
razões pela qual estimula estudos que envolvam desde discursos 
institucionalizados, de âmbito educacional, religioso, político, econômico e 
midiático, até os que envolvem relações implícitas e explícitas de lutas de 
classes, conflitos interétnicos e de discriminação, tais como o racismo. 
Constitui, assim, uma corrente teórica que se caracteriza como uma forma de 
pesquisa social e, como tal, equivale a uma prática teórica crítica [...] (SILVA; 
RAMALHO, 2008). 
 
 

Por questões de tradução do termo em inglês Critical Discourse Analysis, no Brasil, 

alguns estudiosos preferem utilizar a nomenclatura Análise do Discurso Crítica (ADC), 

principalmente os estudiosos com formação e vínculo com a Universidade de Brasília – UnB 

(Izabel Magalhães, Denize Elena G. da Silva, Viviane Resende, Viviane Ramalho, Décio Bessa, 

entre outros). “A sigla de ADC marca a entrada do ‘grupo de Brasília’ no cenário dos estudos 

do discurso, voltados para textos e eventos em diversas práticas sociais, bem como para 

descrever e interpretar a linguagem no contexto sociohistórico e político” (SILVA, 2012, p. 

226, grifo da autora). A sigla passa, até mesmo, a ser considerada uma marca do “grupo de 

Brasília” (SILVA; RAMALHO, 2008).  

Outros pesquisadores preferem o termo Análise Crítica do Discurso (ACD), como os 

estudiosos vinculados à Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (Carmen Rosa Caldas-

Coulthard, José Luiz Meurer, Viviane Herbele, entre outros) e à Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE (Luiz Antônio Marcuschi, Judith Hoffnagel, Karina Falcone e outros). 

Além desses autores, pode-se citar os textos de autores portugueses Pedro (1997) e Gouveia 
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(1997) e da tradução de Maingueneau (2010) por Sírio Possenti como autores que também 

utilizam o termo ACD em seus livros e textos (PEDROSA, 2012a). 

Neste trabalho, utilizar-se-á a nomenclatura Análise Crítica do Discurso - ACD, tendo 

em vista que a maioria dos teóricos utilizados nessa bibliografia assim prefere, ou sinaliza, o 

termo. Contudo, para discutir melhor o assunto, julga-se os argumentos de Pedrosa (2012a) 

como válidos, em que ela explica as bases dos seus apontamentos. 

 

Essa tela de nomenclaturas nos conduz ao primeiro posicionamento: escolha 
pelo uso do termo ‘Análise Crítica do Discurso’. Utilizamos como principal 
argumento o fato de que tanto português europeu, quanto em uma língua irmã 
(Espanhol) o termo recebe essa tradução. Também poderíamos acrescentar 
que, mesmo no português do Brasil, alguns tradutores preferirem esta versão. 
Quanto ao aspecto da nossa tradição ser em Análise de Discurso (I. 
Magalhães, 2004 e 2005), deduzindo-se que o próximo estudo se anunciaria 
como ‘Análise de Discurso Crítica’, creio que o próprio livro de 
Fairclough ([2001] 2008), em tradução para nós pela própria Izabel 
Magalhães, resolveria a questão pois anuncia que a AD francesa é crítica 
(Fairclough, 2001, p. 51), o fato de não explicitar o termo não a torna não-
crítica. Deste modo, teríamos Análise de Discurso (Crítica) e Análise de 
Discurso Crítica (?). Destaco, no entanto, que concordo com a autora (este 
sempre foi também meu posicionamento) que o uso de um termo ou de outro 
não ‘seja problema para o crescimento da área’ (PEDROSA, 2012a, p. 3).  

 

A ACD se constitui como uma abordagem interdisciplinar para o estudo do discurso 

como prática social (RESENDE; RAMALHO, 2011). Tendo sempre o foco à análise 

hegemônico-ideológica do poder a partir de textos, ou seja, ADTO (FAIRCLOUGH, [2001] 

2008). Isso se explica pelo rompimento das barreiras epistemológicas que a ACD fez desde seu 

nascimento. Os vários teóricos que participaram do pequeno encontro desenvolvido em 

Amsterdã, Holanda, em janeiro de 1991, com as mais diversas análises, constituíram o caráter 

heterogêneo e caráter internacional que surgiria a partir de então. Hoje os mesmos que 

participaram se tornaram os grandes expoentes da ACD no mundo, dentre eles Teun van Dijk, 

Norman Fairclough, Gunter Kress, Theo van Leeuven e Ruth Wodak, (PEDROSA, 2008, p. 

116). 

Para compreender melhor a constituição heterogênea das abordagens em ACD, Wodak 

e Meyer (2009, p. 20) apresentam a figura abaixo: 
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Figura 1: Estratégias de pesquisa e vínculos teóricos 

 

Fonte: WODAK; MEYER, 2009, p. 20. 

 

Esboçando os traços gerais dos dados da figura, serão apresentadas as abordagens que 

mais repercutem aqui no Brasil. Linearmente, por meio das informações acima, tem-se a 

Abordagem Histórico-Discursiva como primeira abordagem a ser discutida. 

Ela possui como principais nomes Ruth Wodak e Martin Reisigl. Essa Abordagem é 

pautada na historicização política das práticas sociais. Ou seja, é por meio de textos históricos, 

em um acompanhamento diacrônico, que possibilita verificar a dimensão de práticas 

discursivas tanto na cultura quanto nos modos particulares de discurso, interpretando ainda os 

aspectos sociopolíticas dessas práticas. (WODAK, 2009; MELO, 2012; PEDROSA, 2012a). 

No Brasil, ainda não há muitos pesquisadores que se utilizam desse método. Contudo, o nome 

da professora Drª Herimatéia Ramos de Oliveira Pontes, que realizou parte do doutoramento 
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sob coorientação de Ruth Wodak na Lancaster University, Inglaterra, é o que se tem 

conhecimento até então4. 

Se a abordagem histórico-discursiva não é uma perspectiva que possui muitos adeptos 

no Brasil, a Abordagem dos Atores Sociais ou Teoria da Representação Social (MELO, 2012) 

possui muitos pesquisadores. Eles se utilizam na composição de seus estudos dos 

posicionamentos desta corrente. Tanto a aboradagem como método principal quanto em 

interface com outras correntes, sendo a abordagem um método secundário. Theo van Leeuwen 

é o pesquisador que desenvolveu tal “teoria” (estudo). O foco de Leeuwem está na 

representação dos atores sociais nos discursos, referindo-se  a pessoas e grupos, como também 

à forma que eles são incluídos e excluídos nos discursos, por meio das escolhas na língua 

realizadas pelos produtores (LEEUWEN, 2008; 1997; PEDROSA 2012a; WODAK, 2009; 

MELO, 2012). Esta abordagem possui “seguidores” em quase todas as universidades que 

trabalham com ACD no Brasil.  

Outra vertente da ACD que possui grande aceitabilidade entre os brasileiros é a 

Sociocognitiva de Teun van Dijk. Nela se encontra, como pressuposto, o desenvolvimento de 

um modelo cognitivo para compreensão do discurso. Tal construção busca o desvelamento de 

crenças, ideologias, ideias, valores e outras questões que nem sempre ficam aparentes, mas 

constituem o ser-humano em todas as suas práticas sociais, em especial, marcadas pela prática 

discursiva (DIJK, 2008; MELO, 2012; WODAK, 2009). O foco está na tríade discurso, 

cognição e sociedade (PEDROSA, 2012a).  

Entre todas as abordagens, a que mais possui pesquisadores alinhados aos pressupostos 

da ACD, no Brasil, é a Dialético-Relacional, desenvolvida por Norman Fairclough. A Teoria 

Social do Discurso, como prefere Fairclough, tem na análise de textos a possibilidade de 

interpretar o processo discursivo e explicar a prática social que envolve o evento (MELO, 

2012). Isto é, cada evento discursivo é também, concomitantemente, um texto, uma prática 

discursiva e uma prática social. O foco na mudança social e cultural é o principal interesse da 

abordagem. Essa corrente chegou ao Brasil por meio, principalmente, dos pesquisadores da 

UFSC (Carmen Rosa Caldas-Coulthard), UFMG (Célia Magalhães) e UnB (Izabel 

Magalhães)5.   

                                                
4 A pesquisadora recebeu pela sua tese de doutorado em Linguística o " Prêmio de Publicação da Melhor 

Tese/Dissertação defendida em 2010 com o título “Discurso, corrupção e a construção de identidades sociais na 
política brasileira: um estudo de caso" (UFPI, acesso em 02/2013). 

5 Os lançamentos de livros e os eventos acadêmicos retratam cronologicamente esse momento, conforme 
os autores citados aqui. Contudo, evitar-se-á entrar na discussão de quando, onde e por quem foi dado “primeiro 
passo” quanto a ACD no Brasil. 
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É importante, ressaltar, conforme Pedro (1997) e Resende; Ramalho (2011), que as 

correntes críticas citadas, apesar das múltiplas abordagens, possuem coesão em contínuo 

processo de retroalimentação, ou seja, mesmo com as diversas abordagens em temas e métodos,  

 
essa heterogeneidade de abordagens – essa abertura para diferença – é o que 
impulsiona a ADC para um aperfeiçoamento constante. Uma vez que as 
diferentes abordagens não estão fechadas para o diálogo, e que em pesquisas 
situadas é possível lançar mão de conceitos e categorias oriundos de diversas 
perspectivas, a possibilidade de criatividade nos desenhos de pesquisa é 
grande.  [...] A ADC constitui-se, dessa maneira, teoria e método abertos à 
interdisciplinaridade (RESENDE; RAMALHO, 2011, p. 19). 

 

Essa indisciplinaridade, interdisciplinaridade, heterogeneidade, mestiçagem e 

autonomia, que ocorre nos estudos do campo das humanidades e ciências sociais, é uma 

necessidade que as pesquisas nestes campos não podem fugir (MOITA-LOPES, 2006; 

FABRÍCIO, 2006).  Seguindo essa linha de diversidade, pode-se apontar como contribuição, 

prolongamento, para os estudos que possuem a linguagem como centro das discussões de 

problemas de práticas sociais, especialmente como ramificação da ACD, a Abordagem 

Sociológica Comunicacional do Discurso (ASCD). 

 

1.3  Pesquisas brasileiras 

 

Como ficou evidente no modelo de vínculo teórico proposto por Wodak e Meyer (2009), 

as abordagens, em sua constituição e desenvolvimento, são genuinamente europeias6. Não há 

nenhuma proposta descrita na figura que se apresente de outra forma, fora da Europa.   

Focando contextos mais específicos, os trabalhos dos analistas críticos, tanto no Brasil 

quanto na América Latina, estão associados a estudos que debatem temas sobre as 

desigualdades sociais, isso por questões históricas, referentes à pobreza, ao racismo, ao 

movimento dos sem-terra e ao narcotráfico. Nos últimos anos, além disso, os estudos em ACD 

têm-se reportado para outras questões “que merecem estudo, cabe acrescentar a corrupção, os 

processos migratórios, as identidades nacionais e pessoais e o gênero social” (MAGALHÃES, 

2010, p. 9). Entretanto, mesmo sendo principal aporte de diversas pesquisas como citado acima, 

não há registro de nenhuma nova abordagem para ACD, apesar de Resende; Ramalho (2011, 

p.18-19) fazer o registro, ao citarem que existem abordagens próprias de pesquisadores latino-

                                                
6 Não se refere a europeização quanto nacionalidade, mas como reduto, ponto de concentração ou círculo 

de discussão. 
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americanos. Mesmo confirmando esse ponto das autoras, concorda-se com elas quanto à 

importância das pesquisas citadas, tanto para o desenvolvimento e confirmação da ACD quanto 

para as associações teóricas relevantes para teoria social crítica, conforme Pedrosa (2012a; 

2012b; 2012c; 2012d). Tentando ser um novo caminho para pesquisas em ACD, a ASCD está 

sendo desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

1.4  Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD) 

 

A ASCD possui como marco inicial as reuniões do grupo de pesquisa em Estudos do 

Discurso e do Texto (GETED) na UFRN, coordenadas por Cleide Pedrosa. A ASCD se trata de 

uma contribuição para os estudos da ACD do Brasil. As suas principais pontuações para os 

estudos discursivos estão sobre as mudanças sociais e culturais (PEDROSA, 2012b). Como é o 

caso deste trabalho, a ASCD também tem como ponto central os estudos das identidades. Para 

tais posicionamentos, a ASCD toma como base a Sociologia para Mudança Social, Sociologia 

Aplicada à Mudança Social, Comunicação para Mudança Social e os Estudos Culturais 

(PEDROSA, 2011, 2012a-f).  

Seguindo o modelo do quadro de Wodak; Meyer (2009) sobre as abordagens em ACD, 

tentou-se construir um quadro a fim de detalhar a constituição da abordagem por meio de suas 

filiações teóricas. Esse quadro tenta dar a dimensão exata da proposta. Além disso, será possível 

travar um paralelo entre semelhanças e diferenças com as outras abordagens: 

Figura 2: Readaptação dos vínculos teóricos e estratégia de pesquisa 
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Não se quer, com essa figura, a reconfiguração do modelo proposto por Wodak; Meyer 

(2009), ou, ainda, a sua substituição ou caracterizá-lo como desatualizado. O principal objetivo 

é que se possa perceber a extensão mensurável da ASCD como proposta e, consequentemente, 

as associações teórico-metodológicas dela para os estudos críticos. 

Mesmo em estado “embrionário”, a ASCD já se constitui profícua como abordagem 

crítica do discurso. De caráter heterogêneo, ela se concentra nos estudos culturais, mídia e 

comunicação para mudança social. 

 
A ASCD está fundamentada, principalmente, em áreas da Linguística (como 
exemplos: Linguística Sistêmico-Funcional, Linguística Textual) como 
compete a todas as pesquisas em ACD, para atender a demanda da 
materialidade linguística; recorre à Gramática Visual, para cobrir a 
multimodalidade do texto. Além disso, nasce conexa à Sociologia e mudança 
social (BAJOIT, [2003] 2008), traz para o seu quadro teórico a Comunicação 
para a Mudança Social (GUMUCIO-DAGRON, 2001, 2004; NAVARRO, 
2010) e os Estudos Culturais (MARTTELART, 2005; HALL, 2005). Tudo 
isso para analisar as mudanças sociais e culturais promovidas e vivenciadas 
pelo sujeito (PEDROSA, 2012a).  

 

Além da transdisciplinaridade da abordagem, é necessário evidenciar os trabalhos que 

estão sendo desenvolvidos na UFRN pelos orientandos da Prof. Cleide Pedrosa. Em 2012, 

houve a primeira defesa de mestrado, realizada com base nos pressupostos defendidos pela 

abordagem, no foco da comunicação para mudança social (GAMBETTA-ABELLA, 2012)7. Já 

em 2013, houve uma segunda defesa, agora em nível de doutoramento (DAMACENO, 2013)8. 

No início de 2014, foi defendido o terceiro trabalho com base nos fundamentos da ASCD 

(RIBAS, 2014)9. Além desses textos, também é possível ressaltar que novas pesquisas estão em 

andamento tanto em nível de mestrado quanto em nível de doutorado10.  

                                                
7 Título: O Discurso dos Tuiteiros: uma análise crítica da construção identitária coletiva e do 

empoderamento cidadão. 
8 Título: Sujeitos e Atores Sociais nas Representações Discursivas de Docentes da Rede Estadual de 

Ensino em Sergipe: uma análise crítica em tempos de Ideb.  
9 Título: Os Rostos da Pobreza Brasileira: análise crítica dos discursos do governo federal da Veja e da 

CUFA.  

10 É importante salientar que a ASCD está sendo referendada nas bancas de defesas por nomes importantes 
do cenário nacional e internacional, demonstrando a coerência da abordagem. Nomes como Alejandro 
Barranqueiro (Universidad Carlos II de Madrid) e Denise Elena (UnB) que participaram do processo de 
qualificação e defesa de Letícia Gambetta-Abella (2012); e José Roberto Alves Barbosa e Marlúcia Barros Lopes 
Cabral - ambos da (Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - que participaram do processo de qualificação 
e defesa de Taysa Damaceno (2013). 
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É importante destacar que a ASCD não se confunde com a Abordagem Dialético-

Relacional, proposta que deu base a vários artigos e trabalhos desenvolvidos pelo grupo que 

compõe a ASCD11. 

 
Tacitamente, afirmamos que não se confunde com a corrente social de 
Fairclough, corrente que seguimos em muitos de nossos trabalhos desde que 
fizemos o doutorado (2001-2005) com esta perspectiva até as últimas 
orientações de iniciação científica, mestrado e doutorado em 2011. O 
cruzamento que faremos com conceitos também advindos da corrente social 
de Fairclough faz parte do contexto geral da ACD e não exclusividade da 
teoria, e mesmo quando isto ocorrer, apontaremos tal apropriação, pois o 
diálogo sempre deve ser possível (PEDROSA, 2012a, p. 11).  

 

Dentre outras informações, nesse momento, é importante deixar claro que a ASCD 

assume alguns posicionamentos que farão parte dos desdobramentos da abordagem, já que esse 

primeiro momento é uma transição quanto às categorias a serem abordadas pela proposta, 

conforme Pedrosa (2012c). Tais apropriações são associações de construtos teóricos de Norman 

Fairclough e sua Teoria Social do Discurso (dialético-relacional): 

 

 Adota a metodologia descritiva/interpretativa assumida pela ADC (MAGALHÃES, 

2001) 12; 

 ADC “se refere à metodologia e TCD (Teoria Crítica do Discurso) à teoria” 

(MAGALHÃES, 2004); 

 ASCD faz uma Análise Textualmente Orientada (ADTO); 

 Aceita o discurso como um momento da prática social (FAIRCLOUGH, 2006). 

 

1.5 Constituição da ASCD como abordagem textualmente orientada13 

 

Fairclough sugere que uma análise do discurso deveria ser textualmente orientada - 

ADTO (FAIRCLOUGH, 2008). Para que uma pesquisa possua esse postulado não é apenas o 

uso de uma análise textual (linguística) para compor o estudo. A ADTO é, antes, a análise das 

                                                
11 Cleide Emília Faye Pedrosa, Danielle Brito da Cunha, Guianezza Meira M. Saraiva, João Batista da 

Costa Júnior, João Paulo Lima Cunha, Letícia Beatriz Gambetta Abella, Mônica Moreira, Paulo Sérgio Silva 
Santos, Ramon Pablo Barros, Rodrigo Slama Ribas, Sílvio Luis da Silva, Taysa Mércia Santos Damaceno. 

12 Por se tratar de um construto teórico, permaneceu-se com a nomenclatura ADC utilizada pelo grupo de 
Brasília, pois se trata de uma citação da estudiosa que foi a principal responsável pela constituição do grupo 
mencionado. 

13 www.ascd.com.br 
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“instâncias concretas do discurso”: análise de texto, análise discursiva (produção, interpretação) 

e análise social (instituições, situações, individualizações). Além disso, uma ADTO é, 

necessariamente, aberta à análise de qualquer tipo de discurso, seja ele oral ou escrito: 

conversação, discurso da mídia, discurso da sala de aula, dentre outros discursos. Ela busca 

uma análise teórica das práticas sociais e discursivas dos atores sociais, entretanto, essa análise 

é orientada pelo linguístico, ou seja, por meio da materialidade textual, a fim de sua 

compreensão. Como está na ordem do discurso desse tipo de abordagem, a ASCD se utiliza da 

Gramática Sistêmico-Funcional, além de outras teorias linguísticas, para justificar e entender 

os diversos tipos de discursos que são verificados pela abordagem: mídias, feminismos, 

educacionais, divulgação científica, pobreza e trabalho escravo. A gramática sistêmico-

funcional permitirá olhar, nesta pesquisa, para o linguístico em busca de todas as instâncias do 

discurso – parte primordial da ADTO e desta pesquisa. 

 

1.6 Linguística Sistêmico-Funcional 

 

Desde seu nascimento como abordagem textualmente orientada, a ACD, principalmente 

sob a perspectiva de Fairclough, tem na LSF um aporte teórico-metodológico para entender 

melhor os processos ideológicos através das realizações textuais. Da LSF, a ACD se apropria 

de algumas categorias que passam a fazer parte de sua análise. 

Em princípio, elas coadunam com a visão dialética, vendo a linguagem como um 

sistema aberto ao meio social, ou seja, é possível que haja adaptações e influências sociais 

(estímulos sociais) nas formas de construir significados e posicionamentos (CHOULIARAKI; 

FAIRCLOUGH, 1999). Nessa associação entre as abordagens, as macrofunções da linguagem 

(ideacional, representacional e interpessoal) passam a ser parte integrante do discurso 

(FAIRCLOUGH, [2001] 2008). 

A Linguística Sistêmico-Funcional é uma teoria da linguagem. É sistêmico-funcional 

pelas opções de interações proporcionadas na rede de paradigmas disponíveis para o falante em 

sociedade (GHIO; FERNANDEZ, 2005); “especificamente na linguagem em sociedade e tipos 

de textos nela produzidos” (BARBARA; MOYANO, 2011, p. 15). 

 

Halliday a partir de uma perspectiva sistêmico-funcional, afirma que, na 
análise do discurso, há sempre dois níveis de alcance. Um é a contribuição 
para a compreensão do texto: a análise linguística mostra como e por quê o 
texto significa como o faz. Porém, o alcance maior é a contribuição para a 
avaliação do texto: a análise linguística mostra por que o texto é, ou não é, um 
texto efetivo para seus propósitos – como é ou não bem-sucedido. Para o autor, 
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a análise linguística é sumamente importante e proceder à análise de discursos 
sem o apoio da gramática é simplesmente comentar sobre texto (IKEDA; 
VIAN JR, 2006, p. 37). 

 

É importante frisar que o interesse não é somente a estrutura da língua, quando na 

citação acima cita a gramática. O foco são as funções exercidas pelas categorias léxico-

gramaticais, levando sempre em conta o contexto em que a situação de comunicação foi 

exercida, a fim de que se possa chegar ao significado que o texto (autor) quer expressar; avaliar 

o que queria que fosse avaliado.  

Para Halliday e Matthiessen, utiliza-se a linguagem para construir três tipos de 

significados simultâneos através da léxico-gramática: ideacional, interpessoal e textual 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004).  

 

 Ideacional: representa os eventos; utiliza a linguagem para falar das percepções, 

sentidos, experiências e representações.  

 Interpessoal: envolve as relações sociais e atitudes em relação a elas (diálogo); 

 Textual: organiza os significados ideacional e interpessoal. 

 

Devido ao interesse desta pesquisa, focar-se-á apenas em dois dos significados 

elencados acima durante esta dissertação: significado ideacional e interpessoal. Apresentar-se-

á a metafunção interpessoal (avaliatividade) no próximo tópico e posteriormente a metafunção 

ideacional (transitividade). 

 

a) Sistema de avaliatividade 

 

O significado interpessoal permite que os atores participem em eventos comunicativos 

com outras pessoas, que assumam papéis e que expressem e entendam sentimentos, atitudes e 

julgamentos (VIAN JR, 2011b). Nesta metafunção é que se encontra o sistema de avaliatividade 

que comporá as análises dos textos da pesquisa. 

O sistema de avaliatividade é concebido como um conjunto de significados interpessoais 

sobre os mecanismos de avaliação veiculados pela linguagem, configurados em um sistema que 

oferece aos usuários possibilidades de utilizar itens avaliativos em suas interações cotidianas 

(VIAN JR; SOUZA; ALMEIDA, 2011, p. 11). Assim os usuários da língua podem  
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[...] ser mais ou menos intensos, pouco ou muito enfáticos, mais ou menos 
distantes de nossos interlocutores, muito ou pouco enfáticos, mais ou menos 
distantes de nossos interlocutores, muito ou pouco formais, isso equivale a 
dizer que a linguagem oferece mecanismos diversos para que atribuamos 
diferentes avaliações aos mais diferentes aspectos de nossas atitudes em nosso 
cotidiano (VIAN JR, 2011b, p. 19).  

 

Essa proposta do sistema vai além da possibilidade de ser ou não mais intenso, enfático. 

Pode ser entendida como uma posição social adotada pelos sujeitos em relação aos seus 

sentimentos e suas opiniões associadas ao contexto de comunicação, isto é, eles podem se filiar 

ou se distanciar de posições sociais desvalorizadas que não são do seu interesse (WHITE, 2004, 

p. 177). 

Na linguagem, a teoria sistêmico-funcional concebe três estratos em sua constituição 

que se realizam simultaneamente: um de significados, um de fraseados e outro de letras/sons. 

O sistema de avaliatividade faz parte do estrato semântico-discursivo (significados).  

Figura 3: Estratos da linguagem  

 

Fonte: VIAN JR, 2011b, p. 21 

 

A realização avaliativa nos textos é transparente, quando se expressa sentimentos e 

emoções (afeto), ou julgamentos (julgamento) de caráter e avaliações de coisas (apreciação), 

pelos recursos gradativos (gradação), pela forma que interagimos, ou pelas relações, com 

nossos interlocutores (engajamento). Dessa forma, o sistema de avaliatividade é concebido de 

forma simultânea entre os três recursos.  

 
Paralelamente a estes três recursos, incluem-se, simultaneamente a Atitude, a 
Gradação e o Engajamento. Ou seja, ao fazermos uma avaliação, também 
selecionamos o quanto queremos amplificá-la, isto é, se pretendemos 
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aumentar ou diminuir o grau de nossa avaliação, assim como indicamos o item 
que está sendo apreciado em nossa avaliação, isto é, a fonte de nossa 
avaliação. Pode-se assim dizer que as atitudes que expressamos distribuem-se 
por três campos: afeto, julgamento e apreciação, além de, ao externalizarmos, 
grafo-fonologicamente nossas atitudes, optamos por graduá-las e o fazemos 
em relação ao envolvimento com nossos interlocutores e também em relação 
ao que está sob avaliação (VIAN JR, 2011b, p. 20). 

 

A partir da citação, é possível entender melhor a distribuição do sistema de 

avaliatividade e os recursos do sistema pelo resumo a seguir: 

Figura 4: Recursos do sistema de avaliatividade 

 

Fonte: MARTIN; WHITE, 2005, p. 38 

 

Apresentar-se-á de forma breve as categorias, e suas formatações, do sistema da 

avaliatividade, que serão utilizadas para fundamentação da análise. 

 

b)  Subsistema de atitude 

 

O sistema de avaliatividade, conforme pôde se perceber acima, pela demonstração da 

figura, é composto por subsistemas. O subsistema de atitude é “responsável pela expressão 

linguística das avaliações positivas e negativas, que abrange três regiões semânticas: a emoção 

(afeto), a ética (julgamento) e a estética (apreciação) (ALMEIDA, 2011, p. 99). 
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Os recursos de atitude são expressos normalmente de forma explícita pela léxico-

gramática. Para tal, faz-se uso de atributos relacionais, de grupos nominais, de processos 

atitudinais e/ou de orações completas. Contudo, isso não exclui que sejam possíveis essas 

mesmas realizações descritas do subsistema de forma implícita, conforme Martin (2000 apud, 

ALMEIDA, 2011).  

 
Figura 5: O subsistema de atitude 

 

Fonte: ALMEIDA, 2011, p. 100 

 

Conforme exposto pela figura, o afeto é intrinsecamente ligado a emoções, ou seja, 

ligado a significados atitudinais, valorizados positivo ou negativamente. Já o julgamento tem 

relação com a aceitabilidade social do comportamento humano. As atitudes humanas são 

avaliadas com referências nas normas sociais (WHITE, 2004). Por fim, sobre apreciação, “é 

através dela [que] são construídas as avaliações sobre coisas objetos e fenômenos” (ALMEIDA, 

2011, p. 108). 

O sistema de atitude permite ao usuário do sistema linguístico a possível expressão sobre 

as coisas ao seu redor, propagando aos seus interlocutores seus valores e suas opiniões sobre as 

coisas, pessoas e o mundo (MARTIN, 2000, apud, ALMEIDA, 2011). 

 

c)  Subsistema de engajamento 

 

O engajamento é o subsistema das negociações de opinião e sentido; é o subsistema do 

posicionamento dialógico, aos moldes bakhtiniano (MARTIN; WHITE, 2005; VIAN JR, 

2011c; BALLOCO, 2011). Trata-se dos recursos que, no sistema de escolhas, são para uma 



32 
 

negociação de sentido, isto é, o texto se abre às discussões, aos contrapontos que o dito propõe 

(heteroglossia). Ou, por outro lado, a escolha pode ser para o caráter de verdade, não 

questionável (monoglossia). 

 

Figura 6: Engajamento: monoglossia e heteroglossia 

 

Fonte: VIAN JR, 2011c, p. 36 

 

Um dos poucos pontos inquestionáveis nos estudos da linguagem é que as interações 

verbais são dialógicas. Isto é, elas pressupõem, inevitavelmente, um interlocutor. O diálogo é 

constante mesmo quando se fala em monoglossia. 

As formas de manifestação léxico-gramatical do engajamento podem ser definidas 

como locuções modalizadoras, proposições, léxicos positivos ou negativos e processos verbais. 

Martin e White propõem que sejam encontradas, no texto, as vozes que o direcionam 

para melhor fazer uso da exploração desse subsistema. Para tal proposta, eles apresentam os 

seguintes questionamentos: de onde, quem parte, para onde, a quem se dirige, quais vozes 

avaliam e quais são avaliadas (MARTIN; WHITE, 2005).  

 

d)  Subsistema de gradação 

 

Como último subsistema a ser apresentado, encontra-se o sistema de gradação que 

aponta o grau maior ou menor de intensidade em relação ao que se considera como possível de 

ser avaliado. Ou seja, em relação às avaliações sobre emoções, comportamentos e coisas, pode-

se ser, em uma escala imaginária, mais enfático ou menos enfático valorativamente. Martin e 

White descrevem como grau, ou volume, a intensidade como as avaliações sobre afeto, 

julgamento e apreciação, disponíveis em um outro sistema da avaliatividade – atitude e 

engajamento - estão postos como recurso léxico-gramaticais pelos falantes (MARTIN; WHITE, 

2005). 
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Figura 7: O Sistema de gradação14 

 

Fonte: SOUZA, 2011, p. 192 

 

De acordo com o resumo da figura acima, pode-se ter a gradação por dois recursos: 

força e foco. Eles podem ser aumentados e diminuídos pelos propósitos comunicativos. O 

subsistema de força oferece recursos para graduar qualidades e processos, já o subsistema de 

foco oferece recursos para categorias que, em princípio, não poderiam ser graduadas (SOUZA, 

2011).  

Pode-se ter como recursos para graduar os sistemas de atitude e engajamento as 

qualidades (epítetos), processos verbais (em seu campo semântico), advérbios ou locuções 

adverbiais e locuções nominais valoradas. 

Sabe-se que o sistema de avaliatividade é um dos sistemas que compõe a linguagem. 

Utilizá-lo como ferramenta de análise possibilita verificar o paradigma identitário com maior 

propriedade, já que é o propósito da ASCD, da qual faz parte este trabalho. 

 

e)  Sistema de transitividade 

 

O sistema de transitividade é a realização da metafunção ideacional. O pressuposto 

ideacional é pensar a realização da linguagem por meio das ações humanas. Ou seja, a 

realização textual é a representação das experiências humanas. Essa representação é possível 

                                                
14 A figura foi readaptada para pesquisa: reduzida com relação ao original. 
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por meio da gramática da oração15, uma unidade estrutural que serve para expressar diversos 

significados ideacionais e cognitivos. 

 
Isso porque a experiência humana é geralmente entendida como um fluxo de 
eventos ou acontecimentos; atos ligados a agir, dizer, sentir, ser e ter, sendo a 
transitividade a responsável pela materialização dessas atividades através dos 
tipos de processos (verbos), cada um deles modelando uma fatia da realidade 
(CUNHA; SOUZA, 2011, p. 67).  

 

Como visto, é por meio de processos verbais que se verificam as ações e atividades 

humanas que estão nos discursos.  Contudo, quando se fala em processo verbal, em gramática 

sistêmico-funcional, não se está apenas citando o verbo como categoria única detentora de 

significado. Quando se fala em processo verbal, necessariamente, estão sendo envolvidos todos 

os participantes e as circunstâncias que envolvem os processos. Sendo assim, Halliday 

identificou seis papéis (processos) que mapeiam as atividades humanas: processo material 

(material), mental (mental), relacional (relational), verbal (verbal), comportamentais 

(behavioural) e existenciais (existential) (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). 

Figura 8: Mandala da gramática da experiência 

 

Fonte: SILVA, 2013 

                                                
15 O termo “gramática” não possui nenhum vínculo com a ideia normativa, mas, sim, com a ideia de 

sistema de escolhas de um usuário. 
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A Figura acima, batizada por Silva (2013) como “Mandala da Gramática da 

Experiência”,  

 
configura uma aproximação metafórica da energia  emanada  dos  centros  
geradores  de  nosso  mundo  conceptual  e linguístico  caracterizado,  
conforme  a  proposta  hallidayana,  por seis tipos de processos (indicados, 
acima, ao redor da mandala) – material,  mental,  relacional,  comportamental,  
verbal  e  existencial –,  cujos  significados  prototípicos,  no  interior  dos  
símbolos sextavados, constituem pistas tanto para análise léxico-gramatical 
quanto  semântico-discursiva.  Isso, juntamente com outros dois componentes 
da transitividade:  participantes (tais como ator, agente, meta, beneficiado ou 
afetado entre outros), explicitados ou não, e circunstâncias (advérbios), 
possíveis de serem identificados na superfície de um texto (SILVA, 2013, p. 
78). 

 

Dos seis processos elencados, três são considerados principais (material, relacional e 

mental) e outros três secundários (existencial, verbal e comportamental) (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004; CUNHA; SOUZA, 2011). Os secundários são processos 

intermediários, possuindo características de outros processos.  

 

f)  Processo material 

 

O processo material é o processo do significado na ordem do fazer, isto é, ele é 

constituído pelo significado que expressa transformações externas, físicas e perceptíveis.  É a 

oração onde “alguém faz algo a alguém” (CUNHA; SOUZA, 2011, EGGINS, 2002). Como 

preferem Ghio e Fernández, são as experiências do mundo que nos rodeiam, externas ao homem 

(GHIO; FERNÁNDEZ, 2005, p. 82). Para tal processo, há a presença dos participantes: ator, 

meta, extensão e beneficiário, todos definidos de acordo com as situações de uso. Sendo ator 

aquele que faz a ação; meta é o participante diretamente afetado pela ação do processo; extensão 

é o participante que não sofre com a ação do processo, mas complementa-a; beneficiário é o 

participante que se beneficia no processo verbal. Já as circunstâncias oracionais são inúmeras, 

cada uma sendo especificada conforme o uso linguístico desencadeado pelos processos nas 

orações. 

 

g)  Processo relacional 

 

O processo relacional é o processo que estabelece relações (conexões) entre os 

componentes da oração. Identificando-os ou classificando-os em suas peculiaridades. 
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Atribuindo qualidades e identificando com características e com valores. É de certa forma, o 

processo das relações abstratas com o mundo, ou seja, o que está sendo dito e pensado sobre 

alguém; o que ele se tornou e/ou tem de característica.   Assim sendo, “alguém é, possui ou tem 

alguma coisa”. Tem-se como participantes um portador: alguém que recebe um atributo (outro 

participante), característica ou qualidade. 

 

h)  Processo mental 

 

O processo mental é considerado o processo das crenças valores, dos desejos e dos 

sentidos. Pela mandala da gramática da experiência descrita por Silva (2013), baseada em 

Halliday e Matthiessen (2004), O processo mental está no mundo da consciência, isto é, no 

mundo dos sentidos. É o processo das percepções, dos sentidos, das afeições e da cognição. Ele 

é a experiência interior do ator social (GHIO; FERNÁNDEZ, 2005, p. 82) É o processo 

oracional que “alguém sente, pensa, ou sabe algo”. Nesse caso, não se pode falar em ações, mas 

em reações mentais (CUNHA; SOUZA, 2011, p. 73). No processo mental, existem dois 

participantes o experienciador que é o “participante consciente que experimenta um sentir” e o 

fenômeno que é o sentido, o percebível ou o compreensível que se realiza no experienciador.  

 

i)  Processo comportamental 

 

O processo comportamental está situado entre a esfera da realização, da ordem do fazer 

e executar, e a esfera das questões interiores de sentimentos. Ou seja, esse processo demonstra 

atividades do comportamento humano, vinculados às atividades psíquicas como ouvir e assistir; 

às atividades fisiológicas como respirar e dormir; e verbais como conversar e fofocar (CUNHA; 

SOUZA, 2011, p. 75). São, concomitantemente, em parte, ações e sentimentos. O processo 

comportamental representa manifestações externas de processos internos (GHIO; 

FERNÁNDEZ, 2005, p. 83). Nesse processo há sempre um "comportante" - o participante 

consciente que se comporta - e o behaviour16 - extensão do processo. 

 
 
 
 
 

                                                
16 Não há ainda uma tradução para o termo em português, utiliza-se normalmente “fenômeno” como termo 

apropriado, conforme quadro acima. 
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Quadro 2: Processos, significados e participantes 

 

 Fonte: CUNHA, 2006, p. 57; CUNHA; SOUZA, 2011, p. 76  

Há ainda mais dois processos oracionais no sistema de transitividade: processo verbal e 

existencial. Esses dois não farão parte das análises que serão apresentadas no decorrer da 

pesquisa, contudo o quadro acima descreveu melhor o entendimento de todos os processos e os 

seus participantes. 

 

1.7  Concluindo a seção 

 

Ao longo desta seção, buscou-se detalhar os pormenores da constituição de uma 

pesquisa em Linguística Aplicada, pelo princípio de uma Análise do Discurso Textualmente 

Orientada. Apresentou-se, no início do texto, o percurso histórico-conceitual da LA. Desde seus 

primeiros estudos como uma corrente de aplicação da Linguística e de ensino de línguas até o 

pensamento autônomo, interdisciplinar, indisciplinar, mestiço, híbrido, transgressivo e de 

desaprendizagem.  

De modo semelhante, no segundo instante do texto, foi apresentada a constituição da 

Análise Crítica do Discurso enquanto método e teoria social discursiva para estudos em LA. 

Foram discutidos as correntes teóricas vinculadas à ACD no mundo e os estudos desenvolvidos 

no Brasil. Entre as abordagens associadas aos pressupostos da ACD, escolheu-se a Abordagem 

Sociológica e Comunicacional do Discurso para fazer parte da pesquisa, já que ela tem 

preocupação teórica específica com a questão identitária. 
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Logo em seguida, a ASCD foi apresentada como uma ADTO, tendo como aporte para 

as análises linguísticas a Linguística Sistêmico-Funcional.  Foram discutidos os sistemas e 

subsistemas que fundamentam as análises. Iniciou-se a discussão com o aprofundamento acerca 

do sistema de avaliatividade e seus subsistemas: atitude, engajamento e gradação. Logo após, 

o sistema de transitividade foi detalhado com os processos material, mental, relacional e 

comportamental.  

Os conceitos expostos nesta seção serão retomados nas análises com seus devidos 

aprofundamentos a fim de que possam suscitar maiores esclarecimentos sobre a marcas 

identitárias. Identidades que se materializam e se visualizam nas práticas que revestem o CL. 
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2  CONTRIBUIÇÕES DA ASCD PARA O ESTUDO DAS IDENTIDADES 

COLETIVAS 

 

A área dos Estudos Culturais está em crescente evidência nos estudos críticos, em 

especial, nos estudos discursivos. As diversas correntes discursivas têm se concentrado em 

entender os aspectos integrantes da sociedade, por meio de suas práticas discursivas. Um retrato 

disto está no determinado campo do conhecimento ser uma das áreas dentre as quais a ASCD 

se propõe dialogar (PEDROSA, 2012a). Os estudos culturais são um dos três campos de 

preocupação temática que a ASCD possui agenda de trabalho (conforme item 1.4, p. 22). Dentro 

dessa perspectiva, as identidades possuem, com certeza, destaque evidente. 

Elas são um dos principais temas desenvolvidos pela abordagem, sejam elas individuais 

(pessoais) ou coletivas (sociais). Apoiados nos pressupostos sociológicos, principalmente em 

Bajoit (2006, 2008), entre outros autores, a ASCD propõe, por meio de Pedrosa (2012a-f), um 

diálogo acerca das reestruturações identitárias. A questão da identidade tem sido, conforme Hall 

(2006), amplamente discutida na teoria social crítica, "uma verdadeira explosão discursiva" 

(HALL, 2012, p. 103). A temática passou a ser um desafio para as humanidades e para os 

estudos sociais. Atualmente, a “identidade” é um dos “papos do momento”, dada a sua 

importância para entender as facetas humanas: constituição, relações e definições (BAUMAN, 

2005, p. 22-23). 

 Delimitando mais a discussão quanto à temática, esse capítulo apresenta um percurso 

conceitual sobre o que são as identidades e o posicionamento dos autores que as definem, 

sustentando a discussão. A trilha dessas definições perpassou por caminhos da Sociologia, da 

Psicologia Social, da Educação e da LA. Logo após esse momento, dá-se atenção ao retrato 

sobre as identidades coletivas e seus traços constitutivos que oferecem corpo à pesquisa. 

O primeiro traço está na marca identitária do docente universitário e seu vínculo com 

outras identidades atreladas (pesquisador, professor e administrador). No segundo momento, as 

identidades com base na pertença social traçam o perfil de um grupo unificado, em busca de 

solidificação e estratificação - o foco da pertença social sendo atrelado às semelhanças e às 

diferenças entre os atores. Por fim, o referencial do capital cultural-acadêmico como 

constituinte das identidades docentes e de sentimento de pertença. Todos os traços tentam 

fundamentar a realização de identidades, no entanto, ao longo dos anos, em diversas áreas, os 

estudiosos buscaram por essa conceitualização; buscaram entender o que era uma identidade 

e/ou como ela se constituía. 
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2.1  Estado da arte 

 

As identidades passam por uma efervescência em pesquisas nas diversas áreas: em 

sociologia (HALL, 2006; 2012; BAUMAN, 2005); psicologia (DECHAMPS; MOLINER, 

2009; JAQUES, 2012); e no trabalho (DUBAR, 2005). Esse destaque da temática também 

ocorre na grande área da linguagem: literatura, linguística e LA. 

Em LA, os trabalhos são diversificados quanto à temática das identidades. As diversas 

coletâneas (SIGNORINI, [1998] 2002; MOITA-LOPES, 2002; CORACINI, 2003; 

MAGALHÃES; GRIGOLETO; CORACINI, 2006; BASTOS; MOITA-LOPES, 2011) 

refletem bem os caminhos trilhados quanto ao tema. Na trilha da diversidade temática estão os 

estudos sobre alteridade, subjetividade, movimentos sociais, novas tecnologias, ensino-

aprendizagem, questões étnicas, sexualidade, alunado, professorado e discurso acadêmico. 

Um retrato desse destaque das identidades é marcado pelos Programas de Pós-

Graduação em Linguística Aplicada. Nos programas das Universidades de Campinas 

(Unicamp) e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), reconhecidamente entre 

os mais importantes do país, no último ano, 2013, foi possível verificar, em pesquisa no banco 

de dados das instituições, a realização de pesquisas na temática.  

Na Unicamp, a tese de doutorado intitulada “O discurso universitário-científico na 

contemporaneidade: marcas e implicações na constituição identitária do pesquisador em 

formação” (ROSA, 2013) discute a formação da identidade de pesquisador, envolto à questão 

do discurso acadêmico (universitário-científico), como elemento da problematização, capaz de 

transformação de sentidos já-dados, naturalizados ou reafirmados. A tese reflete sobre a 

identidade do pesquisador em formação, marcada pela heterogeneidade discursiva, por meio do 

processo de produção e transmissão do conhecimento. A autora defende a hipótese de que  

 

a identidade do pesquisador em formação se constitui em um movimento tenso 
de aproximação-afastamento com relação a uma imagem ideal e espectral, a 
figura do cientista, definida e reafirmada a partir de uma matriz de sentidos 
que pode ser compreendida pela referência à designação ciência moderna, a 
qual é, também, passível de questionamento, principalmente, por seu caráter 
idealista (ROSA, 2013).  

 

Além da pesquisa de Rosa (2013), outros trabalhos sobre identidade foram realizados 

no programa descrito - Materiais didáticos multimídia no estudo de Língua Portuguesa: 

deslocamento nas relações entre as posições-sujeito professor e aluno (MEGID, 2013); 

Universidade e universitários indígenas na internet: inclusões e exclusões no âmbito da 
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representação (NIEDERAUER, 2013); e Identidades em trânsito: ser-estar entre línguas-

culturas e pobreza (PEIXOTO, 2013)17. 

Por meio do mesmo processo de mapeamento, as pesquisas realizadas na PUC-SP, 

também, evidenciam a proeminência da questão das identidades, principalmente as marcas 

subjetivas das representações discursivas.  

Na dissertação: “Colaboração crítica na formação de coordenador: uma prática em 

construção”, Santos (2013) discute a formação de coordenador como uma atividade sócio-

histórico-cultural, em que os participantes do processo são agentes ativos e efetivos para 

produção de conhecimento. Já na tese “O professor e suas representações sobre cursos de 

formação digital: um estudo de caso em Belém do Pará” (PINTO, 2013), o objetivo do trabalho 

foi investigar que representações um grupo de professor tem sobre a modalidade a distância. A 

pesquisa visa reconhecer quais representações os cursos de formação de professores revelam, 

antes, durante e depois de suas realizações. Por fim, a dissertação “A construção da identidade 

marginal no livro “graduado em marginalidade”: a linguística sistêmico-funcional como 

ferramenta aos estudos críticos” (TORRES, 2012) confirma a heterogeneidade temática que os 

estudos de identidade em LA comportam. A pesquisa apresenta uma discussão temática sobre 

a mudança identitária que a personagem principal do romance passa durante a história.  

Segundo o pesquisador, a “pesquisa, ainda, contribuiu com as discussões sobre anti-linguagem 

(HALLIDAY, 1982), ao mostrar que a reconstrução identitária de indivíduos excluídos poderá 

ser em uma anti-sociedade, como acontece com Burdão”18 (TORRES, 2012)19.  

Tão importante para formação de estudiosos na área de LA, quanto aos demais 

programas de pós-graduação citados, o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

(PPGEL) da UFRN, ao longo dos anos, também, tem-se enveredado pela discussão das 

identidades, em suas diversas abordagens.  

Fazendo um mapeamento da década atual, a partir de 2010, pode-se citar, como primeiro 

trabalho encontrado sobre a temática, a tese: A constituição discursiva de identidades 

etnicorraciais de docentes negro/as: silenciamentos, batalhas travadas e histórias ressignificadas 

(LOPES, 2010). Em 2011, Lins defende a pesquisa Cidade e identidade: discursividades 

                                                
17 Dados disponíveis em: 

http://www.iel.unicamp.br/biblioteca/resumo.php?ar=Lingu%EDstica%20Aplicada&an=2013. 

18 Burdão: personagem principal do romance. 

19 Dados disponíveis em: http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/linguistica-
aplicada-e-estudos-da-linguagem#dissertacoes-e-teses-defendidas. 
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imagético-espaciais e a construção da identidade espacial do Recife, Veneza brasileira (LINS, 

2011). 

 Já em 2012, Meira defende a dissertação “Discurso de mudança e feminismo: estudo 

crítico da construção identitária feminina nas cartas do leitor da Revista Cláudia”, destacando 

a temática do feminismo identitário (MEIRA, 2012). No mesmo ano, Gambeta-Abella defendeu 

“O discurso dos tuiteiros: uma análise crítica da construção identitária coletiva e do 

empoderamento cidadão” - primeiro trabalho sobre as identidades coletivas com base nos 

pressupostos da ASCD (GAMBETA-ABELLA, 2012). 

Em 2013, Diniz defende a dissertação “(Santa) Rita de Cássia na boca do povo de Santa 

Cruz/RN: identidades culturais em construção”. No texto, a pesquisadora investiga as 

identidades culturais de Santa Rita de Cássia construídas a partir das representações contidas 

no discurso dos moradores da área urbana do município de Santa Cruz, localizado na 

Mesorregião Agreste do Estado do Rio Grande do Norte (DINIZ, 2013). Por fim, no mesmo 

ano, foi defendida a tese intitulada “Entre saberes e práticas: a construção da identidade de 

professor de língua inglesa na formação inicial”, sobre a temática de identidades profissionais 

(GANDOUR, 2013). Nessa pesquisa, Gandour tomou como 

 

referencial teórico os conceitos de Identidades Sociais propostos por S. Hall e 
A. Giddens, os conceitos de Identidade Profissional de C. Dubar, assim como 
os estudos sobre a formação do profissional reflexivo, conforme proposto por 
D. Schön, enveredando pala perspectiva crítica de reflexão e atuação 
profissional, a partir dos estudos de P. Freire, H. Giroux, S Kemmis, entre 
outros. O objetivo geral consiste em investigar o processo de construção da 
identidade profissional nos alunos-professores, buscando compreender o 
modo como esse processo se relaciona com a construção dos saberes e 
competências necessários à formação do profissional crítico-reflexivo 
(GANDOUR, 2013). 

 

A discussão do trabalho possibilitou a identidade profissional ser compreendida como 

processo a partir de experiências vividas nos espaços de socialização, indissociável da prática, 

mutuamente estabelecida, pelo ensino e saberes docente. Pode-se verificar, com esses trabalhos, 

o destaque recebido pela temática nos últimos anos no PPGEL.  

Embora diversos trabalhos existam sobre as identidades, até a realização deste estudo, 

não foi encontrada nenhuma pesquisa que mapeasse as identidades por meio do CL. Este gênero 

tem sido apenas trabalhado em manuais que normatizam o preenchimento da plataforma. Livros 

que destacam a forma de “como fazer o preenchimento dos dados” (AQUINO, 2011; CNPQ, 

2013). 
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Como se sabe, um gênero possibilita o surgimento de outros gêneros. Assim, sendo o 

CL oriundo do gênero curriculum vitae (CV), foi possível encontrar dois trabalhos que 

nortearam suas pesquisas a partir de CV (FAIRCLOUGH, 2001; BORGHI; CALVO; 

FREITAS, 2010).  

O primeiro aborda o CV como uma forma de mercantilização das práticas discursivas 

das universidades britânicas. A partir de seu próprio currículo, que outrora tinha apresentado 

para uma “promoção acadêmica”, Fairclough faz análise, por meio do gênero, como uma forma 

de autovalorização, autopropaganda. Tal trabalho possibilitou a discussão sobre o CL 

posteriormente. Foi a partir desse estudo que se vislumbrou esta pesquisa (FAIRCLOUGH, 

2001). 

 Já o segundo trabalho aborda o CV como uma forma de reflexão sobre ensino-

aprendizagem na formação docente inicial de alunos do curso de língua inglesa. Por meio de 

sequências didáticas, elaboradas para aplicação acadêmica com alunos do 4º período, foi 

possível compreender como esse trabalho pode afetar o processo de ensino-aprendizagem. 

(BORGHI; CALVO; FREITAS, 2010).  

Como o CL é, de certa forma uma narrativa de si (autobiografias). Outros trabalhos 

podem suscitar referência (ROMERO, 2010; NÓVOA; FINGER, 2010; PASSEGGI, 2008; 

JOSSO, 2010). As autobiografias são para esses trabalhos uma forma de entender o sujeito 

docente. Uma forma de ampliar o conhecimento sobre sua formação, suas relações e ações. As 

análises são orientadas textualmente por “histórias de vida, relatos orais, fotos, diários, 

autobiografias, biografias, cartas, memoriais, entrevistas, escritas escolares e videografias” 

(JOSSO, 2010, p. 5). 

Todos esses trabalhos foram os que mais se aproximaram da temática desenvolvida 

nesta pesquisa. A reflexão possibilitada por essas pesquisas suscitaram questionamentos e a 

probabilidade de verificar o CL como uma possível materialidade de análise que se realiza 

linguístico-discursivamente por questões identitárias hegemônico-ideológicas. 

 

2.2  Identidade: contexto das relações culturais, simbólicas e sociais em práticas pós-

modernas 

 

Estudar sobre identidade é de extrema valia, não só no contexto do CL, como se faz 

nesta pesquisa, mas também nos diversos contextos em que ela é possível. Todavia, o título da 

subseção precisa ser elucidado. Principalmente, sobre em qual perspectiva este estudo se situa 
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e quais posicionamentos ele toma. Ou ainda, como prefere Merlucci (1995, p. 51), quais "lentes" 

serão utilizadas para compreender as identidades. 

Identidade, simplesmente, pode ser definido como "aquilo que se é" (SILVA, 2012, p. 

74). Responde a pergunta "quem tu es?". "O vocábulo identidade evoca tanto a qualidade do 

que é idêntico, igual, quanto à noção de um conjunto de caracteres que fazem reconhecer um 

ser social como diferente dos demais" (JACQUES, 2012, p. 163). Assim sendo, tem-se como 

principal referência a si próprio: se é negro ou branco, brasileiro ou estrangeiro, homem ou 

mulher, assim sucessivamente. Esse critério, evidentemente, leva em conta, apenas, os 

elementos essencialistas, deterministas, originários do indivíduo. São características sólidas, 

unificadas e integrais das identidades.  

Se apenas o postulado acima fosse seguido, ou seja, o único válido para todos os efeitos 

identitários, não se chegaria ao pressuposto de que as identidades não pertencem ao mundo 

natural. Com efeito, as identidades são, sobretudo, atreladas ao contexto das relações culturais, 

simbólicas e sociais, principalmente, marcadas nas práticas pós-modernas (WOODWARD, 

2012; SILVA, 2012; HALL, 2012).  

Ainda sobre a constituição característica das identidades, elas podem levar em 

consideração os traços distintivos em relação ao outro. Isto é, as identidades são entendidas por 

meio da diferença em relação ao outro. É o que faz um ser diferente do outro. Da mesma forma 

que há a semelhança, há também a diferença entre os atores, em uma espécie de sistema 

classificatório, social e simbolicamente instaurado. Sendo assim, "uma identidade é sempre 

produzida em relação a uma outra" (WOODWARD, 2012, p. 47). 

 
Quando se referem ao conceito de identidade, os autores empregam 
expressões distintas como imagem, representação e conceito de si; em geral, 
referem-se a conteúdos como conjunto de traços, de imagens, de sentimentos 
que o indivíduo reconhece como fazendo parte dele próprio (JACQUES, 2012, 
p. 159-160). 

 

Identidade deve ser um dos muitos conceitos em ciências sociais que, corriqueiramente, 

deve-se fazer uso com cuidados (subjetividade, sujeito e ator social). As identidades são 

múltiplas e fragmentadas, como são diversificadas as suas definições, conforme as citações 

acima. Identidade é um dos conceitos que operacionalizam "sob rasura", ou seja "uma ideia que 

não pode ser pensada da forma antiga, mas sem a qual certas questões-chave não podem ser 

sequer pensadas" (HALL, 2012, p. 104).  

Convém ressaltar que nos diversos campos do conhecimento, com empenho e cuidado, 

a questão da identidade tem sido estudada e discutida atualmente (HALL, 2006; 2012; 
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WOODWARD, 2012; SILVA, 2012; DUBAR, 2005; DESCHAMPS; MOLINER, 2009). 

Nesses campos, busca-se entender, cada área com suas peculiaridades e objetivos, a concepção 

do sujeito/ator social “pós-moderno” que surge a partir de transformações sociais, culturais, 

políticas e econômicas. Bauman (2005) sugere que não é algo novo tratar sobre identidade nos 

estudos sociais. 

 

É realmente um dilema e um desafio para a sociologia – se você se lembrar de 
que, há apenas algumas décadas, a “identidade” não estava nem perto do 
centro do nosso debate, permanecendo unicamente um objeto de meditação 
filosófica. Atualmente, no entanto, a “identidade” é o “papo do momento”, um 
assunto de extrema importância e em evidencia (BAUMAN, 2005, p. 22-23, 
grifo do autor). 

 

Em princípio, no auge do iluminismo, pensava-se em um sujeito (uma identidade) 

centrada em si, fonte do conhecimento, unificado, consciente, em que o centro era seu interior. 

Oposto a esse padrão sociológico, com o nascimento das ciências sociais (sociologia), refletia-

se sobre uma identidade (posição de sujeito) que era formada pela interação entre o “eu” e a 

sociedade (interior-exterior). Entretanto, o sujeito pós-moderno, sobre qual a citação acima diz 

estar na “moda”, possui um processo que o ponto principal está em como entender as 

identidades reveladas nos discursos, ao ponto delas implicarem consequências qualificadoras 

(HALL, 2006). “As identidades flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras 

infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para 

defender as primeiras em relação às últimas" (BAUMAN, 2005, p. 19). 

As identidades são assim construídas e reconstruídas no decorrer de toda vida, um 

processo contínuo (MERLUCCI, 1995). O ator social jamais a constrói sozinho, pois leva 

sempre em conta os juízos de outrem e, também, de suas próprias orientações e autodefinições 

(DUBAR, 2005, p. XXV). Essas orientações são de ordens emotivas, cognitivas e sociais de 

diversas motivações (MERLUCCI, 1995, p. 45). De forma semelhante, Bauman confirma tal 

ideia, justificando que as pessoas tendem a não nascer com uma identidade, como outrora se 

pensava. Há neste caso um processo globalizante de busca por ela. Os sujeitos precisam “se 

tornar algo” - não nascem algo (BAUMAM, 2005). 

Por meio disso, confirmando que as identidades transportam as múltiplas socializações 

em que todos estão inseridos, em um processo dinâmico que nunca termina (ANGERS, 2008), 

Pedrosa (2012a; 2012b), baseada nos pressupostos de Bajoit (2006; 2008), dentre outros 

sociólogos, estabelece a conjectura de que as identidades são as diversas capacidades que os 

atores têm de atuar sobre si, gerindo suas tensões existenciais. 
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Com base em um fundo cultural, dotado de capital social, o indivíduo vive 
experiências decisivas em sua relação com outros significativos (como pais, 
professores, cônjuges), surgindo momentos de tensões existenciais que 
ameaçam sua identidade. Essas tensões interpelam o sujeito a fim de 
desenvolver um trabalho de gestão de si que o orienta para a construção do 
‘eu’, em um processo de eleição do que lhe convém na atual situação a fim de 
(re)modelar sua ‘imagem’, confirmando ou modificando sua identidade. 
(PEDROSA, 2012a).  

 

Dessa forma, “A identidade pessoal é resultado, sempre provisório e evolutivo, de um 

trabalho sobre si mesmo, que chamamos de ‘trabalho do sujeito’, ou ‘gestão relacional de si’ 

ou também ‘trabalho identitário’” (BAJOIT, 2006, p. 158, grifo do autor).  

As identidades têm sido cada dia menos vinculadas às questões de símbolos nacionais, 

de crenças e de nações, ou seja, menos atreladas às questões tradicionais e sólidas. Em novos 

tempos, a vinculação da identidade está em torno de contextos institucionalizados - mídia, 

empresas, clínicas entre outros (MOITA LOPES, 2008; ALMEIDA FILHO, 2007).  

Outro ponto importante das identidades é a possibilidade de reconhecimento das 

semelhanças entre os atores sociais, possibilitando as associações coletivas. Pontos em comum 

que podem uni-los. Ou ainda, em alguns casos, reconhecer que não há semelhanças entre eles, 

mas, sim, diferenças. Mesmo assim, há associações entre os que se sentem diferentes em relação 

a outros. 

Com a discussão, reafirma-se que a coletividade faz parte dos humanos (BAJOIT, 

2006). Há no “homem” uma “necessidade” inerente de se agrupar. Uma faculdade de 

categorização social (TAJFEL, 1982 apud BAJOIT, 2006, p. 150-151), dando cada 

participante, a esse grupo, uma unidade de si-mesmo: o que se é chamado de identidades 

coletivas (DESCHAMPS; MOLINER, 2009). 

 

2.3  Identidades coletivas  

 

Qualquer conceito sofre com problemas de definição, independente da área de 

conhecimento. Dessa forma, a definição de identidade coletiva, nem sempre, pode ser 

caracterizada como algo definitivo, construído e/ou acabado. Quase sempre, a identidade 

coletiva se apresenta com uma definição não muito clara, nunca unívoca (TEJERINA, 2010, p. 

130). 

É por meio de traços particulares que os atores sociais podem se agrupar em 

coletividades, ou seja, é por meio das idiossincrasias, estereótipos, de cada ator social, que se 

formam as identidades coletivas. Ou ainda por identificação entre os atores. “Os indivíduos que 
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partilham as mesmas convicções, os mesmos interesses, os mesmos afetos e/ou os mesmos 

habitus, em resumo, as mesmas marcas sociais, têm tendência a reconhecer-se entre si” 

(BAJOIT, 2006, p. 150). Essa peculiaridade é o que marca as identidades coletivas. 

 

[...] Os componentes sociais e pessoais da identidade não são simplesmente 
justapostos: em particular os atributos pessoais estão ligados às categorias 
sociais e constituem, de alguma forma, traços característicos das mesmas. [...] 
- A consciência subjetiva da identidade (o polo pessoal da identidade) e os 
atributos sociais objetivos (identidade social) [...] (DESCHAMPS; 
MOLINER, 2009, p. 26)20. 

 

Para que haja qualquer identidade coletiva (assim como as individuais) é preciso que 

um indivíduo se torne ser social (ator social/sujeito) pela socialização. Com a socialização, em 

meio às diversas características possíveis, os indivíduos adquirem competências para 

determinadas finalidades e aprendem a valorizar as posições que lhes são atribuídas, em uma 

lógica de uns sobre os outros (BAJOIT, 2006).  

 

2.4  Um conceito para identidades coletivas 

 

Conforme mencionado anteriormente, a identidade só é possível por meio da 

socialização. Ela deve ser sempre considerada um processo. As identidades coletivas têm na 

socialização um processo ativo dos atores em uma rede de relações. Nessa interação, os atores 

dão corpo ao processo por meio de comunicação entre si; múltiplas influências uns sobre os 

outros; negociações e renegociações de sentido; e formas de organizações sociais e tecnologias. 

São inúmeras formas de manifestação, assim como são inúmeras as possibilidades de 

associações identitárias. 

 

[...] Identidade coletiva como um processo envolve definições cognitivas a 
respeito das finalidades, meios e campos de ação. Esses elementos diferentes 
ou eixos de ação coletiva são definidos dentro de uma linguagem que é 
partilhada por uma parcela ou por toda a sociedade ou que é específica do 
grupo; elas são incorporadas em um dado número de rituais, práticas e 
artefatos culturais; elas são estruturadas de formas diferentes, mas sempre 
permitem algum tipo de cálculo entre os fins e meios, investimentos e 
recompensas (MERLUCCI, 1995, p. 44).  

 

                                                
20 Identidade social é um conceito utilizado na Psicologia Social referente a Identidades Coletivas. 

Compreende o fato de um ator se reconhecer pertencente a um grupo, de modo que todas as características 
associadas ao grupo são vinculadas ao ator e as do ator são atribuídas ao grupo, reciprocamente. 
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Nesse formato de identidade, baseado no processo ativo dos atores, a identidade deve 

ser entendida como um “processo constituinte” e não como “um estado final” (TEJERINA, 

2010, p. 130). Ainda, a identidade coletiva passa a ser produto consciente do ator social. É o 

resultado da autorreflexão. Desse modo, ela deixa de ser exclusivamente estrutural, conforme 

algumas características detalhadas até então (MERLUCCI, 1995, p. 50). 

Após essa reflexão, entende-se, conforme Merlucci (1995), a identidade coletiva como 

um "conceito". Ou seja, a identidade coletiva não é algo essencialista. Não tenta ou busca 

descrever algo como realmente é (TEJERINA, 2010, p. 109). Não se tenta descrever uma 

identidade física, real. Ao contrário, a identidade coletiva é como uma "ferramenta analítica", 

"lentes", que podem ser ajustadas para se verificar melhor uma realidade. 

 

Identidade Coletiva é um conceito, uma ferramenta analítica, não um dado ou 
uma essência, não uma "coisa" com uma existência "real". Ao lidar com 
conceitos, nunca se deve esquecer que não estamos falando da "realidade", 
mas de instrumentos ou lentes através das quais nós lemos a realidade 
(MERLUCCI, 1995, p. 51, grifo do autor). 

 

É esse princípio de identidade coletiva utilizado para análise, a fim de compreender as 

práticas acadêmicas por meio das socializações dos atores sociais ocorridas nos textos 

introdutórios dos CL. 

 

2.5  A socialização no discurso acadêmico (lattes) 

 

No caso desta pesquisa, a socialização é buscada pelos atores sociais nas diversas trocas 

relacionais. Ela se efetiva nas inúmeras participações que os textos dos atores passam e nos 

diversos eventos que o meio acadêmico permite: seleções de professores, alunos, funcionários 

da administração; defesas de doutorado, mestrado, especialização e graduação; congressos 

acadêmicos, conforme será discutido, posteriormente, sobre a área de atuação do CL no capítulo 

metodológico.  

 Essa relação social é orientada e significativa entre o ator e o grupo social por meio da 

realidade sociocultural que envolve o contexto. Sendo assim, toda socialização envolve 

“finalidades” que dão sentido à participação na vida em comum; “recursos humanos” e 

“materiais’ que devem ser adquiridos e utilizados para atingir fins legítimos; “espaços” que são 

os campos de atuação que atribuem significados de diferentes formas; e “constrangimentos” 

que, entendidos como significados relacionais, comportam a forma como um ator atua sobre os 
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outros. "Uma luta" entre eles por meio do domínio, poder, influência, autoridade e hegemonia 

(BAJOIT, 2006). 

Para que cada ator social participe de uma identidade coletiva, ele leva em conta quatro 

condições/orientações sociais e culturais, essas práticas estruturam o convívio em sociedade 

(BAJOIT, 2006, p. 144-150): 

O cálculo: o ator social se submete à autoridade porque a submissão é menos prejudicial, 

oferece-lhe menos riscos, ou desaprovação do grupo, já que o mesmo quer prestígio aprovação 

e reconhecimento. É a chamada racionalidade por interesse; 

A habituação: ele já possui em seu esquema mental posições acerca da coletividade que 

ele a julga como boa. “Ele ocupa tal posição, cumpre tal função. E tem necessidade de 

desempenhar o papel que lhe corresponde para se sentir bem consigo mesmo [...]”. São as 

atribuições de traços identitários;  

A identificação: ele é suscitado no desejo de empatia por outra. É a formação de um 

ideal de identificação; 

A convicção: ele é convencido de “certezas” valorizadas pelos grupos sociais. As 

exigências da vida coletiva são orientadoras para eles. O bom-senso, a conduta e a consciência. 

Na participação dos atores sociais com o CL, é possível perceber as quatro formas de 

participação para formação de identidades coletivas. O cálculo está na busca do prestígio, na 

aprovação social, no reconhecimento das capacidades que o sujeito almeja por sua inscrição 

nesse meio. O cálculo é uma espécie de finalidade, de meios, de investimentos e de recompensas 

que orientam o ator, no plano cognitivo, a buscar determinada identidade e atitudes 

(MERLUCCI, 1995, p. 44). Essas orientações se tornam as estratégias que motivam e dão 

consciência, em alguns casos inconsciência, quanto ao lucro material e imaterial/simbólico na 

sua participação em grupo. Esse cálculo permeia todas as ações do ator social dentro do campo.  

Lançamento de livro, participação em eventos, palestras e aprovação de projetos, entre tantas 

práticas, são escolhas baseadas nos benefícios de sua participação. Por vezes, a escolha pode 

ser apenas para que não se obtenha prejuízo, desaprovação, junto ao grupo que pertence. É 

importante destacar, nesse momento, que o cálculo não pode ser reduzido apenas a relação de 

custo-benefício do ator, pois há, inevitavelmente, o envolvimento emocional, paixões, 

sentimentos, crenças, medos e sonhos que particularizam a participação do ator, em seu 

envolvimento, com a prática social e que são inerentes às identidades (MERLUCCI, 1985, p. 

45). 

Já a habituação é verificada pela ocupação e papéis sociais que atores sociais adquirem 

em seu processo de socialização: professores, pesquisadores, administradores, líderes de grupo 
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de pesquisa, dentre outras identidades. O ator assume traços atributivos que, por meio de suas 

atividades, são incorporadas ao “seu eu”, consequentemente, ao “seu grupo de pertença”. Essas 

caracterizações são oriundas do sistema de posições do próprio campo acadêmico. Sendo assim, 

os diversos discursos acadêmicos são, parcialmente, ou totalmente, engendrados nas práticas 

sociais e discursivas dos atores sociais (SANTOS; AZEVEDO, 2012, p. 88). Tais práticas se 

revelam nas lutas dentro do campo por hegemonia, por liderança epistêmico-metodológica e 

por poder político. Lutas construídas e alicerçadas pelo habitus que fundamentam o campo 

acadêmico. 

Por meio do habitus acadêmico é que a identificação entre os atores e grupos se realiza. 

A identificação é o processo de socialização que simbolicamente atrai para incorporação do 

lattes na vida do pesquisador. O processo consiste, por se identificar com outro ator, em 

provocar o desejo no ator, de fazer parte do grupo dos que possuem títulos acadêmicos; dos que 

publicam livros e artigos; e dos que ocupam cargos na esfera pública ou privada. Uma empatia 

ocorre, gerando um modelo a ser seguido (uma influência). Há uma identificação, quando um 

“eu” reconhece valores quanto a um “outro eu” ou a um grupo. Quando a identificação acontece 

dentro de um grupo, há o processo de autoidentificação, onde o reconhecimento é mútuo entre 

os atores, sendo esse motivo a razão da manutenção do grupo (TEJERINA, 2010, p. 112-113; 

MERLUCCI, 1995, p. 47). 

Para finalizar sobre os processos de socialização, a convicção é o processo que faz com 

que se acredite que tudo está correto. Ainda, a convicção de que não há o que se questionar ou 

discordar quanto às práticas seguidas; quanto ao modelo de grupo que foi instaurado; e quanto 

às escolhas que foram suscitadas pela identificação com algum grupo. Os sentidos de todas as 

coisas estão ali para uma vida coletiva saudável. Essas condutas são interiorizadas, orientando 

as condutas dos participantes. 

Conforme discutido, acredita-se que a socialização combina os processos e as formas 

de relação de modo simultâneo. Uma motivação está ligada a outra. Não se quer dizer com isso 

que todo processo de socialização possa ser verificado por todas as condições apresentadas, 

contudo é possível afirmar que uma depende de outra. É a partir dessa socialização que temos 

as identidades coletivas. Os que participam das mesmas identidades coletivas podem se 

reconhecer entre si, pois há no ser humano organização entre si natural.  

Para entender a realidade das práticas sociais e discursivas do CL e entender como 

emergem as identidades coletivas, alguns mecanismos são utilizados. Eles são consideradas 

traços constitutivos das identidades coletivas. Por meio desses instrumentos, é possível entender 

as relações múltiplas identitárias que se manifestam por meio dos gêneros.   
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2.6  Lentes para as identidades coletivas 

 

As identidades coletivas possuem diversos traços, alguns são definidos estruturalmente, 

isto é, por uma lógica pré-definida com o nascer e o ser da pessoa. Outros são definidos ao 

longo da vida, ou seja, traços cognitivos, emocionais e sociais. Embora todos os traços sejam 

importantes para constituição identitária, os últimos traços são necessários para que se possa 

falar em identidades coletivas, já que eles possibilitam reconhecer e identificar uma grupo social 

estabelecido. Além disso, possibilitam ao ator identificar-se com outros grupos, do qual possua 

traços semelhantes ou iguais (TEJERINA, 2010, p. 129). Para análise, três macrotraços 

principais serão utilizados: traço de identidade docente; identidade por pertença; e identidade 

por capital cultural-acadêmico.  

A identidade docente21 possui peculiaridades que se refletem nas marcas identitárias dos 

atores sociais. Quando um ator opta por ser um docente universitário, com tal escolha - já que 

a carreira acadêmica é estruturada na tríade docência, pesquisa e extensão - ele está, 

inevitavelmente, revestindo-se da identidade de professor, baseada principalmente no ensino de 

determinada disciplina. No exercício das atividades de professor, outras identidades são 

efetivadas, uma delas é a identidade de pesquisador. Ela está pautada na produtividade dos 

diversos capitais acadêmicos, no ato produtivo da pesquisa. Por fim, a outra identidade é 

efetivada porque a docência superior reserva para alguns atores o vínculo com atividades 

burocráticas da esfera pública – identidade de administrador22. 

Outro traço característico das identidades é o sentimento de pertença em relação a um 

grupo: o sentimento de “pertença” e/ou o sentimento de “não-pertença”. O conceito de pertença, 

proveniente da psicologia social, é utilizado para explicar a formação e o sustento de 

identidades pessoais comuns em relação a outros membros. O conceito se apresenta difuso e 

volátil, pela sua inúmera possibilidade de entendimento e de associações, mapeadas em diversos 

estudos (GÜELL, 2011, p. 149-150). Contudo, a funcionalidade do conceito, em determinadas 

aplicações específicas, possibilita entender diversas relações entre os atores sociais. 

A pertença de um grupo é o sentimento de se reconhecer semelhante a outros indivíduos 

dentro de uma ordem social. O ator social se sente caracterizado por traços, comuns a outras 

                                                
21 Entende-se, para esta pesquisa, o termo docente como campo semântico que envolve outros valores 

lexicais. Trata-se de um valor de significado maior que associa as ações, tarefas e atividades subjacentes. 

22 Entende-se como identidade de administrador qualquer atividade física ou simbólica vinculada a 
atividades burocráticas de administração - atividades ligadas à instância administrativa (KLEIMAN; MARTINS, 
2007).  
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pessoas, formando seu grupo. "Em outras palavras, quando a identificação a um grupo aumenta, 

temos a passagem do polo interpessoal para o intergrupal, e inversamente" (DESCHAMPS; 

MOLINER, 2009, p. 65). 

O grupo ao qual pertence um ator social vai, de alguma forma, servir, também, de quadro 

de referência na construção de “si-mesmo”. Como característica das identidades, toda pertença 

é negociável, podendo ser reconsiderada a todo instante. O sentimento de pertença em relação 

ao grupo possui dois polos característicos: pertença positiva ou negativa. A pertença positiva 

tem a ver com a valorização que o participante sente em relação ao seu grupo. Ou seja, por 

pertencer a um grupo que notoriamente possui valores sociais, o ator tem orgulho de seu 

vínculo. Em contrapartida, se ele não valoriza seu grupo, sente receio, constrangimento, em 

pertencer a ele, possui uma pertença negativa. Podendo ser ainda uma referência ou não para 

outros atores ou grupos: referência positiva ou negativa, respectivamente. 

Já a não-pertença é o paradoxo do sentimento de pertença: o ator não faz parte do grupo 

valorizado socialmente. Ele não tem os traços comuns em relação a uma coletividade de 

destaque social. Sendo assim, ele é pertencente a um grupo desvalorizado socialmente.  É 

preciso destacar que esse ator, que não pertence ao grupo valorizado, pode conter o desejo de 

pertencer ou não ao grupo valorizado. A não-pertença é o reconhecimento de diferenças a outros 

dentro de uma ordem social. Trata-se de “não-pertença” por sempre haver uma dependência do 

grupo valorizado. É a ausência, mesmo que transitória, das características, traços comuns, em 

relação a um grupo de pertença valorizado. 

A recuperação do sentimento de pertença e das identidades apoiadas no modelo 

industrial identitário (BAJOIT, 2006) reforça o postulado de que não há um fenômeno social 

ultrapassado. Isto é, os fenômenos coletivos não são nada novos ou muito velhos. São "formas 

de ação que envolvem vários níveis de estrutura social". São elementos sincrônicos e 

diacrônicos que se combinam por meio das ações dos atores sociais (MERLUCCI, 1995, p. 54-

55).   

Dessa forma, a fim de compreender o movimento contemporâneo quanto ao sentimento 

de pertença, pode-se ter quatro tipos de identidades coletivas, que serão, em determinado 

momento, utilizadas para análise dos dados, com base na pertença e não-pertença ao grupo23: 

                                                
23 Guy Bajoit (2006; 2008) utiliza as nomenclaturas Identidade Orgulhosa e Envergonhada para os grupos 

de pertença e Identidade Invejosa e Negativa para os grupos de não-pertença. Contudo, já que a tradução para os 
termos e conceitos foi realizada por uma edição em Portugal, preferiu-se utilizar adaptações para os termos das 
identidades de não-pertença. Tal atitude é simplesmente por verificar que os termos em nossa cultura possui valor 
negativo que nem sempre ocorre em relação às identidades nessa pesquisa. Assim para identidade Invejosa, 
utilizar-se-á identidade almejada, enquanto que para Identidade Negativa, utilizar-se-á depreciativa. 
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identidade orgulhosa, identidade envergonhada, identidade almejada (desejosa) e identidade 

depreciativa.  

Cada um reconhece em certas pessoas traços, dos quais reconhece a 
valorização social positiva (ser jovem, ser rico, ser belo, estar de boa saúde, 
ser branco...), que ele possui também e não tem, portanto receio de os mostrar 
(grupo de pertença positiva), ou então não os possui mas queria possuir (grupo 
de referência positiva), e identifica-se com eles, isto é, valoriza positivamente 
esses traços socialmente desvalorizados, que não possui e não procura possuir 
(grupo de referência negativa), e diferencia-se deles, procurando então evitá-
los ou fugir deles (BAJOIT, 2006, p.151). 

 

Para identidade orgulhosa, como se verifica na citação, o participante do grupo precisa 

possuir os traços sociais comuns para a determinada identidade coletiva. Além disso, precisa 

possuir os traços valorizados a ela. Esses traços valorativos permitem que a identidade se torne 

mais sólida e durável, já que os atores possuem o orgulho de participar dela. Ela, ainda, exercerá 

influência (por ser um grupo de referência positiva) sobre os que não possuem os traços comuns 

ao grupo. É por meio da demonstração do pertencimento ao grupo que o orgulho identitário se 

manifesta. 

Já para identidade envergonhada, o participante do grupo, apesar de possuir traços 

sociais comuns para uma determinada coletividade (pertença positiva), não sente orgulho de 

participar dele. O ator possui traços que são desvalorizados socialmente (por ser um grupo de 

referência negativa). Assim sendo, há um desejo de quebra do estigma do seu grupo. Podendo 

ainda o ator querer permanecer no grupo, tentando torná-lo valorado, consequentemente, 

orgulhoso.  

Continuando as exposições, se os participantes não possuem os traços de uma 

coletividade (pertença negativa/não-pertença), e não pertencem ao grupo que é valorizado, cujo 

nutrem o desejo de fazer parte, pois este grupo possui uma referência positiva, temos uma 

identidade almejada. O seu grupo atual de pertença não é dotado de valorização, possivelmente 

dotado de vergonha, por isso deseja fazer parte de outro grupo valorizado, que compõe a 

identidade orgulhosa.   

Por fim, a identidade depreciante (negativa) (PEDROSA, 2012d) é a identidade que o 

grupo não possui os traços comuns de uma identidade (pertença negativa) e não valoriza os 

traços de outrem (referência negativa)24.  

                                                
24 Esta identidade não fará parte da pesquisa, pois a mesma não foi encontrada no corpus de pesquisa. 
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Algumas dessas identidades serão retomadas, apontadas e discutidas discursivamente 

nas análises sobre a constituição das identidades coletivas, posteriormente a serem detalhadas 

no texto do quarto capítulo.  

Como última ferramenta de análise, dentre as lentes utilizadas, ter-se-á o capital 

acadêmico. Conceito proveniente da ciência social, o capital foi bastante discutido, 

principalmente na teoria marxista e, por conseguinte, pelos seus seguidores. O capital em Marx, 

grosso modo, é parte da força produtiva, evidentemente manifestado pelo acúmulo de bens, 

baseado na exploração da mão de obra e a apropriação do tempo alheio. Com as mudanças 

sociais e o advento das características da pós-modernidade, o capital tomou novas formas para 

além do caráter imperialista/mercadológico e rumou para ser associado ao trabalho abstrato, em 

uma perspectiva imaterial, cognitivo, quanto ao modo de produção e aos bens acumulados 

(CAMARGO, 2011; CAMARGO, 2011; LAZZARATO; NEGRI, 2001; LAZZARATO, 

2003).  

O capital imaterial/cognitivo é a disposição por informações e conhecimentos. É a 

produção baseada no subjetivismo e nas relações humanas. Trata-se de uma nova forma de 

acumulação de riquezas e de uma nova forma de produção, com base no conhecimento e no 

saber. 

 

Como a produção de serviços não resulta em bem material e durável, 
definimos o trabalho envolvido nessa produção como trabalho imaterial - ou 
seja, trabalho que produz um bem imaterial, como serviço, produto cultural, 
conhecimento ou comunicação (NEGRI; HARDT, 2003, p. 311 apud 
CAMARGO, 2009, p. 51) 

 

O capital pode ser divido em diversos capitais, baseados na esfera de atuação do mesmo. 

Assim, tem-se, normalmente, a divisão entre o polo social e o polo cultural. O capital cultural 

é o tipo de capital menos explicado e estudado até o momento (CAMARGO, 2009, p. 52). É 

justamente no polo cultural que se encontra o capital acadêmico. 

Por ser um capital cultural, o capital acadêmico leva essa nomenclatura por se tratar dos 

bens que compõem o campo universitário. O capital acadêmico está baseado no acúmulo de 

bens produzidos na academia: trajetória acadêmica, poder acadêmico, prestígio científico, 

notoriedade acadêmica e poder político.   
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2.7  Concluindo a seção 

 

Este capítulo apresentou os parâmetros de desenvolvimento que se deram com o 

conceito de identidade, iniciando com os apontamentos das identidades duradouras e 

solidificadas, baseadas no “essencialismo” que cada indivíduo possuía com o seu nascimento. 

Esse modelo identitário é um modelo tradicional que perdurou durante por anos nos estudos 

sociais. 

Logo após, a discussão sobre as identidades seguiu, apresentando-as como uma 

fragmentação instável, volátil, que se modula e se reestrutura a todo instante, conforme as 

práticas sociais de atores sociais. Elas foram ainda discutidas como uma consequência da pós-

modernidade que os atores estão envolvidos.  

As fragmentações identitárias é um fenômeno pós-moderno que ocorre tanto na 

constituição de identidades individuais quanto na constituição de identidades coletivas. Nesse 

momento, retratou-se as identidades coletivas como um conceito e não como algo real/físico. 

O conceito de identidade coletiva funciona como uma ferramenta de análise.  Serve para “ajudar 

na análise de fenômenos, ou dimensões desses fenômenos, que não podem ser explicados por 

meio de outros conceitos ou modelos" (MERLUCCI, 1995, p. 51). O conceito ainda deve 

contribuir para uma nova compreensão e novo conhecimento dos fenômenos estudados.  

Ainda foram apresentados, durante o texto, os traços constitutivos das identidades 

coletivas: a docência, a pertença social e o acúmulo de capital cultural-acadêmico. Dessa forma, 

pôde-se perceber que as identidades coletivas servem para entender o funcionamento das 

práticas sociais e discursivas em torno do CL e do campo acadêmico.   
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3  REFLEXÕES E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O propósito desta seção é apresentar como atividades tão corriqueiras como a 

preparação e a atualização do CL, no ambiente acadêmico, podem ser entendidas como 

constituintes de identidades coletivas. Em especial, este capítulo objetiva apresentar o 

encaminhamento metodológico da pesquisa: campo temático, objeto de análise e objetivos do 

estudo. Além disso, busca-se, por ele, justificar a importância dessa discussão para os estudos 

de LA. 

Na primeira parte do capítulo, apresenta-se o ambiente acadêmico como lugar em que 

se realiza, principalmente, a materialização dos CL. Logo após, enfoca-se o gênero CL como 

materialidade a ser entendida como uma prática discursiva e social, fortemente influenciada 

pelo capital cultural e sua força no campo cognitivo (simbólico). Por fim, discute-se aspectos 

mais pontuais dos caminhos metodológicos da pesquisa. 

 

3.1  O ambiente acadêmico 

 

Os sistemas simbólicos, ou seja, a religião, a arte, a língua, as ideologias, entre outras 

formas, são os elementos que fundamentam um campo social, referendando uma determinada 

ordem discursiva.  Um campo social (lócus) é definido assim, quando há uma ordem de 

reprodução própria, que se determina e se alimenta; e quando há um espaço no qual se 

desenvolvem relações diversas de poder e hegemonia. Os campos se estruturam enquanto 

estratégias de reconhecimento e legitimação em si (BOURDIEU, 1983a, 1989, 2005). 

Com base no exposto acima, é possível definir o ambiente acadêmico como um campo 

social (lócus). Nele os sistemas simbólicos, principalmente baseados no capital cultural-

acadêmico, fundamentam o campo, determinando e alimentando-o, evidenciando as relações 

de poder por meio deles. Como todo campo de atuação da esfera social, o campo acadêmico 

possui diversas peculiaridades. Em meio a tantas características, é possível destacar algumas 

que contribuíram para a discussão epistêmica. 

O lócus acadêmico se constitui por diversos gêneros que circulam em sua esfera, 

formando sua ordem do discurso. Baseia-se em diversos eventos sociais: seleções de 

professores, de alunos, de funcionários, além de defesas de doutorado, de mestrado, de 

especialização e de graduação. Fundamenta-se na produção de artigos e livros. Concretiza-se 

em congressos, seminários, simpósios, palestras e colóquios. Além disso, possui estrutura 
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administrativa própria. Todas essas realizações são fundamentais para que esse ambiente 

continue se mantendo. 

Todas essas práticas, inevitavelmente, contribuem para produção intelectual dos 

docentes vinculados às IES, já que "se determinou" que a intelectualidade é medida pela 

produtividade em publicações diversas. Produtividade realizada nas apresentações em eventos 

(conferências, palestras, comunicações etc.), aprovações de projetos de pesquisa (seleções de 

pós-graduações, iniciação científica, bolsas auxílio de produtividades e de estudos, dentre 

outras formas). Todas essas práticas imprimem certa hegemonia perante à importância no 

campo científico (VIAN JR, 2011a), ao ponto de ser defendido o pressuposto de que quem não 

publica textos científicos perecerá no ambiente acadêmico (MOTTA-ROTH; HENDGES, 

2011, p. 120). 

Por meio dessa influência hegemônica, o ambiente acadêmico recriou o gênero 

currículo, dando-lhe características que lhe são úteis, dando destaque às produções imateriais 

valorizadas nesse campo. Assim, criou-se e se desenvolveu um modelo de currículo que 

engloba as diversas qualificações da academia: vínculo empregatício, produção de artigos, 

resenhas, resumos, participação em eventos, apresentação de trabalhos, prêmios e outros itens. 

Essas junções contribuem para entender questionamentos diversos, capazes de responder a 

inquietações como “o que significa um CL? E porque é, atualmente, um gênero indispensável 

ou comum para o ambiente acadêmico?” Toda essa conexão cria vínculos, desejos e relações 

múltiplos que podem ser verificados materialmente. 

Como o CL passou a ser um texto de uso obrigatório e constante no ambiente acadêmico, 

unindo-se a diversos outros eventos sociais, então, ele pode ser um bom exemplo de discurso 

constituinte de identidades coletivas. 

 

3.2  Questões norteadoras da pesquisa 

 

As identidades, outrora, sempre estiveram atreladas aos laços de sangue, de território e 

religiosos. Contudo, esses traços de marcas identitárias foram perdendo espaço para as marcas 

da “pós-modernidade” como novo critério: a classe social, o interesse e a ideologia.  É o que se 

pode chamar de identidades fragmentadas (MOITA-LOPES, 2002). A fragmentação identitária 

é uma unanimidade entre os estudiosos da temática. Esse cenário vem sendo explorado por 

vários autores, em diversas áreas, conforme referenciado neste estudo.  

Em LA, evidentemente, as identidades fragmentadas têm sido base de estudos e 

publicações de livros, principiadas com base nas práticas dos atores sociais. A LA contribui 
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para uma das especificidades mais marcantes da fragmentação identitária: seu caráter volátil e 

efêmero. As identidades estão sempre se modulando e se reconfigurando a todo instante.  

Essas identidades instáveis são dominantes e presentes na sociedade atual. Porém, essas 

características reais e evidentes, na pós-modernidade, não anulam os traços identitários ditos 

anteriormente, fundamentados em outras práticas, como características duráveis e 

essencialistas. Estes traços deterministas, apesar de terem perdido “força”, permanecem na 

sociedade, por vezes, rearticulando-se, redefinindo-se (BAJOIT, 2006). Como uma espécie de 

"velho no novo" ou "novo no velho". 

Por apontamentos como esses, em meio ao ambiente acadêmico, particularizado pelas 

práticas de capital cultural/cognitivo/imaterial/acadêmico, por meio do texto introdutório do 

lattes, esta pesquisa se moveu para responder as seguintes perguntas: 

 

 Quais identidades coletivas emergem dos CL a partir do discurso de estudiosos da 

linguagem?  

 Como as relações hegemônico-ideológicas revestem as práticas do CL?  

 Quais elementos linguísticos, discursivos e sociais contribuem para identidades 

coletivas valoradas no lattes? 

 Como o capital cultural-acadêmico reflete práticas sociais naturalizadas? 

 

3.3  Objetivos da pesquisa 

 

Como encaminhamento para responder às perguntas de pesquisa, conforme 

apresentadas, serão expostos os objetivos geral e específicos. 

 

a) Objetivo geral 

 

Discutir em que medida identidades coletivas de pesquisadores da linguagem, junto ao 

campo acadêmico do CL, encontram-se constituídas e retratadas em práticas discursivas através 

de práticas sociais naturalizadas. 

 

b) Objetivos específicos 

 

 Identificar como se constituem os processos de formação das identidades coletivas 

por meio das práticas do CL; 
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 Delinear de que forma as relações hegemônico-ideológicas se dão quanto aos 

processos de produção, distribuição e consumo do CL; 

 Identificar quais elementos linguísticos-discursivos e sociais contribuem para 

instauração das identidades coletivas; 

 Discenir como os diversos capitais culturais-acadêmicos contribuem para 

fundamentação de identidades coletivas naturalizadas baseadas no acúmulo de capital. 

 

3.4  Materialidade de estudo: o currículo lattes 

 

O CL é um curriculum vitae (trajetória de vida) utilizado como uma ferramenta de 

dados. Ele surgiu em 1993, desenvolvido e gerenciado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O CL se tornou uma plataforma eletrônica 

on-line em 1999, passando, em conseguinte, a ser parte indispensável do mundo acadêmico 

(AQUINO, 2012; UFBA, 2005).  

O nome "Currículo Lattes" é em homenagem ao estudioso, e um dos maiores 

pesquisadores brasileiros, o físico Césare Mansueto Giulio Lattes, mais conhecido como César 

Lattes (PLATAFORMA LATTES, 2013). A escolha do nome dado ao currículo representaria, 

na época, a funcionalidade que o mesmo seguiria: de ser reservado às práticas de pesquisa. 

Atualmente, a Plataforma Lattes envolve, aproximadamente, dois milhões e 

quatrocentos mil currículos cadastrados, entre doutores, mestres, especialistas, graduados e 

outros, conforme distribuição no gráfico abaixo (GAZETA DO POVO, 2013).  

Figura 9: Dados sobre o uso por formação acadêmica no currículo lattes 

 

Fonte: GAZETA DO POVO, 2013 
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Outro dado interessante é que o CL passou por uma atualização (reformulação lattes 

2.0) em 2012, adequando-se a algumas contemporaneidades, como é o caso de uso de 

ferramentas semelhantes às redes sociais25.  

Figura 10: Novas Formas de Contato 

 

Fonte: CNPQ, 2013a 
 

Com esses novos mecanismos, é possível o ator social informar outras formas de contato 

relacional como: ICQ, Google Talk, MSN, Yahoo Messenger e Skype. Ou, ainda, informar 

quais redes sociais ele participa como: Facebook, Linkedin, Twitter, Orkut e FollowScience.  

Além dessa ferramenta, no "novo lattes", há uma "rede de colaboração (Preview)" que 

funciona como uma espécie de "auto-verificação". É uma tentativa de incentivar, por parte do 

CNPq, a comunidade científica a se "auto-verificar". Agora, o pesquisador também pode incluir 

links para os bancos de dados, dados da receita federal e dados de co-autores/colaboradores. É 

uma expansão a fim de diminuir as informações "inventadas" e "enganosas" 

(POSGRADUANDO, 2013)26. 

 
 
 
 
 

                                                
25 Acesso em 10/02/2013. 

26 Acesso em 05/02/2013. 
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Figura 11: Novas Formas de Contato II 

 

 Fonte: CNPQ, 2013a 

 

Esta última peculiaridade do CL reforça o quão importante e representativo ele é para o 

campo acadêmico.  Outra característica importante é que, apesar de indispensável para o mundo 

acadêmico, o CL não é uma exclusividade dessa esfera social. Todas as pessoas que possuem 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Registro Geral de Identificação (RG) podem fazer seu 

cadastro na plataforma e, naturalmente, ser inserido, socialmente, no currículo, já que esses são 

os únicos dados exigidos, além da obrigação de aceitar as normas e regras. 

Embora considerado democrático - face seu preenchimento necessitar apenas dos dados 

pessoais, sem comprovação dos dados on-line - deve-se considerar que as informações sejam 

exclusivamente verdadeiras, sendo solicitada a confirmação a partir de um click.  Quando fora 

do ambiente eletrônico, a confirmação (comprovação) dos dados é solicitada com frequência 

para todas informações. Em algumas IES, periodicamente, alguns docentes são solicitados a 

prestarem comprovação dos dados incluídos em seus currículos.  

Levando em conta ainda a veracidade dos dados, em breve, se o ator social fizer uso de 

alguma informação inverossímil em seu currículo, ele poderá ser imputado com o crime de 

"falsidade de currículo", conforme Projeto de Lei nº 6561/2009, o qual prever pena de dois 

meses a dois anos de detenção (AQUINO, 2012, p. 85). 

Pode-se afirmar que, mesmo considerando este caráter aberto a qualquer pessoa física, 

existe uma sociedade de consumo em relação a este tipo de gênero, a saber o mundo acadêmico: 

professores, pesquisadores, alunos de pós-graduação, graduação e técnicos universitários e de 

agências de fomento à pesquisa. É inevitável reconhecer que o gênero, mesmo “democrático”, 

faz parte de um sucesso acadêmico-profissional: recebimento de bolsas de estudos, seleções de 
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especialização, mestrado e doutorado, concursos públicos, submissão de projetos de pesquisa, 

dentre outras formas de participação (AQUINO, 2012). 

Nesse contexto, há de se considerar que nessas práticas discursivas, que envolvem o uso 

do lattes, identidades coletivas emergem. Identidades que se formam pelo desejo de pertença 

ou não pertença, pela forma de atuação social e pelo acúmulo de capital acadêmico. 

  

3.5  Justificativa da escolha temática 

 

A escolha da temática está baseada na relevância desta. Está em estudar e discutir sobre 

a constituição de identidades coletivas na pós-modernidade. Une-se a isso, o fato de tentar 

compreender como o campo acadêmico é retratado em práticas discursivas e sociais, 

principalmente por meio da acumulação de capital cultural-acadêmico. A temática é relevante 

por debater o tema das identidades de modo não conservador: ponto marcante desta pesquisa, 

principalmente quanto ao entendimento das identidades como um conceito - ao contrário de 

algo físico/real.  

A realização desta pesquisa permite relacionar o conceito de identidade, trazido neste 

estudo, às relações contemporâneas.  Trata-se de uma forma de entender o conceito como um 

processo pancrônico. Outro ponto importante é a associação entre os conceitos de pertença 

social e o conceito de capital cultural para reforçar a formação de identidades coletivas. 

A efetivação desta pesquisa possibilitou ver o campo acadêmico, em especial a prática 

que envolve o CL, como estruturado por lutas hegemônicas e ideológicas, buscando o 

rompimento com a “fetichização” quanto a sua estruturação. A proposta deste estudo contribui 

para o fortalecimento da LA como campo autônomo e para a efetivação da ACD como aporte 

para os estudos das identidades por meio da ASCD. 

 

3.6  Texto introdutório do lattes 

 

Todo CL possui um campo inicial que o ator social inclui seus dados principais. Esse 

campo é uma das primeiras partes a ser preenchida, opcionalmente. O texto inicial do lattes é 

um pequeno resumo autobiográfico que cada ator tem a opção de fazer uso da construção 

automática do texto ou produzi-lo. Na edificação automática, o programa da plataforma constrói 

um texto com as informações sobre três aspectos: a) formação, b) local de atuação e c) destaque 

da experiência profissional. Normalmente, esses dados são tomados como base pelo ator social 
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ao produzir seu texto introdutório do lattes, quando ele opta por tal escolha, ao invés de requerer 

à plataforma. 

Há uma padronização do texto introdutório tanto no produzido pela plataforma quanto 

no produzido pelo ator social. Seguindo o itens descritos acima, é possível verificar as 

semelhanças entre os textos em alguns casos.  

Quadro 3: Comparação entre currículos27 

Texto gerado automaticamente Texto informado pelo autor CL/02 
 

a) Possui mestrado em Literaturas de Língua 
Portuguesa pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (1983).  

 

 

b) Atualmente é Professor Assistente da 
Universidade Federal de Sergipe.  

 

 

c) Atuando principalmente nos seguintes 
temas: Alienação e Conscientização. 

 

 
a) Possui graduação em Letras Vernáculas pela 
Universidade Federal de Sergipe (1973), 
mestrado em Linguística pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (1979), doutorado 
em Linguística pela Universidade de São Paulo 
(1985) e doutorado em Pós Doutorado pela 
Universidade de Lisboa (1986).  

b) Atualmente é professor titular da 
Universidade Federal de Sergipe, Diretor do 
Centro de Educação a Distância (CESAD) e 
membro do Conselho Estadual de Educação de 
Sergipe. 

c) Tem experiência na área de Linguística e 
Educação, com ênfase em Sociolinguística, 
atuando principalmente nos seguintes temas: 
ensino de língua portuguesa, norma linguística, 
cultura e identidade linguística. 

 

 

Vê-se que o ator faz opção por uma estrutura formal conforme o modelo gerado 

eletronicamente. Em alguns momentos, ele segue a escolha lexical e a estrutura sintática na 

construção de seu texto. Contudo, existe também a liberdade de construção do texto introdutório 

do lattes, em que o produtor preza por características julgadas como primordiais, como se verá 

nas análises. O produtor do texto tem quatro mil caracteres para confecção de seu texto inicial, 

apresentando-se, como uma forma de vitrine on-line, já que muitas vezes não é preciso abrir o 

currículo integralmente para saber uma informação. 

É principalmente com base nesse texto introdutório que se pautou a pesquisa no 

paradigma identitário coletivo. As escolhas linguísticas, características do gênero, utilizadas 

                                                
27 Quadro baseado na análise feita por Pedrosa e Cunha (2012). 
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pelo ator são os meios (formas) que justificam os posicionamentos sociais e discursivos da 

pesquisa. Entretanto, para consolidar determinadas análises, foram encontradas outras 

informações, ao longo do lattes, como no caso dos gráficos de produção acadêmica. 

 

3.7  Gráficos indicadores de produção acadêmica 

 

Parte importante e indispensável para pesquisa são os gráficos de produção acadêmica. 

Dados imprescindíveis para pesquisa pela apropriação do conceito de capital cultural-

acadêmico que se utilizou para justificar a busca pela valorização das identidades. Os Gráficos 

estão presentes nessa nova reformulação do CL. São, ainda, os medidores de produção de cada 

pesquisador. A nova versão do CL disponibiliza, em forma gráfica, os números referentes a 

citações, produção bibliográfica, produção técnica, orientações concluídas e todas outras 

produções (CNPq, 2013a, p. 105). 

A presença desses dados estatísticos é entendida como uma forte influência de um 

modelo cultural industrial ainda em nossa sociedade, mesmo com todas as mudanças culturais, 

econômicas e tecnológicas suscitadas pela sociedade pós-moderna. Sendo assim, a produção de 

bens materiais na sociedade industrial passa a ter caráter imaterial na pós-modernidade. 

“Pesquisador eficiente é o pesquisador que tem bons números em sua produção”. A busca por 

um “coeficiente de rendimento acadêmico” (números positivos) torna o currículo “tudo de 

bom” (AQUINO, 2012, p. 15). 

  

3.8  Diretório de grupo de pesquisa 

 

Outro item que auxiliou para entender as identidades coletivas foi o diretório de grupos 

de pesquisa. A presença do link do diretório de grupos de pesquisa permite a confirmação de 

informações que são utilizadas no texto introdutório que serviram para sustentar os argumentos 

da coletivização. O Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil é, assim como a Plataforma 

Lattes, um banco de dados, gerenciado pelo CNPq. Desde 1992, esse banco de dados é mantido 

para gerir as atividades dos grupos de pesquisa. 

 

As informações contidas nessas bases dizem respeito aos recursos humanos 
constituintes dos grupos (pesquisadores, estudantes e técnicos), às linhas de 
pesquisa em andamento, às especialidades do conhecimento, aos setores de 
aplicação envolvidos, à produção científica e tecnológica e aos padrões de 
interação com o setor produtivo (CNPQ, 2013b). 
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O diretório possui três finalidades de existência: ser instrumento para intercâmbio e 

troca de informações para comunidade acadêmica; servir de ferramenta de planejamento e 

gestão das atividades científicas; e servir de memória científica. Importante salientar que o 

diretório é voltado apenas para "universidades, instituições isoladas de ensino superior, 

institutos de pesquisa científica, institutos tecnológicos e laboratórios de pesquisa e 

desenvolvimento de empresas estatais ou ex-estatais". Ou seja, não inclui os grupos localizados 

nas empresas do setor produtivo (CNPQ, 2013b). 

Os grupos de pesquisa fazem parte do campo acadêmico. A principal atividade é a 

discussão e os aprofundamentos de temáticas que cada grupo possui. Contudo, evidentemente, 

há na participação dos atores uma busca por incorporar capital acadêmico. 

 

3.9  Quadro de formação 

 

Em alguns momentos, a pesquisa recorreu ao campo de "Formação Acadêmica" para 

justificar alguns posicionamentos quanto ao pertencimento a grupos sociais. O quadro de 

formação acadêmica é uma forma de registro da caminhada acadêmica. Ele é o local onde os 

atores sociais podem detalhar sua formação; é onde são informadas as titulações acumuladas. 

Esse registro pode ser desde a formação do ensino básico até as formações stricto sensu. Além 

disso, esse quadro representa a trajetória acadêmica seguida e os posicionamentos enquanto 

corrente acadêmica seguida: universidades de estudo, anos de início e conclusão de cursos, 

nomes dos cursos, títulos de trabalhos de conclusão de cursos, nomes de orientadores e áreas 

de concentração de estudo.  

 

3.10  Coleta e organização dos dados 

 

A constituição do corpus de pesquisa é feita por CL de pesquisadores estudiosos 

vinculados aos cursos de Letras em Instituições de Ensino Superior localizadas no Estado de 

Sergipe28, sendo uma de cunho Federal-Público29 e outras duas de cunho Particular-Privado30. 

A escolha dessas instituições é pela representatividade que elas possuem na formação de 

professores na área de Letras no Estado. 

                                                
28 Escolha por ser o estado de origem do pesquisador. 
29 Universidade Federal de Sergipe. 
30 Universidade Tiradentes e Faculdade Pio Décimo. 
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Antes que os dados fossem coletados na plataforma31, foi enviado um e-mail para os 

setores que coordenam os cursos, mesmo os que disponibilizam os nomes dos professores em 

sites, para saber quais profissionais faziam parte do seu quadro institucional. Duas dessas 

instituições disponibilizaram as informações sem considerações maiores. A outra instituição já 

divulgava o quadro de funcionários no próprio site. 

A Faculdade Pio Décimo divulgou uma lista com doze nomes de profissionais 

vinculados ao curso de Letras Português/Espanhol. Tal curso é a única modalidade ofertada 

pela instituição. Foram excluídos da coleta dois currículos de professores pela proximidade com 

este pesquisador. O terceiro currículo foi excluído por possuir o texto inicial produzido 

eletronicamente pela plataforma lattes, já que só interessavam para a pesquisa textos produzidos 

pelos atores sociais. 

Já a Universidade Tiradentes divulgara, em seu site, os nomes dos professores que fazem 

parte do seu quadro docente. A universidade oferta os cursos de Letras Vernáculas, Letras 

Inglês e Letras Português/Espanhol. Este último curso em modalidade a distância. Ao total, 

como os profissionais atuam concomitantemente nos três cursos, foram registrados quatorze 

currículos. Desse total, foram excluídos cinco currículos. Quatro currículos de atores sociais 

que tinham sua formação em cursos não voltados para o estudo da linguagem: pedagogia, 

história e filosofia. O quinto currículo era preenchido eletronicamente.  

A Universidade Federal de Sergipe possui o maior número de docentes. Totalizando 

sessenta professores, vinculados aos Departamento de Letras Vernáculas (DLEV) e 

Departamento de Letras Estrangeiras Modernas (DLES), entre efetivos, substitutos e 

temporários. São ofertados os cursos de Letras Vernáculas, Português/Inglês, Inglês, 

Português/Francês, Português/Espanhol e Espanhol.  Foram selecionados cinco currículos de 

professores ligados ao DLEV e quatro junto ao DLES. Para os currículos da UFS, devido ao 

grande número de currículos, optou-se pelo critério de campo de atuação. Procurou-se descobrir 

em qual grande área da linguagem eles realizaram e realizam suas qualificações (Letras, Língua 

Portuguesa, Linguística Aplicada Literatura ou Línguas Estrangeiras). A partir de então, 

separou-se, por área de formação (campo de formação), procurando não repetir o campo de 

formação. 

                                                
31Os textos dos lattes podem ser considerados de “domínio público” já que estão disponíveis na rede 

mundial de computadores, onde todos os que quiserem podem utilizar a ferramenta de busca (BAUER; 
GASKELL, 2012). 
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 Formação em Língua Vernácula: língua portuguesa, linguística, linguística aplicada 

e literatura (especialistas, mestres e doutores com formação e pesquisas sobre língua vernácula). 

 Formação em Formação em Línguas Estrangeiras: inglês, francês e espanhol 

(especialistas, mestres e doutores com formação e pesquisas sobre línguas estrangeiras 

modernas ou clássicas). 

 

Por meio desses direcionamentos, cada instituição contou com nove currículos a serem 

analisados. Os textos foram coletados entre o início do mês de janeiro e o final do mês de 

fevereiro de 2013. Ao conglomerado, somaram-se 27 currículos de pesquisadores que 

compõem a pesquisa. Os currículos foram numerados por ordem sequencial: 1 a 9 currículos 

da UFS; 10 a 18 currículos da UNIT; e 19 a 27 currículos da Pio Décimo. Na análise dos dados, 

para indicação dos “currículos lattes”, optou-se pela abreviação CL e a indicação do currículo. 

Logo após a seleção dos dados, as leituras foram realizadas para verificação de como a 

linguagem se manifesta nesses textos, e assim, torna-se parte constituinte e integradora das 

identidades coletivas de pesquisadores da linguagem.  

 

3.11  Percurso da pesquisa 

 

Após coleta dos dados, fez-se a análise fundamentada na ACD, especificamente pela 

ASCD. Para análise da materialidade linguística, utilizou-se a LSF e suas categorias. Os 

sistemas de transitividade e de avaliatividade foram utilizados para melhor entender como as 

ações, sentimentos e relações dialógicas, a partir do sistema de escolhas que cada usuário tem 

em sua língua, contribuíram para formação de identidades coletivas por meio dos textos 

introdutórios dos CL. Após a descrição linguística e apreciação do que o corpus de análise nos 

oferece como pistas, fundamentou-se a abordagem discursiva com base, principalmente, nos 

posicionamentos sociológicos de Bajoit (2006; 2008). O paradigma identitário foi classificado 

como uma gestão relacional de si. Todo esse processo se deu para entender de que forma “o 

pertencimento ou não pertencimento” em relação ao grupo de estudiosos, “o orgulho ou desejo” 

de fazer parte de um grupo de estudiosos e “a produção imaterial dos atores” podem se 

caracterizar como uma marca de identidade coletiva. 
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3.12 Concluindo a seção 

 

O capítulo apresentou os passos metodológicos seguidos por esta pesquisa. Detalhando-

os com a finalidade de que os procedimentos analíticos projetados tivessem um maior 

entendimento.  

Ele iniciou com uma explanação sobre a constituição do campo acadêmico: um espaço 

legitimado por práticas, com valores simbólicos, baseadas na produtividade, hegemonias e 

posições valorizadas. O segundo passo do capítulo foi explanar as questões norteadoras da 

pesquisa. Questões que foram transpostas em objetivos, traçados para se desenvolver uma 

pesquisa consistente e eficaz. 

Logo após a apresentação dos objetivos, foi exposta a materialidade de estudo: o 

currículo lattes. Nesse momento, a justificativa do tema foi suscitada de modo que se pudesse 

caracterizar a importância da temática para os estudos de identidade, em especial, para o texto 

introdutório do currículo lattes. 

Foi destacado também o ineditismo da pesquisa, como fator preponderante. Embora a 

materialidade analisada no estudo seja o texto introdutório do currículo lattes, em alguns 

momentos, outros elementos componentes do currículo são utilizadas para justificar os 

argumentos da análise. Com isso, foram discutidas outras partes do currículo lattes. Iniciou-se 

com uma descrição do campo “texto introdutório”, mostrando sua padronização e importância 

discursiva desse texto. Em seguida, “os gráficos indicadores de produção acadêmica” entraram 

em questão, sendo os mesmos fontes de informação sobre o capital produtivo de cada ator 

social. Dando fim à apresentação estrutural do lattes, “O diretório de grupos de pesquisa” e o 

“quadro de formação” foram apontados para especificar a importância deles para formação das 

identidades no campo acadêmico. 

Na parte final do texto, foi detalhada a abordagem que se deu à pesquisa: a constituição 

do corpus, coleta e organização dos dados. Além disso, houve a apresentação dos caminhos 

discursivos e identitários que a pesquisa seguiu: a docência, a pertença social e o capital 

cultural-acadêmico. Todos esses procedimentos metodológicos servem para se construir uma 

pesquisa coerente, em que a reflexão acerca da temática tivesse os resultados propostos.    
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4  CONSTITUIÇÃO DE IDENTIDADES COLETIVAS DE ESTUDIOSOS DA 

LINGUAGEM 

 

Este capítulo apresenta as análises do gênero lattes, por meio dos textos iniciais do CL, 

e os resultados delas para o entendimento da prática social de atores sociais para constituição 

de identidades coletivas. O tópico inicia com apontamentos sobre a realização das identidades 

coletivas e como elas fundamentam o campo acadêmico. A partir disso, as análises estão 

divididas em três tópicos principais: identidade docente, identidade de pertença e identidade 

por capital cultural-acadêmico. Sendo uma pesquisa em Linguística Aplicada, as análises estão 

baseadas nos pressupostos da Análise Crítica do Discurso por meio da Abordagem Sociológica 

e Comunicacional do Discurso. Para a análise da materialidade linguística, a ASCD toma como 

aporte teórico a Linguística Sistêmico-Funcional e suas categorias analíticas. Com isso, o texto 

apresenta uma discussão relevante para o campo acadêmico, normalmente, ileso a 

questionamentos críticos sobre si. 

A universidade representa um lugar, espaço, onde se preza pelo conhecimento e pela        

qualidade na formação. Para os que convivem com os elementos relacionais das universidades, 

tem-se nas práticas acadêmicas algo inerente a sua vida, podendo criar, determinar e 

transformar sua realidade. Ao mesmo tempo, a trajetória acadêmica pode ser recriada, ser 

determinada e ser transformada pelo mesmo convívio (HEY, 2008). Com isso, a vida 

acadêmica, assim como outras partes da sociedade, inclui diversas particularidades que 

fundamentam essa esfera social. 

O campo acadêmico é legitimado por diversas práticas sociais que o compõem.  Textos, 

relatórios, reuniões, organizações institucionais, agências de fomento, recursos financeiros, 

simpósios, colóquios, seminários e eventos específicos são partes do que convencionalmente 

se chama de "mundo acadêmico". 

O que, muitas vezes, deixa-se passar como despercebido é que o mundo acadêmico deve 

ser - tem e é - considerado um "campo" de diversas "lutas" (BOURDIEU, 1983a). Lutas que 

estão no plano hegemônico. "O resultado dessas lutas e discussões vai aparecer em publicações, 

projetos de pesquisas e outras formas de produzir e distribuir discursos que vão contribuir, 

assim, para a consolidação do campo" (SANTOS; AZEVEDO, 2012, p. 76).  

Cada campo possui suas regras e proposições. Com o campo acadêmico é deveras 

semelhante. As posições dos atores, os cargos obtidos, os recursos acadêmicos angariados e os 

conquistados, as publicações de artigos e de livros, assim como as estratégias de trabalho, os 
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interesses grupais e particulares e os lucros das relações acadêmicas ajudam a definir a 

autoridade científica hegemônica (GOMES; OLIVEIRA, 2012). 

Tem-se como definição de hegemonia: a influência, supremacia, que um grupo social 

possui sobre o outro (GRAMSCI, 2002). Para Gramsci, a hegemonia se dá de duas maneiras: 

por domínio de um grupo sobre outro e por meio de uma direção intelectual. O domínio se 

processa por meio da força coercitiva, força armada. Já no segundo caso se dá por meio da 

influência intelectual e pelo consenso de ideias.  

No caso deste estudo, a hegemonia está fundada no princípio da “direção intelectual e 

moral”. A hegemonia se manifesta através de alianças e vínculos que se fundamentam tanto na 

concordância de pensamento quanto nas anuências. Isto é, a hegemonia não se realiza somente 

por subordinação, mas, sim, por interesses grupais (ALVES, 2010). Dessa forma, vê-se nesse 

conceito um processo, caracterizado pelas relações sociais, revestido de valores simbólicos. O 

aspecto essencial da hegemonia é manter um grupo ideológico como dirigente intelectual. 

Contudo, é a partir da hegemonia, especialmente, a partir das lutas hegemônicas entre os pontos 

contrastantes, que se é obtida a consciência crítica (GRAMSCI, 2002; ALVES, 2010).  

É por meio dos aspectos hegemônicos que o aparato institucional, formando pelas 

diversas "estratégias de delimitação e conservação dele próprio" - as quais objetivam a 

manutenção, legitimação e reconhecimento - proporciona a formação do lócus acadêmico. 

Constitui-se, assim, como um campo discursivo com capacidade de gerar e recriar novas 

práticas discursivas (SANTOS; AZEVEDO, 2012, p. 72). 

Em concordância com esses julgamentos, neste capítulo, serão analisados os CL de 

estudiosos da linguagem, principalmente, por meio do texto introdutório.  O objetivo é discutir 

em que medida identidades coletivas de pesquisadores da linguagem, junto ao campo 

acadêmico do CL, encontram-se constituídas e retratadas em práticas discursivas através de 

práticas sociais naturalizadas. Com esse objetivo, tentar-se-á romper com o mascaramento, 

"fetichização", do discurso (HEY, 2008, p. 16) da esfera acadêmica - especialmente do lattes, 

até então pensado - como um local livre de determinações, subjetividades e condicionamentos. 

Dessa forma, ver-se-á a prática social do lattes como um ambiente, também, passível de todos 

os condicionamentos que a pós-modernidade sobrepõe.  

Para tanto, conforme metodologia descrita no capítulo específico, foram analisados 27 

currículos de estudiosos da linguagem. O CL está entre as práticas daquilo que se pode chamar 

de habitus acadêmico (BOURDIEU,1983a-b), Ou seja, grosso modo, uma das diversas 

atividades acadêmicas que, como uma espécie de sistema, uma lógica, uma cadeia, são 
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incorporadas pelo próprio campo (práticas naturalizadas) e, consequentemente, por aqueles que 

se reconhecem como pertencentes ao grupo32. 

O CL faz parte do grupo de gêneros discursivos definidos como acadêmicos - conforme 

teoria de gêneros acadêmicos, elaborada por Swales (1990) - por possuir as características 

fundamentais de um gênero: ideia de classe, propósito comunicativo, lógica (razão) subjacente, 

prototipicidade e terminologia (HEMAS; BIASI-RODRIGUES, 2005).  

  

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos 
exemplares compartilham os mesmos propósitos comunicativos, esses 
propósitos são reconhecidos pelos membros mais experientes da comunidade 
discursiva original e constituem a razão do gênero. A razão subjacente dá o 
contorno da estrutura esquemática do discurso e influencia e restringe as 
escolhas de conteúdo e estilo (SWALES, 1990, p. 58). 

 

A ideia de classe inclui pensar um evento comunicativo sendo constituído de linguagem, 

participantes, ambiente, funções do discurso específicos. Ou seja, o CL possibilita a 

constituição de discursos indispensáveis ao funcionamento do campo acadêmico. Essa 

realização discursiva ocorre por meio da linguagem e do léxico padrão, pelo ambiente físico e 

abstrato da universidade, e pelas, evidentemente, diversas funções e realizações do gênero. 

Já o propósito comunicativo é o que motiva a realização do gênero, pois ele está ligado 

às relações de poder. Os membros da comunidade utilizam o gênero com intenções pessoais e 

grupais definidas. Ou seja, exploram o gênero, quanto ao estilo e ao conteúdo, para 

posicionamentos e funções de propósitos reconhecidos socialmente: valorização pessoal, 

grupal, da corrente vinculada, do grupo de pesquisa, entre outros objetivos. 

A lógica (razão) é o que rege a comunidade do gênero a reconhecer seu uso e sua 

funcionalidade. É a lógica do gênero, reconhecida pelos membros da comunidade acadêmica, 

através das convenções, esquemas, propósitos comunicativos, conteúdos, participantes, entre 

outras características. Trata-se da razão pela qual a comunidade acadêmica julga favorável a 

sua utilização. A lógica acadêmica é o comportamento social, que dentre outras atividades, 

possibilita a manutenção das conversões por novos membros que farão parte da comunidade. 

Por fim, a prototipicidade é a classificação dada ao gênero por seus traços específicos. 

As semelhanças e a familiaridade do gênero possibilitarão a sua definição. A definição resultará 

numa terminologia elaborada pela comunidade discursiva.  

                                                
32  [...] Habitus [...] é um sistema de disposições duráveis (BOURDIEU, 1983b) “socialmente constituído 

de disposições estruturadas e estruturantes adquirido pela prática e orientado para as funções práticas. O que 
significa, além disso, certa maneira particular de construir e compreender a prática na sua lógica específica e 
temporal" (HEY, 2008, p. 79).  
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Desse modo, as relações sociais envoltas ao lattes (e ao mundo acadêmico) têm 

finalidades comuns entre os atores que dão sentido à participação da vida em comum. Os atores 

se utilizam de técnicas em ambientes específicos; possuem organizações em grupos com status 

diferenciados entre eles; têm valores de domínio, influência, autoridade e hegemonia; e 

possuem uma relação de concretização desses elementos por meio do aspecto da legitimidade 

cultural (BAJOIT, 2006, p. 140-141).  

Essas experiências entre os acadêmicos são as razões que vão estruturar a relação social 

entre eles, assim a relação passa a não ser nem arbitrária e nem absurda, já que ela tem 

significações de várias ordens para os diversos participantes dela. Um reconhecimento próprio 

dos que compõem o campo.   

 

[...] os indivíduos se tornam seres sociais, isto é, adquirem as competências 
que os tornam aptos a empregar os recursos e a prosseguir as finalidades da 
vida social, aprendem a valorizar as posições desiguais que lhes são atribuídas 
e as retribuições às quais estas lhes dão direito e a comprometerem-se nas 
lógicas de constrangimentos uns sobre os outros (BAJOIT, 2006, p. 143). 

 

Sendo assim, por meio das relações sociais construídas pelo ambiente acadêmico em 

que o CL está envolto, percebe-se que as relações sociais dos atores do lattes são edificadas por 

quatro formas de participação em uma coletividade: cálculo, habituação, identificação e 

convicção, conforme descrito no segundo capítulo.  

 

Os indivíduos que partilham as mesmas convicções, os mesmos interesses, os 
mesmos afectos e/ou os mesmos habitus, em resumo, as mesmas marcas 
sociais, têm tendência a reconhecer-se entre si. Os humanos são efectivamente 
dotados de faculdade categorização social [...] (BAJOIT, 2006, p.150, grifo 
do autor)33.  

 

Esse reconhecimento é múltiplo, conforme as identidades, e gera diversas identidades 

coletivas. São utilizadas três propostas para análise e verificação das identidades coletivas. A 

primeira é a manifestação de identidades com base na docência. A segunda se utilizou um 

modelo identitário baseado no modelo cultural industrial. Esse modelo é baseado na pertença 

ou não em relação a grupos sociais (BAJOIT, 2008). Contudo, mesmo sabendo do declínio 

dessas identidades – da força junto à sociedade perdida - e da instauração de um novo modelo 

fragmentado - o modelo cultural subjetivo ou identitário - o que se quer com essa retomada é 

                                                
33 Tradução realizada em Portugal. 
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trabalhar a "reconfiguração" dessas identidades, como um processo de inversão34 (LEEUWEN, 

1997, p. 212). Em que, mesmo sendo de modelos histórico-culturais diversos, e para muitos, 

paradoxais, elas possam refletir as marcas contemporâneas, transcendendo a história e cultura 

- pancronismo. Por fim, a última proposta trata de como o capital cultural-acadêmico constitui 

identidades dos homens acadêmicos, fundamentadas no acúmulo de riquezas intelectuais 

(imateriais).  

Com base nesses três pressupostos, foram analisados os currículos agrupados por 

classificação temática ou blocos. Para melhor entender a prática social em que os lattes se 

enveredam, são utilizados três grupos de temas: 

 

 Identidade docente: pesquisador, professor e administrador; 

 Identidades por pertença e não-pertença; 

 Identidade por capital cultural-acadêmico.  

 

Esta pesquisa contribui tanto para consolidação da ASCD quanto para o posicionamento 

crítica em relação à esfera acadêmica de modo geral. Acredita-se na criticidade em relação ao 

posicionamento da identidade docente, manifestada de diversas formas, conforme a seguir. 

 

4.1  Identidade docente: pesquisador, professor e administrador 

 

A comunidade acadêmica possui estereótipos definidos quanto ao perfil acadêmico, seja 

ele professor, pesquisador ou aluno, vinculados à graduação ou à pós-graduação, em seus 

diferentes níveis. Tal caracterização é também encontrada em diversos manuais de metodologia 

científica como Freire-Maia (2007) e Jacobini (2004), em uma espécie de normatização. Os 

livros de metodologia, em sua maioria, atuam sem nenhuma preocupação analítica e/ou crítica. 

Ou seja, não descrevem as ações dos atores. Sendo assim, quase todos os manuais apontam, 

como regra geral, que um estudante ou professor deve ser também um pesquisador. Ou seja, o 

perfil de um professor ou estudante é ser um pesquisador acadêmico.  

                                                
34 A inversão é uma "uma forma de sobredeterminação na qual os actores sociais estão ligados a duas 

práticas que, nun certo sentido se opõem à outra" (LEEUWEN, 1997, p.212, tradução portuguesa). É quando, 
mesmo representando um momento, por exemplo, passado, ela reflete um momento presente. van Leeuwen dá o 
exemplo da família "Os Flintstones", desenho animado de muito sucesso, que se passava em uma era pré-histórica, 
além de suas características físicas, mas refletia as ações típicas de uma família do século XX. 
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Confirmando tal ideia, Freire-Maia (2007) aponta como perfil acadêmico, ou científico, 

algumas características conforme abaixo: 

 

1. Perfil intelectual 
É desejável que o cientista tenha várias qualidades: 1) amor e dedicação à 
pesquisa; 2) honestidade; 3) inteligência; 4) imaginação; 5) curiosidade; 6 
organização  (disciplina); 7) capacidade de trabalho; 8) interesse pelo estudo 
(leituras científicas); 9) espírito crítico; 10) espírito aberto a novidades; 11) 
preocupação com o seu papel na sociedade e com os efeitos de seu trabalho; 
12) poder de concentração; 13) rapidez no trabalho; 14) capacidade para 
trabalhar em equipe; 15) capacidade de redação; 16) desinteresse por outras 
atividades que sejam conflitantes com a tarefa de pesquisador; 17) desejo de 
reconhecimento e prestígio no meio científico internacional; 18) desinteresse 
por popularidade no meio leigo (FREIRE-MAIA, 2007, p. 144). 

 

Como visto na citação acima, o perfil acadêmico é recheado de características. Todavia, 

como é de conhecimento de todos, e ratificado na prática, as instituições de ensino superior não 

fazem contratação de pesquisadores, principalmente, as universidades federais. Elas contratam 

professores e cobram, em sua matriz de operação, a pesquisa como fundamento. Ou seja, não 

há emprego, uma carreira, ou profissionalização, para pesquisadores nas universidades 

brasileiras. Assim, muitos serão professores sem mesmo terem sido preparados para isso, em 

algumas áreas (HERCULANO-HOUZEL, 2013). Para ser pesquisador, apenas, algumas 

instituições/empresas podem contratar: Incra, Embrapa, Capes, CNPq e Fiocruz -  

evidentemente, em sua pequena minoria. 

Por meio disso, a carreira acadêmica se torna o foco para aqueles que fazem, ou querem 

fazer, pesquisas no Brasil - sejam estudantes de pós-graduação ou professores de IES. A carreira 

acadêmica é, dessa forma, a "tábua de salvação" para os que querem realizar pesquisas 

(HERCULANO-HOUZEL, 2013). Sendo esse o caminho mais provável, há inevitavelmente o 

aumento do número de estudantes cursando mestrado e doutorado. Tal prática valoriza o 

discurso das agências de fomento e órgãos governamentais que destacam o aumento de 

formandos mestres e doutores, conforme se vê nas análises a seguir. 

 

a)  Os pesquisadores 

 

A identidade de pesquisador é uma das mais reconhecidas e valorizados pela 

comunidade acadêmica. Ela também é, constantemente, destacada nos CL. A identidade de 

pesquisador está justificada e manifestada, principalmente, pelas conquistas de títulos que os 

atores sociais possuem ou pelos cursos que realizaram em sua trajetória acadêmica. 
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Fragmento: 01  

CL/01: Graduada em letras, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE/1981, especialista 
em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa (1992 - PUC/MG, mestra (2001) e Doutora 
(2007) em Letras e Linguística, Universidade Federal da Bahia (UFBA) [...]. 

Fragmento: 02 

CL/11: Graduada em Letras Inglês, especialista em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura e 
mestre em Letras pela UFS [...]. 

Fragmento: 03 

CL/24: Graduada em LETRAS   - FUND. EDUC. DO BAIXO SÃO FRANCISCO (2001) e 
Mestre em Literatura Brasileira pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e linguística da 
Universidade Federal de Alagoas (2005). [...] 

 

A escala de títulos faz parte do lócus acadêmico, como um sistema de conquistas 

valorizados (BOURDIEU, 1983a). Como visto, nos fragmentos acima, com intuito de marcar 

as conquistas, em seus destaques, alguns atores sociais se pautam na escolha de nominalizações 

para evidenciar o perfil de carreira científica. A escolha desse recurso pode ser por alguns 

fatores. Primeiramente, pode-se entender que, para cada utilização atributiva dessas, há, 

inevitavelmente, uma construção oracional com finalidade de qualificar e reconhecer o ator 

social.  

 

EX: Fulano é graduado; é mestre; é doutor. 

 

Esta construção linguística evoca características capazes de identificar o ator em meio 

à coletividade dos que possuem o título de graduado, especialista, mestre ou doutor. É uma 

forma de se responder ao questionamento “quem sou eu?” ou evidenciar o postulado sobre 

“aquilo que se é”. Tanto o faz ser identificado em si próprio quanto referente aos outros 

(JAQUES, 2012, p. 163). Esse tipo de construção identitária é considerado essencialista, 

embora esteja se representando uma das identidades fragmentadas. Verifica-se que mesmo em 

tempos de fragmentação, os atores procuram se estabelecer a partir de características mais 

estáveis, buscando uma estabilização da identidade a partir de predicados reconhecidos e 

esperados pelo ambiente acadêmico. 

 É preciso destacar que a classificação dos títulos representada nos atributos pessoais de 

cada ator é uma forma de categorização social, uma estratificação (DESCHAMPS; MOLINER, 

2009, p. 26). A utilização do título coloca o ator em destaque diante do campo acadêmico. 

Sendo portador da qualificação, ele passa a gozar de prestígio social, próprio do campo, pois 

entre os atores sociais há o reconhecimento simbólico. Os atores lhes atribuem valorização, 
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marcando as posições conquistadas, uma lógica de uns sobre os outros (BAJOIT, 2006). Esses 

lucros da valorização, tanto pessoais quanto grupais, entre si, definem uma autoridade científica 

hegemônica (GOMES; OLIVEIRA, 2012), baseada e referendada pelo consenso da direção 

intelectual (COUTINHO, 2013). 

Ainda sobre esse tipo de construção, pode-se entender que, para cada fragmento, ter-se-

ia uma construção oracional que pressupõe a utilização de orações com processos materiais, em 

que para ser graduado, mestre e doutor precisa "fazer um curso", "cursar" uma etapa de 

formação. Isto é, o processo oracional possui valores ativos (agentivos): alguém executa uma 

ação em relação a uma meta (LEEUWEN, 1997, p. 182). Já que as identidades são um processo 

contínuo, algo não estático (TEJERINA, 2010, p. 130), evidentemente, há uma confirmação 

desse postulado por meio dos processos materiais de natureza abstrata, pois são da ordem do 

fazer cognitivo, ocasionando a transformação e modificação dos resultados.  

Pode-se, além disso, entender sobre os fragmentos que essa construção oracional 

demanda um processo comportamental de conclusão do curso. Sendo o processo 

comportamental um entremeio entre um processo de ação - realização do curso - e de sentido - 

sentir, saber, que completou uma etapa (CUNHA; SOUZA, 2011, p. 75).  O ator não só marca 

suas ações no texto, mas, também, deixa em evidência suas marcas cognitivas. 

Nos CL, a utilização de frases propositivas, com escolha lexical baseada nos títulos 

conquistados, impossibilita a negociação de sentido entre os interlocutores, tornando os textos 

monoglóssicos. Essa escolha pode ser para configurar um caráter de verdade ao texto, não 

questionável: uma busca por uma linguagem referencial, impessoal e objetiva - com 

neutralidade, imparcialidade e veracidade das informações -, possivelmente, fruto de influência 

da escrita acadêmica ditada outrora por professores e por manuais de metodologias. Essa 

característica, no lattes, aparece na escolha de verbos no tempo presente e na escolha da 3ª 

pessoa como modalizador que retira o enunciador de seu enunciado, já que no cabeçalho já 

existe o nome do ator. Desse modo, a escolha dessa construção se baseia na necessidade de se 

marcar algo “inquestionável”. Não se pode questionar os resultados obtidos, as conquistas e as 

ações realizadas pelos atores. Além disso, há também a inspiração no modelo textual gerado 

automaticamente pela plataforma. 

A padronização monitorada pelo sistema da plataforma lattes, visando, dentre outros 

aspectos, ao bom funcionamento do texto, faz com que o grupo de pesquisadores utilize o tipo 

de enunciado e formato de texto de forma similar. É o ator social, de acordo com o contexto de 

cultura, enunciando com quais significados e vozes ele quer estabelecer sentido, isto é, dentro 

de seu campo de relações, o ator sabe com quem, quando e como pode estabelecer diálogo 
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(MARTIN; WHITE, 2005; VIAN JR, 2011c; BALLOCO, 2011).  Tanto a padronização quanto 

as relações nos CL são uma forma de socialização. É por meio dela que pode se fazer parte do 

“habitus” acadêmico, ou seja, fazer parte de um modelo identitário acadêmico característico de 

uma coletividade definida para em si reivindicar o prestigio social. Há também pelo processo 

de socialização, concomitantemente, por parte dos atores, a “convicção” de que estão realizando 

as práticas mais corretas para si e seu grupo (BAJOIT, 2006). Vale lembrar que tanto a 

habituação quanto a convicção são condutas interiorizadas nos participantes. Os sentidos de 

todas as ações são para o bom convívio na vida coletiva. 

Outra forma bastante comum na construção do texto introdutório do CL é a utilização 

de processos relacionais, conforme abaixo: 

Fragmento 04:  

CL/02: Possui graduação em Letras Vernáculas pela Universidade Federal de Sergipe (1973), 
mestrado em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina (1979), doutorado em Linguística 
pela Universidade de São Paulo (1985) e Pós Doutorado pela Universidade de Lisboa (1986). [...] 

Fragmento 05: 

CL/15: Possui Graduação em Letras Português - Espanhol (2004) e Mestrado em Letras, 
História da Literatura, (2007), ambas titulações pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 
[...] 

Fragmento 06: 

CL/25: Possui graduação em Letras Português Francês Licenciatura pela Universidade Federal 
de Sergipe (2000), Mestrado em Sociologia - UFS (2009) com ênfase na Sociologia da Literatura. [...] 

 

Os processos relacionais possuem a característica de identificação, ou seja, é por meio 

deles que podemos dar uma característica, um valor. Assim o ator possui determinada 

identificação por possuir o título, característica inerente a si, conforme dito anteriormente 

(CUNHA; SOUZA, 2011). Os atores procuram por demonstrar os atributos pessoais. Eles 

sabem dos “riscos” de cada ação causados pela sua socialização. O cálculo do ator social está 

no prestígio, na aprovação e no reconhecimento que tal participação, no regime de títulos, 

proporcionar-lhe-á (BAJOIT, 2006, p. 144-146), embora se saiba que outros fatores cognitivos 

estão envolvidos nessa escolha. 

Também não se pode esquecer de que os itens identificadores dos atores nessa 

identidade são graduados positivamente. Um título de doutor tem “valor” superior ao de mestre; 

mestre sobre o de especialista; o especialista sobre o de graduado. Essa valorização se consolida 

em seleções diversas que as universidades e agências de fomento à pesquisa gerenciam. Os 

títulos exercem influência hegemônica no campo acadêmico.  
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Além da forma de se identificar como os atores tentam formar uma identidade coletiva 

de pesquisadores, conforme discutido, encontram-se, também, nos textos introdutórios do CL, 

algumas construções oracionais que reforçam o desejo de pesquisa ou sua realização.  

Fragmento 07: 

CL/01: [...] No presente, desenvolve pesquisas acerca do ensino de LP, observando as relações 
de poder institucionalmente determinadas entre os sujeitos desse mesmo ensino [...]. 

Fragmento 08: 

CL12: [...] Tem diversos trabalhos publicados por esta instituição, experiência na área de 
Educação, com ênfase em Tecnologia Educacional. 

 

No sétimo fragmento, é possível identificar que o processo material-abstrato reforça o 

caráter produtivo evidenciado pela meta que são as pesquisas. Ainda é possível evidenciar a 

presença do sintagma nominal (SN) "pesquisas", no plural, graduando o número de atividade e 

produtividade do ator. De forma semelhante, quanto ao valor gradativo do termo, ocorre no 

oitavo fragmento, no item "diversos", também, a tentativa de atribuir uma característica 

produtiva ao ator social. 

Já no nono e no décimo fragmentos, que aparecerão abaixo, tem-se uma nominalização 

do processo "produzir" e o processo oracional material "pesquisar", respectivamente, que, pela 

mesma materialidade, subentende uma meta de trabalho, um resultado do trabalho que fica 

pressuposto, além evidentemente do processo mental (cognitivo) do ator. 

Fragmento 09: 

CL/05: [...] sua produção tem se voltado para os seguintes temas [...]. 

Fragmento 10: 

CL/10: [...] Pesquiso o uso das Novas Tecnologias na Educação, a Cibercultura e as TIC nos 
processos de aprendizagem, com ênfase, no aprendizado da Língua Inglesa e na associação cultural ao 
idioma. [...] 

 

No Fragmento 11, a escolha está tanto no atributo "pesquisador" quanto na 

transitividade da oração, já que a oração relacional identifica e qualifica o portador de uma 

característica. 

Fragmento 11:  

CL/14: [...] atualmente é pesquisador da universidade de São Paulo [...]. 

 

De forma semelhante, no fragmento 12, o processo é relacional e evidencia a 

característica do enunciador: ser membro do grupo de pesquisa. Além, é claro, de estar sob a 
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tutela de orientadores renomados. Já no fragmento 13, embora não seja, necessariamente, uma 

pesquisa, a monografia é um trabalho que exige pesquisa. Sendo "orientador" também há o 

entender envolto em pesquisas. Além do status que o termo possui.  

Fragmento 12: 

CL/26:  [...] é  membro da  SBHE Sociedade  Brasileira de  História da  Educação; do  Grupo  
de  Estudos  e  Pesquisas  em  História  da  Educação [...] liderado  pelo  Professor  Doutor  Jorge  
Carvalho  do  Nascimento  e pela  Professora  Doutora  Anamaria  Gonçalves  Bueno  de  Freitas [...]. 

Fragmento 13: 

CL/17: [...] Orientador de Monografia do Curso de Serviço Social da UNIVERSIDADE 
TIRADENTES - UNIT [...]. 

 

Tais características, de certa forma, prezam por retomar, ratificar, as ideias expostas na 

citação de Freire-Maia (2007) sobre o perfil de um intelectual: dedicação à pesquisa, interesse 

pelo estudo, capacidade de trabalhar em grupo, capacidade de redação, entre outras 

características.  

Dito isso, segue abaixo um resumo das características encontradas na identidade de 

pesquisador. Tal quadro serve para ratificar argumentos utilizados na análise, através dos dados 

propostos. Ressalta-se que, ao final de cada tópico de análise, serão apresentados quadros 

resumitivos. As pistas da materialidade linguística são os elementos textuais que reforçam as 

análises linguísticas, discursivas e sociais. No quadro, são destacados os sistemas de 

avaliatividade e transitividade para entender as situações de uso e contexto. Já a análise 

discursiva reforça as conjunturas de produção, distribuição e consumo que o gênero CL passa, 

aliadas aos contextos dos interlocutores. Por fim, a análise social reforça os extratos 

ideológicos, hegemônicos, políticos e das ordens do discurso. Os quadros vão se completando, 

por isso, algumas análises apontam sinal gráfico “X”, indicando subtração de informação e/ou 

ausência do argumento em tal fundamentação para análise.   
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Quadro 4: Resumo da identidade docente de pesquisador 

Identidade 
Docente 

Pistas 
Linguísticas 

Avaliatividade Transitividade 
Valores 

Discursivos 
Valores Sociais 

Pesquisador 

Títulos 
acadêmicos: 
graduado, 

especialista, 
mestre e 
doutor 

Engajamento: 
monoglossia. 

Gradação: 
escala de títulos 

Processo 
Relacional: 

construções com 
valor atributivo ao 

ator, 
categorização. Texto 

monoglóssico 
com objetivo 

de 
caracterizar as 
informações 

incontestáveis 
para os 

interlocutores. 

Autoridade 
Acadêmica:  

Prestígio 
Social, 

reconhecimento 
simbólico. 
Habitus: 

reconhecimento 
entre si. 

Processos 
Oracionais: 

fazer um 
curso, cursar, 
desenvolver, 

pesquisar. 

Engajamento: 
monoglossia. 

Processos 
materiais: caráter 
ativo e produtivo 

do ator 

Nomes: 
pesquisador, 

sua produção, 
orientador. 

Engajamento: 
monoglossia. 

Processo 
Relacional: 

construções com 
valor atributivo ao 

ator, 
categorização. 

 

A identidade de pesquisador reflete a socialização acadêmica em que se valorizam as 

posições pautadas nos títulos e nos resultados produtivos de cada ator social. Contudo, "diz-se, 

comumente, que ensino e pesquisa devem ser atividades perfeitamente entrosadas, de tal forma 

que o professor seja também um cientista na área de sua atividade didática. Essa coerência 

representa, obviamente, o ideal" (FREIRE-MAIA, 2007, p. 151). A identidade de pesquisador 

não caminha só, sendo indubitavelmente associada à identidade de professor. 

 

b)  Os professores 

 

Conforme dito logo no início deste capítulo, a grande maioria dos pesquisadores precisa 

ingressar na carreira acadêmica de professor para poder realizar suas pesquisas. Ser professor é 

a primeira atividade, então, da função acadêmica. Ser professor é a identidade que se encontra 

em maior número quanto à diversidade dentro do lattes. É a principal forma de marcação 

identitária realizada pelos atores no CL. Baseada, principalmente, pelo plano de cargos em cada 

instituição superior. 
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Fragmento 14: 

CL/02: [...] Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Sergipe [...]. 

Fragmento 15: 

CL/06: [...] É professora adjunta da Universidade Federal de Sergipe [...]. 

Fragmento 16: 

CL/10: Professor Assistente I na Universidade Tiradentes ministrando as disciplinas Fonética e 
Fonologia de Língua Inglesa [...]. 

 

A carreira docente acadêmica federal possui estruturação e progressão funcional 

definida em lei:  Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987 e atualizada pela Lei nº 12.772, de 28 de 

dezembro de 2012. Pode-se ingressar na carreira docente federal, por meio de concurso público, 

a partir do cargo de professor auxiliar – “se graduado ou portador de título de especialista”. O 

segundo cargo da estrutura docente é o de professor assistente – “se portador do título de 

mestre”. Na terceira posição linear, tem-se o cargo de professor adjunto – “se portador do título 

de doutor”. Para todos esses cargos há, durante seu vínculo com a instituição federal, uma 

progressão da carreira indicada por níveis e classes. Quando o professor adjunto atinge a 

progressão funcional, determinada em nível e classe, ele é alçado à categoria de “professor 

associado”. Contudo, sabe-se que nem sempre a progressão é efetivada em tempo correto para 

os professores35. Além dos níveis citados, há também o de Professor Titular, cargo alcançado 

por meio de concurso (BRASIL, 2012).  

Sendo assim, visto pelos fragmentos, a profissão de professor, mesmo com todos os 

problemas de desvalorização e desrespeito (em alguns casos), ainda desfruta de prestígio 

(simbólico) perante à sociedade. É possível perceber pelos epítetos - titular, adjunto e assistente 

- o desejo de marcar as gradações que a carreira acadêmica possui. A escolha desse SN carrega 

em seu si uma autoestima própria de carreiras que possuem apelo popular (bombeiros, médicos, 

professores...). É o que ocorre com os professores vinculados à IES que, mesmo fazendo parte 

delas, fazem questão de reforçar a escolha seguida, colocando em seu texto introdutório os 

vínculos passados com IES e vínculos atuais ou anteriores com instituições de ensino médio e 

fundamental. 

                                                
35 Já o plano de carreira das instituições privadas não é divulgado nos sites das instituições, divulgados 

somente entre os seus funcionários. Contudo, pela nomenclatura utilizada por elas, imagina-se que as duas sigam 
modelos semelhantes. 
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Fragmento 17: 

CL/17: [...] Ex-Professor da Pós-Graduação da Faculdade Serigy [...] Atualmente é professor de 
Língua Portuguesa e Inglesa da PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA. 

Fragmento 18: 

CL/19: [...] professora na rede privada de ensino na disciplina de Linguagem e Expressão [...]. 

Fragmento 19: 

CL/01: [...] Além da experiência com o ensino universitário, atuou como professora de Língua 
Portuguesa, nas redes de ensino público (Recife - PE) e particular (Recife / PE; Aracaju / SE). 

 

É possível entender que as escolhas de colocar os vínculos com outras instituições se 

tratem de uma realização pessoal. Abordem, também, de saber que essa é sua profissão, em 

detrimento às outras que por ventura venham desempenhar. 

Ser professor é a sua identificação (JACQUES, 2012). Tanto que no fragmento 17 o ator 

faz uso da gradação em letras maiúsculas. Embora as letras maiúsculas não sejam contempladas 

como uma categoria na avaliatividade – entretanto, sabendo-se que o sistema é aberto as novas 

indicações - é aceitável entender tal expressão como exaltação de sua ocupação, talvez por 

origem e/ou afeto.  

Para os fragmentos 18 e 19 que citam vínculos com o ensino privado, sabendo-se que o 

mesmo é tido como um lugar de cobranças e de exageros, muitas vezes reclamados em 

conversas entre os pares, julga-se que não haja outra razão para escolha do item que não a 

valorização da profissão. Ratificando essa posição por meio do processo material "atuar". 

Ser professor para alguns é tão importante que adicionam categorias, nomenclaturas, 

para valorizar a carreira. É, conforme Bauman, uma constatação de que as identidades “flutuam 

no ar”, mas que algumas são “escolhidas” pelos atores sociais, em detrimento às infladas por 

outrem (BAUMAN, 2005).  

Fragmento 20: 

CL/10: [...] Professor (convidado) de Análise do Discurso e Linguística [...]. 

Fragmento 21: 

CL/15: [...] Também atua em Educação a Distância na produção de material Didático Impresso, 
Objetos virtuais de aprendizagem, Aulas Via Satélite e outras Mídias para Cultura Digital. 

 

Além disso, há aqueles que expressam, como uma extensão da profissão professor, 

outras atividades, até mesmo, outras identidades que eles assumem. Tratam-se de vínculos 

empregatícios de outra origem. 
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Fragmento 22: 

CL/04: [...] Atuou como formadora de educadores e formadores do Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens, PROJOVEM [...]. 

Fragmento 23: 

CL/17: [...] Tutor a Distância da UAB [...]. 

Fragmento 24: 

CL/20: [...] Ainda é revisor de textos com enfoque em revisão de textos acadêmicos, 
jornalísticos e jurídicos [...]. 

 

No fragmento 24, a utilização da circunstância "ainda", com um valor adicional de 

informação, sinonimamente comparado a "além disso" e "também", reforça que o ator se atribui 

uma identidade anterior e que agora faz jus a uma outra que é a de revisor textual, por meio do 

processo relacional. Uma de atuação quanto ao papel social desempenhado e outra de papel 

técnico, baseado na competência. 

Quanto ao grupo de professores, em muitos currículos, encontram-se escolhas de 

processos oracionais ligados à profissão docente que reforçam a escolha da carreira. Processos 

esses sempre demonstrando o caráter ativo do ator (LEEUWEN, 1997). Os processos podem 

ser considerados tanto processos materiais quanto processos mentais, caminhando assim para 

processos comportamentais já que não há possibilidade de "lecionar", "ministrar" sem que haja 

intenções e preocupações quanto ao instruir e contribuir. Um engajamento do professor como 

um agente de letramento (KLEIMAN; MARTINS, 2007). É nesse instante, conforme Merlucci 

(1995), que se confirma o fato de as identidades estarem, inevitavelmente, envolvidas em 

questões emocionais, sentimentais, paixões, crenças, sonhos e medos, processos cognitivos que 

particularizam a ação de cada ator social (MERLUCCI, 1995, p. 45).   

Fragmento 25: 

CL/03: [...] Lecionou na PUC/SP no período de 1995 a 2006 [...].  

Fragmento 26: 

CL/26: Ministra cursos de especialização no curso de Letras da Faculdade Pio Décimo [...].  

 

A escolha pela demonstração de uma identidade de professor não é uma unanimidade 

entre os profissionais de IES. Há aqueles que não se reconhecem como professores. Eles não 

fazem questão de materializar sua identidade profissional, talvez por querer valorizar a 

identidade de pesquisador em contrapartida à identidade de professor. 
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Fragmento 27: 

CL/25: Possui graduação em Letras Português Francês Licenciatura pela Universidade Federal 
de Sergipe (2000), Mestrado em Sociologia -  UFS (2009) com ênfase na Sociologia da Literatura.  É 
doutorando em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia - UFBA, na linha Estudos de 
Teorias e Representações Literárias e Culturais.  Membro do grupo de pesquisa: Itinerários intelectuais, 
imagem e sociedade, do Grupo de pesquisa em Sexualidade e da Associação Brasileira de Literatura 
Comparada-ABRALIC.  Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Teoria Literária e 
Literaturas de Língua Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria da linguagem 
poética, Teoria da Narrativa, Literatura comparada, Erotismo e literatura, Literatura e homoerotismo, 
Sociologia da literatura, Literatura e expressão da alteridade. 

 

Embora tenha colocado que "tem experiência" na área de Letras, o ator não deixa claro, 

em seu texto, que tipo de experiência é essa. Se como pesquisador, ou se como professor. 

As variadas amostras do professorado no lattes revelam um problema que pouco se tem 

escrito: sobre as várias atuações dos professores dentro de cada departamento de instituição 

superior, isto é, os professores são orientados, de certa forma, obrigados, a serem plurais quanto 

a sua atividade de ensino. Exercendo suas atividades em diversas disciplinas, algumas até sem 

vínculo teórico-metodológico com o campo de formação ao qual escolheu para realizar suas 

especializações, embora tenham, em sua maioria, passado por cursos de graduação qual têm 

ligação. Não obstante a falta de vínculo citado, ainda é possível perceber que não há uma 

manutenção na disciplina lecionada, em alguns casos, nos períodos seguintes. 

Fragmento 28: 

CL/04: [...] é Professora Adjunta do Departamento de Letras da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), lecionando disciplinas relacionadas à Língua Portuguesa e à formação de docentes. [...] 

 

De acordo com o edital 015/2013 de um concurso para língua portuguesa da 

Universidade Federal de Sergipe, o professor tem em sua matriz de ensino as disciplinas: 

Língua Portuguesa I, II, III, Produção e Recepção de Texto I e II, Português Instrumental, 

Fonologia da Língua Portuguesa, Estilística, Fundamentos de Leitura e Escrita, Fundamentos 

para o Ensino de Alfabetização, Laboratório para o Ensino de Língua Portuguesa e Laboratório 

para o Ensino de Gêneros Textuais. Ao todo, doze disciplinas são contabilizadas. De acordo 

com o currículo da professora, ela lecionou seis dessas disciplinas no último ano. 

A situação pode ficar ainda inquietante, se se leva em conta que a professora exerceu o 

cargo de chefia de departamento, diminuindo assim sua carga horária; ou ainda, se ela exercer 

também disciplinas da área de Linguística: Linguística I e II, Linguística Aplicada ao Ensino 

de Língua Materna e História da Língua Portuguesa, Introdução às Teorias do Discurso, 

Sociolinguística, Semântica e Pragmática, conforme grade curricular; ou as disciplinas 
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optativas: Filosofia da Linguagem, Morfologia Derivacional, Norma Padrão Escrita, Sintaxe no 

Texto, História das Ideias Linguísticas e Psicolinguística (SIGAA-UFS)36. 

Já na instituição particular, fica mais manifesta essa lógica acadêmica de fazer uma 

atuação abrangente quanto ao ensino no curso de Letras. 

Fragmento 29: 

CL/17: [...] Tem experiência na área de Letras Português/Inglês, com ênfase em Produção de 
Texto, atuando principalmente no seguinte tema: Literatura Brasileira, Portuguesa e Clássica Universal. 

Fragmento 30: 

CL:13: [...] é professora adjunto III da Universidade Tiradentes. Tem Experiência na área de 
letras com ênfase em ensino de língua inglesa, literatura anglo-americano, literatura brasileira, filologia 
e linguística. 

 

Além de fundir o significado de várias disciplinas em uma grande área, utilizando 

recursos gradativos, a repetição de quase todas as grandes áreas da linguagem reforça, 

possivelmente, o desejo de demonstrar uma formação abrangente, completa. Contudo, tenta, 

inevitavelmente, demonstrar suas preferências acadêmicas de ensino pelo Sintagma 

Preposicionado Circunstancial "com ênfase".  Ao mesmo tempo, o sintagma tenta intensificar 

o valor que a disciplina tem para eles.  

Após os apontamentos destacados acima, o quadro abaixo destaca os principais pontos 

sobre a identidade de professor encontrados nos CL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Acesso em 10/06/2013 
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Quadro 5: Resumo da identidade docente de professor 

Identidade 
Docente 

Pistas 
Linguísticas 

Avaliatividade Transitividade 
Valores 

Discursivos 
Valores 
Sociais 

Professor 

Carreira 
acadêmica: 

auxiliar, 
assistente, 
adjunto e 

titular. 

Engajamento: 
monoglossia. 

Gradação: 
escala do plano 

de carreira. 

Processo 
relacional: 

construções com 
valor atributivo 

ao ator, 
categorização. 

Demonstram 
que desejam 

ser 
reconhecidos 

pelos 
interlocutores 

como 
professor. 

Possivelmente 
uma 

realização 
pessoal. 

Autoridade 
Acadêmica:  

Prestígio 
Social, 

reconheci-
mento 

simbólico. 
Autoestima: a 

carreira de 
professor 
goza de 

reconheci-
mento social. 

Agentes 
Sociais: como 
agentes que 
instruem, 
ajudam e 

contribuem, 
envolvendo-

se emocional-
mente. 

Processos 
oracionais: 

atuar, lecionar 
e ministrar 

Exaltação: por 
origem e por 

afeto 

Processo 
material: 

reforçam a 
escolha da 
profissão. 

Acentuam a face 
ativa do ator. 

Processo 
Comportamental: 

intenção e 
preocupação dos 

atores.  

Sintagma 
Preposiciona-

do 
Circunstancial 
(com ênfase). 

X 

Circunstâncias: 
revelam as 
disciplinas 

preferencias dos 
atores e o valor 

que as disciplinas 
possuem para 

eles.  

 

 

Como visto, a identidade de professor é em sua maioria valorizada. Para além da 

identidade de professor, a carreira de docente também pode reservar alguns caminhos que não 

apenas a pesquisa e o ensino. Em alguns casos, os atores podem até mesmo seguir carreiras 

mais administrativas, conforme descritas no próximo tópico. 
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c)  Os administradores 

 

De acordo com Freire-Maia (2007), alguns docentes acadêmicos podem se transformar, 

durante sua carreira, em administradores, isto é, passam a dar preferência às funções 

consideradas burocráticas, em sobreposição às de ensino ou às de pesquisas. Os "perigos" que 

atraem para vida administrativa são de diversas ordens. Tanto por preferências, gostos 

particulares, quanto também por vocação e valorização remunerativa para os cargos mais 

politizados (FREIRE-MAIA, 2007, p. 149). 

O texto introdutório do CL reflete, também, essa lógica mercadológica, já evidenciada 

em curricula vitae por Fairclough (2001), retratando tal discussão como uma mercantilização 

da educação superior, guardadas, manifestamente, as particularidades das análises de cada 

pesquisa e o contexto que cada uma possui. 

Fragmento 31: 

CL/04: [...] Chefiou, de outubro de 2010 a outubro de 2012, o Departamento de Letras 
Vernáculas da UFS. [...] 

Fragmento 32: 

CL/3: Coordenou o Programa de Pós-graduação em Letras (Mestrado) da UFS. 

Fragmento 33: 

CL/02: [...] Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Sergipe, Diretor do 
Centro de Educação a Distância (CESAD) [...] 

 

Os processos das orações nos fragmentos 31 e 32 demonstram que os atores sociais não 

querem perder a identidade que um dia eles tiveram: de ser líder, de estar à frente, comandando. 

Tal reflexão é percebida pela presença do verbo utilizado na flexão passada e com aspecto 

verbal concluso. Já o processo relacional (subentendido) faz com que o ator do lattes incorpore 

uma outra identidade pela nominalização. 

Essas reflexões podem demonstrar que, em alguns casos, há uma opção prioritária pela 

escolha administrativa conforme o currículo abaixo.  

Fragmento 34: 

CL/22: [...] É Secretária Municipal de Educação de Aracaju, operadora e consultora de Direitos 
Humanos com foco em Direitos da Criança e do Adolescente.  Consultora em Desenvolvimento Humano 
e Política da Qualidade da Tecnogas Consultoria e Serviços Ltda; Curadora do Museu da Gente 
Sergipana; Gerente de Projetos do COMPESSOAS; Assessora de Organização de Sistema e Métodos. 
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É por meio do processo relacional que a identidade administrativa de CL/22 tenta ser 

construída. Relacionando todos os atributos a si. O atributo "secretária de educação", em 

especial, evidencia não só o caráter administrativo da identidade, como também, o poder 

político do ator social.  

Segundo Hey (2008) é naturalmente perceptível que as pessoas com maior poder 

político sintam menor apreço pela carreira de pesquisa. Assim, mesmo CL/22 colocando no 

início do currículo que é professora, a segunda assertiva, logo após, reforça uma fuga, também, 

dessa identidade. 

Fragmento 35: 

CL/22: [...] Atualmente é professora da Secretaria de Estado da Educação, atuando como 
capacitadora do Sistema de Aviso Legal por Violência e Exploração contra a Criança e o Adolescente -  
S ALVE. 

 

Em outros currículos, também, os atores tentam evidenciar outras identidades 

administrativas atreladas à identidade de professor. 

Fragmento 36: 

CL/23: [...] Atualmente é Sócio-fundadora do Colégio Santa Chiara, Professora de Graduação 
e Pós-Graduação. 

Fragmento 37: 

CL/21: Atualmente é professor da FACULDADE PIO DÉCIMO e funcionário da 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA, lotado no Presídio Estadual de Areia 
Branca onde exerce a função de Coordenador Pedagógico. 

 

No fragmento 36, a marca da identidade está no item “sócio-fundadora”. Conforme 

Kleiman e Martins (2007), a identidade administrativa pode ser considerada por aspectos 

simbólicos, com vínculo em questões de gestão. Inevitavelmente, um sócio de um 

estabelecimento qualquer possui ligação, além de física, cognitiva. O atributo “sócio-

fundadora” semanticamente pressupõe a preocupação com resultados financeiros e com 

resultados educacionais. 

Já no Fragmento 37, a função de coordenador pedagógico ocupa área semelhante à 

coordenação dos cursos de Letras. Com preocupação de liderança, estar à frente de um 

processo.  

Como destacado nos tópicos anteriores, o quadro abaixo pontua as particularidades 

analisadas na identidade de administrador de forma resumida. 
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Quadro 6: Resumo da identidade docente de administrador 

Identidade 
Docente 

Pistas 
Linguísticas 

Avaliatividade Transitividade 
Valores 

Discursivos 
Valores  
Sociais 

Administrador 

Nomes: 
secretária, 

diretor, 
gerente 

assessora e 
sócio-

fundadora. 

Monoglossia 

Processos 
relacionais: 

incorporando 
outra 

identidade ao 
ator pela 

nominalização. 

Reforça a 
identidade 

administrativa. 
Às vezes 

privilegiando a 
gestão sobre a 

pesquisa e 
ensino. 

Questões de 
gestão 

atreladas à 
identidade. 
Mercantili-
zação: as 
práticas 

acadêmicas 
sendo 

revestidas 
pela ordem 
mercadoló-
gica. Poder 

político. 

Processos 
verbais: 
chefiar e 

coordenar. 

Monoglossia 

Processos 
materiais: 
reforçam a 

questão de estar 
à frente do 
processo. 

 

 

d)  Concluindo a seção 

 

Concluindo esta seção sobre a identidade docente, foi possível verificar que a 

fragmentação das identidades é uma realidade que a pós-modernidade reflete nas práticas 

sociais (WOODWARD, 2012). Enquanto tentou-se enumerar as identidades, a fim de organizar 

o estudo analítico, verificou-se que, para cada uma delas, outras se configuravam: líder, sócio, 

membro e outras. Para a seção utilizou o termo identidade docente. A mesma foi dividida em 

mais outras três identidades: pesquisador, professor e administrador.  

Se se refletia sobre a identidade de pesquisador, pôde-se falar em doutores, mestres, 

graduados, participantes e líderes de grupos de pesquisas, orientador, orientando e pesquisador. 

Quando se falou em professor, destacou-se os professores auxiliar, assistente, adjunto, 

associado, titular, convidado, ex-professor, formadora, tutor e revisor. Algo semelhante ocorreu 

com a identidade de administrador. Todas essas identidades fazem parte das múltiplas 

socializações que todos os atores sociais estão envolvidos, claramente em processo dinâmico 

(ANGERS, 2008).   

Sendo assim, os diversos processos fazem com que múltiplos discursos acadêmicos 

sejam incorporados às práticas sociais e discursivas dos atores, conforme visto (SANTOS; 
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AZEVEDO, 2012, p. 88). Sabe-se que todas essas identidades contribuem para o 

funcionamento do convívio acadêmico.  

Diante dessa multiplicidade de identidades, é totalmente perceptível que alguns atores 

do lattes preferem, optam, por construir uma identidade de pesquisa, enquanto outros optam 

por fazer uma identidade de ensino. Sendo que uma minoria faz questão de se manifestar quanto 

às carreiras administrativas. Contudo, as identidades híbridas se sobressaem - já que nos 

currículos é possível encontrar a utilização de elementos de pesquisa, docência e 

administrativos, dados que retratam também as diversas atividades reais que os atores possuem. 

 

4.2  Identidades por pertença e não-pertença 

 

Como quase um truísmo, sabe-se que as identidades eram definidas em bases estáveis. 

Buscar uma estabilidade identitária é próprio das coletividades que veem na constituição de um 

"nós" mais durável, estável e único, o ideário dos grupos sociais, mesmo que inconscientemente 

(CARLOS, 2012, p. 198). 

Quando se falou das identidades docentes de professores, de pesquisadores e de 

administradores, nos tópicos anteriores, foi totalmente perceptível o desejo de solidificação e 

de unificação delas, aos moldes tradicionais, mesmo apresentando suas diversas fragmentações 

- próprias da pós-modernidade. Nas práticas sociais, os atores coletivos passam a dar sentido às 

ações do grupo como uma espécie de sistema. Há entre eles semelhanças reconhecidas entre si 

que organizam também as diferenças quanto ao outro (DESCHAMPS; MOLINER, 2009, p. 

23). 

 

A identidade coletiva habilita os atores sociais a agirem como sujeitos 
delimitados e unificados e a estarem no controle de suas próprias ações, mas 
reciprocamente eles podem agir como corpos coletivos porque eles 
alcançaram em certa medida o processo constitutivo da identidade coletiva 
(MERLUCCI, 1995, p. 46). 

 

Em princípio, as ações envoltas à prática do CL são reforçadas, constantemente, por 

meio da busca da estabilidade do grupo. O sentimento de pertença ou não-pertença em relação 

a um grupo faz parte desse processo de unificação. 
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Figura 12:  A identidade social  

Semelhança com outros                                     Diferença 
    de mesma pertença                                   dos outros grupos 
 

 

 ≠   

 Fonte: DESCHAMPS; MOLINER, 2009, p. 23 

 

A pertença social também suscita a volta, reedificação, a um conceito de modelo de 

identidade pautado na estabilização de grupos: modelo industrial identitário. Trata-se de uma 

ressignificação, ou ainda em uma melhor especificação, uma sobredeterminação/inversão 

(LEEUWEN, 1997). É uma recontextualização de identidades pautadas na pertença social. 

Para verificação, tomou-se como postulados as identidades coletivas orgulhosa, 

envergonhada e almejada, conforme Bajoit (2006, 2008). Essas identidades são formadas com 

base na "pertença" de um ator quanto ao grupo: orgulhosa e envergonhada; e na "não-pertença" 

de um ator quanto ao grupo: almejada. 

 

a)  Identidades orgulhosas 

 

 O sentimento de pertença a um grupo valorizado e que, por conseguinte, serve de 

referência para outro, é a base dessa identidade coletiva. Vale ressaltar que a identidade coletiva 

orgulhosa é baseada em critérios técnicos, conforme modelo industrial, abalizados no progresso 

material e na razão. 

 

Estas identidades estruturam-se, antes de mais, sobre a contribuição para a 
produção de riquezas através do trabalho, logo, sobre critérios profissionais. 
É a aprendizagem seguida, o diploma obtido, o ofício exercido, que definem 
a pertença social de uma pessoa. É o número de anos de preparação escolar e, 
a seguir, a duração da sua experiência profissional que definem o seu nível de 
remuneração e, ao mesmo tempo, o prestígio relativo associado à sua função 
(BAJOIT, 2006, p. 156). 

 

A principal manifestação do orgulho no CL está na obtenção dos diversos títulos 

acadêmicos - graduação, especialização, mestrado e doutorado. Pertencer ao grupo dos que são 

SI-          ELES 
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"graduados" ajuda a reforçar a hierarquia de títulos e a contribuir para formação de uma 

identidade valorizada.  

Fragmento 38: 

CL/01: Graduada em letras, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE/1981, Especialista em 
Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa (1992 - PUC/MG, Mestra (2001) e Doutora 
(2007) em Letras e Linguística, Universidade Federal da Bahia (UFBA)[...]. 

 Fragmento 39: 

CL/21: Especialização em Língua portuguesa pela Faculdade Pio Décimo (2011) [...]. 

 

A autoestima de pertencer ao grupo é marcada no texto dos atores por meio da gradação 

de palavras que "incorporam significados em um único item lexical" (SOUZA, 2011, p. 193). 

Uma fusão da palavra que carrega em si um valor semântico que reflete a luta de classe em 

planos de carreira, a escala de títulos, os capitais hegemônicos, entre outras informações. Além 

é claro do valor relacional que a construção oracional possui, possibilitando valores gradativos 

(VIAN JR, 2011d, p. 211). O epíteto, colocado no início da oração, sendo o foco, tópico, tema, 

da oração é também uma outra demonstração do orgulho de pertencimento ao grupo dos 

"graduados" valorativamente. 

Em alguns casos, o orgulho de pertencer a alguma das classes dentre os diversos 

titulados é bastante evidente. Além do item topicalizado, há construções oracionais, com 

destaque maior para o atributo e com apagamento dos demais títulos conquistados. Interessante 

notar que o destaque está apenas para o título maior da carreira acadêmica, suprimindo os 

demais. A informação sobre as outras formações consta no próprio currículo do ator em seu 

quadro sobre formação acadêmica. 

Fragmento: 40: 

CL/03: Doutora em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(2004). Lecionou na PUC/SP no período de 1995 a 2006. Atualmente é professora adjunta do 
Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal de Sergipe [...].   

 

Tal ator social desvaloriza o aspecto cronológico/linear de sua formação, ao contrário 

da grande maioria dos docentes -  que ressaltam o caminho trilhado entre graduação, 

especialização, mestrado e doutorado - privilegiando o título maior que obteve, pertencendo à 

classe mais restrita dentre os acadêmicos: os doutores. Reivindicando para si o status 

correspondente.  

Todos os atores citados são caracterizados por traços de ordem social (obtenção de 

títulos, interesse intelectual e exercício de atividades acadêmicas). Estes traços assinalam a 
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pertença a grupos ou categorias grupais por meio, também, de atributos individualizados. Esses 

traços definem a identidade coletiva de cada ator social, por referências privilegiadas quanto à 

sua pertença (DESCHAMPS; MOLINER, 2009, p. 23). Os significados atribuídos aos 

componentes acadêmicos pelos atores reforçam em si a vantagem que eles têm em fazer parte 

dessa identidade social. A categorização em títulos desempenham o papel de sistematização e 

organização do grupo (DESCHAMPS; MOLINER, 2009, p. 29). Tal prática é uma forma de 

manter a ordem social do grupo e uma forma de manter a ordem do habitus acadêmico. 

A elaboração dos CL, exemplificados no fragmento 38, 39 e 40, parte da premissa de 

incitar, por parte do ator, uma valorização positiva de si, por meio das informações julgadas 

“importantes”. Uma elaboração pelo viés da seleção e transformação de informações. A seleção 

das informações está em apenas ser relevante para citação dos sucessos em detrimento aos 

fracassos. Já a transformação de uma informação, quando ela não seria tão favorável para o ator 

- como possui só o doutorado/fragmento 40 – torna-a em destaque positivo (DESCHAMPS; 

MOLINER, 2009, p. 83 - 85). 

Há também atores que tentam explanar o orgulho pela classe que faz parte, 

demonstrando sua altivez pessoal ao ter obtido o título com algum "destaque". Ter conquistado 

o título com alguma ressalva. 

Fragmento 41: 

CL/01: [...]Durante o doutorado [...]. A tese, intitulada "As Marcas da Polifonia na Produção 
Escrita de Estudantes Universitários", foi avaliada com distinção e considerada inédita. 

Fragmento 42: 

CL/10: [...] Mestre em Educação com Novas Tecnologias pela Universidade Federal de Sergipe 
- Conceito A / Nota 10,0. 

 

No fragmento 41, baseado na valorização da conquista, o ator social do lattes utiliza 

uma construção passiva do processo oracional material. Em que a construção ativa seria: "A 

banca avaliou a tese com distinção e considerou-a inédita". O destaque valorativo está na 

circunstância de modo "com distinção", no primeiro momento. Tal definição possui valorização 

positiva e louvável no ambiente acadêmico. Ainda continua o mérito avaliativo na oração, em 

que a tese foi apreciada com o atributo "inédita", no segundo instante.  

Já no fragmento 42, mesmo não sendo mais uma prática corrente em algumas 

universidades, verifica-se que o ator faz questão de marcar seu orgulho por meio da atribuição 

do conceito que recebeu: "Conceito A/ Nota 10,0".  
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Quando o ator social procura evidenciar os julgamentos sociais sobre suas práticas, 

conforme acima, ele faz uma tentativa de singularizar-se em meio à sua coletividade. Embora, 

em seu grupo, todos tenham orgulho da pertença social que possuem, partilhem da valorização 

de possuir determinadas “graduações”, e fazerem questão de divulgá-las, há no ator social o 

sentimento de demarcação de traços valorativos que o diferencie em relação aos demais, em 

seu próprio grupo (DESCHAMPS; MOLINER, 2009, p. 23). Por isso, a “acentuação” de seus 

destaques. Quando os atores tentam explicar seus sucessos, é uma tendência de autovalorizar-

se (DESCHAMPS; MOLINER, 2009, p. 65). Importante frisar que tanto a identidade pessoal 

quanto a identidade coletiva satisfazem uma necessidade do ator social: uma imagem positiva 

de si mesmo (DESCHAMPS; MOLINER, 2009, p. 65).  

Além dessa manifestação do orgulho identitário, baseada na divulgação dos títulos 

conquistados durante sua formação acadêmica, o ofício exercido é a segunda maior 

representação do pertencimento orgulhoso dos atores sociais do CL, manifestado 

principalmente pelo nível de sua carreira. 

Fragmento 43: 

CL/02: [...] Atualmente é Professor Titular da Universidade Federal de Sergipe [...]. 

Fragmento 44: 

CL/05: [...] e Professor Associado II do Departamento de Letras [...]. 

 

Este tipo de orgulho é mais evidente nos currículos de atores sociais vinculados às 

universidades federais, onde o plano de carreira dos professores é estruturado. Com isso, a 

citação do cargo ocupado e seu nível na carreira são marcas de destaque, demonstrando seu 

tempo de vínculo e serviço no órgão federal, sua progressão na carreira docente e, 

consequentemente, sua remuneração recebida. 

Não sendo uma exclusividade da instituição pública, os currículos de profissionais de 

uma IES particular também são marcados com o orgulho identitário. 

Fragmento 45: 

CL/10: Professor Assistente I na Universidade Tiradentes ministrando as disciplinas Fonética e 
Fonologia de Língua Inglesa [...]. 

Fragmento 46: 

CL/16: [...] Atualmente é professor Titular I da Universidade Tiradentes [...]. 
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Fragmento 47: 

CL/10: Professor Assistente I na Universidade Tiradentes [...]. 

Fragmento 48: 

CL/13: [...] professor Adjunto III da Universidade Tiradentes [...].  

 

Além do exercício de professor, conforme visto, os atores têm orgulho de exercer outras 

atividades que de certa forma estão vinculadas à função docente (fragmento 49). Há, como no 

fragmento 50, o desejo de propaganda de sua atividade extra. 

Fragmento 49: 

CL/17: [...] Tutor a Distância da UAB [...]. 

Fragmento 50: 

CL/20: [...] Ainda é revisor de textos com enfoque em revisão de textos acadêmicos, 
jornalísticos e jurídicos [...]. 

 

Em todos esses fragmentos sobre a função exercida, tem-se como princípio a 

representação da identidade por meio de um nome. Normalmente, um nome que possui uma 

predicação quanto ao valor identitário. Essa manifestação é a forma mais eficaz de se manifestar 

um papel exercido, como portador de uma identidade por parte do ator social (JACQUES, 2012, 

p. 160).  

 

Provavelmente, em razão do grande número de elementos que as constituem37, 
as representações de si mesmo oferecem aos indivíduos a possibilidade de 
mostrar diferentes facetas de si mesmos. Mas o que será que motiva a escolha 
de uma faceta particular? Para Piolat (1999, p. 295), “são os elementos do 
contexto situacional e os objetivos que neles pretendemos alcançar que ativam 
as informações úteis sobre si mesmo” (DESCHAMPS; MOLINER, 2009, p. 
88). 

 

Para finalizar o trecho sobre o orgulho identitário, Bajoit (2006; 2008) cita a produção 

de riquezas, por meio do trabalho, como uma das formas de orgulho identitário. No caso do 

texto introdutório do CL, os atores também demonstram seu orgulho ao detalhar os frutos de 

seus "trabalhos".  

                                                
37 As identidades. 
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Fragmento 51: 

CL/15: [...] Também atua em Educação a Distância na produção de material didático impresso, 
aulas via satélite e outras mídias digitais. [...] 

Fragmento 52: 

CL/12: [...] Tem diversos trabalhos publicados por esta instituição [...].  

Fragmento 53: 

CL/20: [...] atua também no ensino e elaboração de material didático do português L2/LE. [...] 

 

Os que produzem bens imateriais na esfera acadêmica acumulam o capital cultural 

próprio do campo: o capital acadêmico. Entre tantos resultados dessa ação, os atores passam a 

ter autoridade universitária, autoridade intelectual, notoriedade acadêmica, prestígio científico 

e, em alguns casos, poder político (HEY, 2008), conforme se discutirá em detalhes na seção 4.3 

deste texto. 

Os atores que se sentem orgulhosos de suas características, sente-as como valorizadas 

socialmente, referências para outros, consequentemente, não sentem receio de demonstrá-las, 

em suas práticas. "[...] Quando o traço é valorizado positivamente, cada um reforça a sua estima 

por si mesmo ao pertencer ou ao tentar entrar no grupo daqueles que o possuem” [...] (BAJOIT, 

2006, p. 151).  

Evidenciando os pontos destacados sobre a identidade orgulhosa, como forma de 

reflexão, segue abaixo o quadro com os argumentos principais assumidos nos postulados na 

seção: 
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Quadro 7: Resumo das identidades orgulhosas 

Identidade 
Por 

Pertença 

Pistas 
Linguísticas 

Avaliatividade Transitividade 
Valores 

Discursivos 
Valores 
Sociais 

Orgulhosa 

Títulos 
acadêmicos: 
graduado, 

especialista, 
mestre e 
doutor. 
Carreira 

acadêmica: 
professor 

titular, 
adjunto, 

assistente e 
auxiliar etc.  

Engajamento: 
monoglossia. 

Gradação: 
escala de títulos 
e fusão lexical. 

Processo 
Relacional: 
construções 
com valor 

atributivo ao 
ator, 

categorização, 
normalmente 

colocando 
atributo no 
início da 
oração. 

Texto 
monoglóssico 

com objetivo de 
caracterizar as 
informações 

incontestáveis 
para os 

interlocutores. 
Além disso, a 
elaboração do 
CL leva em 

conta a 
premissa de 

incitar a 
valorização de 

si e de seu 
grupo, 

destacando as 
informações 

positivas. 

Autoridade 
Acadêmica:  

Prestígio Social, 
reconhecimento 

simbólico. 
Habitus: 

reconhecimento 
entre si. Uma 

organização do 
grupo. 

Ressalvas das 
conquistas: 

inédita, 
conceito 

A/Nota 10,0. 

Atitude: 
destaque do 

ator para 
apreciação de 
seu trabalho 
acadêmico 

realizada pela 
banca. 

Processo 
material 

passivo da 
oração: 

destaque para 
avaliação 

recebida pela 
tese.  

Produção 
acadêmica: 
Diversos 

trabalhos e 
elaboração de 

material 
didático. 

Julgamento: 
destaca sua 
capacidade 
produtiva.  

Processo 
material 

produtivo, 
ressaltando os 

frutos do 
trabalho  

 

Em oposição ao sentimento de orgulho, existem atores que não sentem orgulho de sua 

pertença: identidade envergonhada, como se verá no tópico seguinte desta análise. 

 

b)  Identidades envergonhadas 

 

Enquanto o orgulho é pautado no desejo de demonstrar o pertencimento ao grupo, a 

vergonha é o oposto. É a inibição de uma identidade por acreditar que ela não possui traços 

valorizados, prestigiados, junto à sociedade. Normalmente, isso é uma estigmatização da parte 

de um grupo sobre o outro. No caso desta análise, a não-valorização, o não-prestígio é ante à 

comunidade acadêmica. 
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Nos textos dos lattes analisados, é possível perceber que alguns atores preferem omitir 

algumas informações, no seu texto introdutório. Talvez por acreditarem que os dados não são 

significativos. Contudo, é admissível entender que, tal atitude de retirar informações sobre si, 

seja um traço de manifestação de identidade envergonhada. 

Os atores possuem determinados traços identitários, contudo não fazem questão de 

demonstrá-los. Ou ainda que eles fazem questão de escondê-los por acreditar que são 

desvalorizados, por não possuírem, junto à comunidade acadêmica, a valorização e o prestígio 

simbólico que desejam.  

No fragmento a seguir, o ator faz parte do quadro de professores de uma instituição 

particular. Ao mesmo tempo, ele é professor substituto da universidade federal. Em seu texto 

introdutório, ele cita o vínculo com a universidade federal, mas não faz menção à instituição 

particular a qual possui ligação.  

Fragmento 54: 

CL/20: Doutorando em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL) 
da Universidade de Brasília (UnB). Mestre em Linguística (2011) e Licenciado em Letras - Português 
do Brasil como segunda língua (PBSL) pela mesma universidade. Foi Professor Cooperante da 
Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL), em Timor-Leste (2008-2009), e atualmente é Professor 
Substituto da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Tem experiência na área de Linguística, atuando 
principalmente nas seguintes subáreas: ecolinguística; contato de línguas; descrição e análise 
linguísticas; sociolinguística. Atua também no ensino e elaboração de material didático de Português 
L2/LE. É revisor com enfoque em revisão de textos acadêmicos, jornalísticos e jurídicos. 

 

Como visto, o ator prefere citar uma instituição em detrimento a outra. Entende-se esse 

fato como uma identidade envergonhada já que o ator cita o orgulho de pertencer à universidade 

federal e não menciona a instituição particular. Simplesmente, apaga-a de seu texto.  

Figura 13: Atuação profissional 
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Possivelmente, o enunciador faz isso pelo reconhecimento, pela valorização e pela 

credibilidade que as instituições federais possuem no país (o valor simbólico). Particularidade 

do ensino superior nacional. 

Mesmo sabendo que algumas instituições particulares também gozam dos mesmos 

atributos de valorização e credibilidade, compreende-se que a instituição particular, a qual o 

professor faz parte, não possui para o ator social os mesmos traços positivos que a instituição 

federal. Sendo a citação da instituição para ele uma vergonha quanto sua pertença. Ademais, o 

ator ainda cita como endereço profissional - quadro também presente no lattes - a Universidade 

de Brasília (UnB), lugar que possui um sentimento de "endogenia" por ter cursado toda sua 

formação acadêmica (SANTOS; AZEVEDO, 2012, p. 81). 

Algo semelhante ocorre com o currículo abaixo, em que também o enunciador não cita 

o vínculo com a faculdade particular. 

Fragmento 5538: 

CL/26: Possui graduação em Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe (2003), 
Mestrado em Educação também pela Universidade Federal de Sergipe (2009).  Atua principalmente nos 
seguintes temas:  Práticas de leitura e escrita, História da Leitura, Educação Feminina, Estudos da 
linguagem. Trabalhou como professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Sergipe 
(2005 - 2007); atuou como coordenadora do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Educacionais  
de  Sergipe  -  FACE  (2008  -  2010);  ministra  cursos  de  especialização  no  Curso  de Letras da  
Faculdade Pio  Décimo; é  membro da  S BHE Sociedade  Brasileira de  História da  Educação; do  
Grupo  de  Estudos  e  Pesquisas  em  História  da  Educação:  Intelectuais  da  Educação,  Instituições 
Educacionais  e  Práticas  Escolares,  liderado  pelo  Professor  Doutor  Jorge  Carvalho  do  Nascimento  
e pela  Professora  Doutora  Anamaria  Gonçalves  Bueno  de  Freitas,  do  Núcleo  de  Pós-Graduação  
em Educação da  UFS ; lidera  o Grupo de  Pesquisa em  Estudos de texto,  leitura e  linguagem; 
professora efetiva  do  Instituto  Federal  de  Sergipe  /  Campus  Estância.  Atualmente, cursa Doutorado 
em Educação na Universidade Federal de Sergipe, sob a orientação da Profª Drª Anamaria Gonçalves 
Bueno de Freitas.  

 

Embora se refira a um vínculo anterior com uma instituição particular e o vínculo com 

o curso de especialização, o currículo não menciona vínculo atual com a instituição privada.  

 

 

 

                                                
38 Nesta seção, como está se tratando do “envergonhamento” em citar alguma informação em seu texto 

introdutório, far-se-á o uso do texto introdutório na íntegra nos exemplos para não haver recortes no mesmo. 
Tentando manter a fidelidade da pesquisa. 
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Figura 14: Atuação profissional atual 

 

Provavelmente, é utilizado o vínculo anterior pelo mesmo fazer menção à função 

administrativa que exerceu na instituição. Evidenciando um destaque da função administrativa 

sobre a função docente. Entretanto, o currículo traz, em destaque, o fato de ser professora 

"efetiva" do Instituto Federal de Sergipe (IFS)39.  

Em outro currículo, a identidade envergonhada se manifesta através dos cursos de 

graduação e especialização realizados pelos atores. Alguns cursos realizados não são 

mencionados no texto introdutório. Sendo citados apenas dentro do currículo em campo sobre 

a formação acadêmica. 

Fragmento 56: 

CL/07: Possui graduação em Letras Neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(2003), Especialização pela Universidad Complutense de Madrid (2004) e Mestrado em Estudos 
Linguísticos Neolatinos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2005). Doutorando em Estudos 
Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atualmente é professor do 
Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Tem experiência na 
área de Letras e Linguística com ênfase em Sociolinguística Aplicada e Linguística Histórica, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Materiais Didáticos de Línguas Românicas como Língua 
Estrangeira, História, Formação e comparação de Línguas Românicas, Variação e Mudança de Línguas 
Românicas, Crítica Textual e Terminologia, Lexicologia e Lexicografia de Línguas românicas.  

 

Em nenhum momento, o ator social do lattes cita que ele realizou graduação em Direito. 

A omissão do termo possibilita entender tal lacuna como uma estratégia de interesse particular. 

                                                
39 Além das informações coletadas nos próprios currículos dos atores, é importante salientar que as 

informações sobre o vínculo dos profissionais com as instituições particulares foram fornecidas pelas instituições. 
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Isso porque ele sabe que, devido à sua escolha de formação acadêmica de especialização, 

mestrado e doutorado, seu currículo não mais se direciona ao público jurídico. 

 

As representações incluem ou excluem actores sociais para servir os seus 
interesses e propósitos em relação aos leitores a quem se dirigem. Algumas 
das exclusões poderão ser <<inocentes>>, pormenores que se assume que os 
leitores já conhecem, ou que são considerados irrelevantes para eles, outros 
estão directamente relacionados com a estratégia de propaganda [...] 
(LEEUWEN, 1997, p. 180). 

 

É, aparentemente, um dos motivos acima que levou a portadora do lattes abaixo, em seu 

texto, a não fazer alusão ao título de mestrado e de forma alguma, nem no texto introdutório 

nem no campo de formação acadêmica, citar a formação de graduação, dando destaque apenas 

ao título de doutorado. 

Fragmento 57: 

CL/03: [...]CL/03: Doutora em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (2004). Lecionou na PUC/SP no período de 1995 a 2006. Atualmente é professora adjunta do 
Departamento de Letras e coordenadora do Núcleo de Pós-Graduação em Letras na Universidade 
Federal de Sergipe. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Lexicologia e no Ensino de 
Português como Língua Estrangeira (PLE). Líder do Grupo Interinstitucional de Pesquisa em 
Lexicologia - GIPLEX. Coordenadora do Projeto Formação Docente e Inovação Tecnológica para o 
Ensino-Aprendizagem de Português como Língua Estrangeira (PLE), aprovado pelo 
PNPD/CAPES/2010 e pela FAPITEC/2010, com parcerias interinstitucionais da PUC-SP e da UnB.  

 

É interessante destacar que, mesmo não sendo possível confirmar por esse currículo, a 

prática de exclusão da graduação do texto introdutório ocorre, frequentemente, quando o ator 

social realizou seus estudos em instituições particulares, menos renomadas, e não fazem questão 

de mencioná-las. Como mencionado, essa prática não foi possível ser verificada nos currículos 

analisados, contudo, pela constatação de outras análises, esse é o motivo mais corrente. 

Outra forma que se demonstra a identidade envergonhada é a interrupção de algum 

curso. No fragmento 58, que irá ser reproduzido abaixo, o ator cita que é doutorando, ou seja, 

cursa determinada formação, portanto não concluiu ainda o curso. Igualmente ao CL/18 do 

fragmento 59. 

 

Fragmento 58: 

CL/07: [...] Doutorando em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG).  [...] 
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Fragmento 59: 

CL/18: [...] Doutorando em Literatura Comprada pela Universidade Federal Fluminense.  [...] 

 

Essas informações e dados não refletem que, mesmo estando com os prazos apertados 

para conclusão, os atores fazem questão de mencionar o curso, já que o mesmo é o mais alto 

grau da carreira universitária - CL/07: início do curso 2006; CL/18: início do curso 2008/ 

provavelmente estando com pedidos de prorrogação e/ou desvinculados do programa, com o 

prazo de defesa expirado. Vale lembrar que a coleta foi realizada entre janeiro e fevereiro de 

2013. Em setembro de 2013, os currículos em questão foram observados novamente e ainda 

continuavam com as informações trazidas. Nessa última verificação, o currículo do fragmento 

58 tinha sido atualizado pela última vez em 20/6/2013 e o currículo do fragmento 59 em 

3/4/2013.  

Outra questão interessante é que, em contrapartida a tal ocorrência, não se registra o 

procedimento acima com pesquisadores que não concluíram os cursos de graduação e 

especialização, conforme os dados abaixo. Eles optam, por conseguinte, pela exclusão dos 

dados de seu texto introdutório. 

 

Quadro 08: Paralelo entre dados 
 

Texto do currículo Formação Acadêmica/Titulação 

CL/18: [...] Doutorando em Literatura 

Comprada pela Universidade Federal 

Fluminense.  [...] 

 

Graduação interrompida em 1992 em ciências 

sociais.  Universidade Federal Fluminense, 

UFF, Brasil. Bolsista do(a): Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  

Ano de interrupção: 1992. 
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Quadro 09: Paralelo entre dados II 

Texto do currículo Formação Acadêmica/Titulação 

CL/07: [...]Possui graduação em Licenciatura 

Letras Português Inglês pela Universidade 

Federal de Sergipe, pós-graduação em 

Metodologia do Ensino Superior e mestrado 

em Comunicação pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. [...] 

 

2009 - Especialização em andamento em 

gestão em instituição de ensino Superior. 

 

A escolha não revela um motivo aparente, mas revela que quando não é uma informação 

que, de certa forma, beneficia o ator, ele opta por excluí-la. Isso também ocorre quando essa 

característica não é valorizada por ele, mesmo sendo-lhe sua. Optando por seu ocultamento. 

Vale ressaltar que o texto introdutório é a vitrine do currículo. Nele os atores colocam apenas 

dados que julgam importantes. 

Os dados discutidos sobre o envergonhamento identitário estão resumidos no quadro 

abaixo, como forma de reforço esquemático, por meio dos resultados discutidos na análise.  
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Quadro 10: Resumo das identidades envergonhadas 

Identidade 
Por  

Pertença 

Pistas 
Linguísticas 

Avaliatividade Transitividade 
Valores 

Discursivos 
Valores 
Sociais 

Envergonhada 

Apagamentos: 
vínculos com 
IES particular 

X40 X 

A elaboração 
do CL presa 

pelo 
apagamento de 

informações 
julgadas pelo 

ator como 
irrelevantes 

para 
valorização de 

si ou 
depreciativas 

para sua 
identidade. É 
importante 
destacar o 
interesse 

particular de 
cada ator. 

Autoridade 
Acadêmica:  
Não possui 
prestígio 
social, 

reconheci-
mento 

simbólico.  

Apagamentos: 
formação 

acadêmica. 
X X 

Interrupção de 
Cursos: 

doutorando. 
Não destaca o 

abandono, 
informando o 

vínculo, mesmo 
quando, 

possivelmente, 
não faz parte do 

programa. 

X 

Processos 
materiais com 

aspecto 
inconcluso. 

 

 

Tanto a identidade orgulhosa quanto a identidade envergonhada trata da pertença a um 

grupo social. No entanto, a não-pertença também contribui para formação de identidades 

conforme o próximo item. 

 

c)  Identidades almejadas 

 

O grupo de pertença positiva é o grupo que possui traços destacados, valorados 

socialmente, sendo uma referência indiscutível para os outros grupos que se identificam com 

                                                
40 Por se tratar de uma relação de apagamentos de itens linguísticos, não há a indicação da análise 

linguística por meio dos subsistemas de avaliatividade e transitividade. 
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ele. É o grupo que desfruta de prestígio simbólico. Esse tipo de grupo é dotado de 

reconhecimento social por outros.  

A influência que um grupo tem sobre outro, ou até mesmo a identificação que uma 

pessoa tem com outra, faz com que um determinado ator social tenha o desejo de ser igual ou 

semelhante a outro (BAJOIT, 2006). Tal processo ocorre pela socialização, na qual ocorrem 

influências múltiplas. Sendo assim, o ator busca eliminar os traços que não possui em relação 

ao grupo valorizado, tentando fazer parte do grupo que detém os traços valorados e deixar para 

trás os traços negativos, até então, que ele possui. 

Nos CL, a primeira manifestação de querer pertencer a determinado grupo está na 

indicação de cursos em andamento. No caso desta análise, realização de cursos de doutorado e 

mestrado. Esta indicação reflete o desejo de pertencer ao grupo daqueles que já detém a 

titulação em destaque. Entre alguns motivos dessa manifestação estão a autopromoção que o 

curso promove nas identidades e/ou, ainda, o desejo de mudança de identidade social - mudança 

de pertencimento grupal. 

Fragmento 60: 

CL/07: [...] Doutorando em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG).  [...] 

Fragmento 61: 

CL/18: [...]Doutorando em Literatura Comprada pela Universidade Federal Fluminense.  [...] 

Fragmento 62: 

CL/17: Possui graduação em Licenciatura em Letras pela UNIVERSIDADE TIRADENTES - 
UNIT (1996), Especialização em Gestão Administrativa da Educação pela Faculdade PIO DÉCIMO 
(1998), Mestrando em Educação pela Universidade Tiradentes - UNIT.  [...] 

 

A influência (grupo de referência positiva) gerada em outros grupos de pertença 

negativa, quando eles não possuem os títulos e cargos conquistados, ou seja, não possui os 

traços valorados comuns aos atores da coletividade de pesquisadores valorizados 

positivamente, faz com que se construa uma identidade almejada. Um ator social reconhece as 

competências adquiridas por outros para determinadas finalidades e passam a valorizar tais 

posições, conforme Bajoit (2006). 

Conforme o dado acima, os exemplos dos fragmentos 60, 61 e 62 refletem o desejo de 

possuir os títulos em questão. De algum modo, eles reconhecem, nos que já possuem um 

determinado título, traços valorativos que ainda não possuem, todavia ambicionam possuir. Ao 

se sentirem diferentes em relação ao grupo que possui os traços positivos valorados, os atores 

procuram fazer parte daquele grupo, tentando se assemelhar nas características simbólicas 
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instauradas. É o que se pode confirmar, por meio de Woodward (2012, p. 47), sobre uma 

identidade ser produzida sempre em relação a outra. “Portanto, assim como o indivíduo dispõe 

de conhecimentos ou crenças relativos a ele mesmo, eles também dispõe de conhecimentos ou 

de crenças relativos aos diferentes grupos presentes em seu entorno social” (DESCHAMPS; 

MOLINER, 2009, p. 90). A intenção dos atores em fazer parte do grupo dos titulados é 

percebível pelos processos oracionais baseados no aspecto inconcluso da ação. 

Além do processo oracional baseado no aspecto inconcluso, o desejo quanto à titulação 

se manifesta no uso do processo material da ordem do fazer com significado agentivo do ator. 

Processos ativos dos atores em suas redes de relações significam que há um processo consciente 

quanto à construção de sua identidade (TEREJERINA, 2010, p. 130; MERLUCCI, 1995, p. 

50). 

Fragmento 63: 

CL/09: [...] Atualmente cursa o doutorado em Estudos de Linguagem na mesma universidade 
(2011-2015) [...]. 

 

O processo ativo possui a marcação de intencionalidade (querer fazer). 

Consequentemente, os anseios do ator em fazer parte do grupo dos que detêm o título estão 

sendo materializados. Por uma forma de cálculo (interesse particular e racional), em busca de 

resultados que o recompensem, o ator orienta-se, no plano cognitivo, pela identidade 

(MARLUCCI, 1985, p. 44). Outra forma de manifestação da identidade almejada está na 

utilização de circunstância de tempo.  

Fragmento 64: 

CL/14: Doutorado em andamento junto ao programa de Filologia e Língua Portuguesa [...]. 

 

Conforme dito, as mudanças de posição, quanto às identidades em questão, são 

provocadas. A ação dos participantes é que gera a mudança de posição junto ao grupo 

(característica). 

 

A probabilidade de mudança da posição de um determinado agente dentro do 
campo está vinculada ao conhecimento da realidade que o agente social possui 
e do que ele é capaz de fazer por meio da posição social ocupada e de sua 
(de)locação dentro desse mesmo campo ou para outras escalas por meio do 
capital simbólico acumulado. Esse capital é a acumulação de prestígio, de 
reconhecimento e de respeito atribuído a certos produtores ou instituições 
(ORMUNDO, 2010, p. 21). 
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Ter o ator social como agente consciente de seu processo identitário é uma realidade 

que se comprova pela materialidade linguística. O desejo de acumulação dos diversos capitais 

através das mudanças de identidade de pertença reforça a constituição de identidades almejadas. 

Finalizando esse tópico, segue abaixo o quadro que resume os pontos discutidos sobre as 

identidades almejadas. 

Quadro 11: Resumo das identidades almejadas 

Identidade 
Por 

Pertença 

Pistas 
Linguísticas 

Avaliatividade Transitividade 
Valores 

Discursivos 
Valores 
Sociais 

Almejadas 

Cursos em 
Andamento: 
doutorando, 
mestrando. 

Gradação no 
acúmulo de 

títulos 
acadêmicos. 

Processos 
materiais, da 

ordem do fazer, 
com aspecto 
inconcluso, 
destacando 
também o 
significado 

agentivo do ator. 

O ator leva em 
conta um 
modelo 

identitário que 
ele reconhece 
como positivo. 
Ou seja, uma 
identidade é 

construída em 
relação a outra. 
Um processo 

consciente por 
parte do ator 
na construção 

de sua 
identidade. 

Influência de 
um grupo 

social sobre o 
outro, 

despertando no 
outro o desejo 

de possuir 
traços 

valorados. A 
acumulação de 

bens 
simbólicos: 

prestígio 
social. 

Cursos em 
Andamento: 
circunstância 
de tempo - em 

andamento. 

Gradação no 
acúmulo de 

títulos 
acadêmicos. 

Processo 
material, 

ressaltando o 
significado 

agentivo do ator, 
além disso, 

destacando o 
processo em 
construção. 

 

 

d)  Concluindo a seção 

 

Esta seção refletiu sobre o pertencimento ou não a determinados grupos. Iniciou-se com 

um aprofundamento das prática sociais dos atores do lattes como um processo que dá sentido 

ao reconhecimento de grupos entre si. Organização pautada na semelhança e na diferente entre 

eles (DESCHAMPS; MOLINER, 2009, p. 23). 

As práticas acadêmicas, por meio do texto introdutório do lattes, de certa forma, buscam 

uma estabilização de grupos. Solidificação realizada por meio de classificações e de 
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categorizações dos atores sociais (DESCHAMPS; MOLINER, 2009, p. 29). Com isso, 

destacou-se que a pertença social, mesmo não sendo propriamente dita uma marca da pós-

modernidade, é ainda um parâmetro relevante para o entendimento de identidades coletivas. 

Dentre as identidade estudadas com base na pertença social estão as identidades orgulhosas, 

envergonhadas e almejadas.  

Para as identidades orgulhosas, baseadas na autoestima de pertencer a um grupo 

valorizado, foi possível verificar que os atores citam seus resultados de sucesso quanto à 

obtenção de títulos, cargos acumulados e destaque em notas obtidas em bancas de defesa a fim 

de valorizarem a si e aos seus grupos (BAJOIT, 2006, p. 151). No segundo tópico da seção, foi 

a vez de apresentar a constituição de identidades envergonhadas dos atores. Elas se manifestam, 

principalmente, por meio do apagamento de informações no texto introdutório. Esse processo 

se dá pelos atores julgarem que essa informação não é necessária, ou, curiosamente, por ser 

uma informação sem grande prestígio social, para o ator. Trata-se de uma elaboração pelo viés 

da seleção e transformação das informações (DESCHAMPS; MOLINER, 2009). Já sobre a 

identidade almejada foi possível entendê-la como um princípio de influência de um grupo sobre 

outro (BAJOIT, 2006); como um processo de semelhança e diferença (WOODWARD, 2012); 

como uma espécie de cálculo particular (DESCHAMPS; MOLINER, 2009), regidos pelas 

próprias ações conscientes do ator social (TEREJERINA, 2010; MERLUCCI, 1995). 

A utilização desses conceitos ajudou a compreender a prática do CL. Esta, dentre outras 

coisas trabalhadas na pesquisa, é construída com bases estruturais a fim de manter um modelo 

de currículo, pois ela favorece o florescimento de identidade com base no pertencimento ao 

grupo. 

 

4.3.   O Capital Acadêmico: o pesquisador como produtor de bens imateriais 

 

Durante diversos momentos econômicos, a tendência capitalista era de acumulação de 

riqueza por meio do trabalho alheio e de bens materiais em produção. Na pós-modernidade, o 

acúmulo de riqueza não mais segue o modelo "industrial" produtivo. Em paradoxo a esse 

formato, o acúmulo de bens passa a ter o conhecimento e o saber como fontes de riqueza 

produtiva (CAMARGO, 2009, p. 38-39). O conhecimento se tornou ponto central nas 

ocupações profissionais.  Além disso, constitui-se como uma fonte produtora de valor. Nessa 

ótica, o valor-trabalho-força é substituído pelo valor-conhecimento-saber (CAMARGO, 2009, 

p. 94). 



109 
 
Todo esse labor em volta do conhecimento é considerado um trabalho 

imaterial/cognitivo. O trabalho de caráter imaterial/cognitivo é, inerentemente, uma forma de 

coletividade. Ou seja, a imaterialidade é uma forma de constituição de identidades coletivas, 

sobretudo porque "se constitui em formas imediatamente coletivas e não existe, por assim dizer, 

senão sob forma de rede e fluxo" (LAZZARATO; NEGRI, 2001, p. 50). 

Embora, por muitas vezes, não se apresente como tal, ou esteja, inúmeras vezes, velado, 

o campo acadêmico segue modelo produtivo baseado no conhecimento. Uma das principais 

formas de atuação desse campo está no acúmulo de riquezas por meio dos diversos capitais que 

formam a sociedade. 

 

[...] o campo social é constituído de posições, definidas por recursos que são 
objeto de lutas de apropriação, por parte dos atores sociais. Esses recursos são 
denominados capitais e, por sua vez, se subdividiriam em várias categorias: 
capital econômico, capital social (rede relacional dos atores), capital 
simbólico (prestígio, reputação...) e capital cultural. Este se subdividia em 
capital cultural institucionalizado (diplomas), capital cultural objetivado (bens 
culturais) e capital cultural incorporado (habitus) (NIEWIADOMSKI, 2008, 
p. 213). 

 

O capital cultural, em particular, como em todo campo social, possui no campo 

acadêmico propriedades específicas. O capital acadêmico é fruto das relações entre os agentes 

com suas diversas práticas: experiências baseadas na hegemonia de grupos, autovalorização, 

produção de conhecimento e, em alguns casos, formação política (HEY, 2008, p. 49). Pode-se 

afirmar que a esfera acadêmica 

 

trata-se de um campo provido de capital intelectual e cultura, que se 
interconecta com outros campos sociais, e que pode, ao mesmo tempo, 
expressar processos de reprodução e de transformação, de ajuste e de 
resistência, bem como de superação dos atuais conflitos e dilemas, por meio 
da inovação e de luta pela liberdade acadêmica e pela autonomia universitária 
(OLIVEIRA, 2000, p. 54 apud GOMES; OLIVEIRA, 2012, p. 39). 

 

O campo acadêmico é um campo real que se incorpora aos pesquisadores (HEY, 2008, 

p. 53), isto é, não está apenas no plano simbólico. Suas características estruturais, hegemônicas 

e ideológicas se materializam na produção acadêmica. Os livros, os capítulos de livros, os 

artigos científicos diversos, a criação e a participação de grupos de pesquisa, os eventos 

acadêmicos, dentre outras atividades, assumem "a lógica de uma produção condicionada por 

uma conjuntura que está acima da acadêmica" (HEY, 2008, p. 50): por meio da ordem 

mercadológica, propagandística e política. Reflexo disso são os índices de produtividade que 
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acompanham cada currículo na plataforma. Além dos gráficos, o resumo da produção, ao final 

de cada currículo, também reforça essas ordens discursivas. 

Esse processo produtivo acadêmico, abalizado na acumulação de capital acadêmico, 

leva os produtores a buscar reconhecimento e posição hegemônica. Além de referendar a 

imposição de valores produtivos acadêmicos (GOMES; OLIVEIRA, 2012, p. 40). Como é fato, 

essa estrutura atua na formação de uma lógica de engendrar educação superior e de edificá-la. 

Consequentemente, uma posição em conceber o campo acadêmico e, até mesmo, o mundo 

social (HEY, 2008, p. 138). 

Essa estruturação das práticas acadêmicas, por meio dos diversos capitais distribuídos, 

é materializada através da linguagem, já que esta é um poder simbólico (ORMUNDO, 2010, p. 

20). É por meio dela que os atores materializam suas motivações, geridas no interesse 

consciente ou inconsciente do lucro material e/ou simbólico (GOMES; OLIVEIRA, 2012, p. 

39). Uma espécie de cálculo (estratégias) no qual suas ações são baseadas em ganhos para si e 

para seu grupo de pertença (BAJOIT, 2008). 

 

No caso de um campo científico ou acadêmico, tais estratégias estão 
estreitamente ligadas ás possibilidades de aumento de capital simbólico - aí 
incluso o capital científico - dos que dele fazem parte. Desse modo, os seus 
agentes vão construir um conjunto de dispositivos que lhes permitam, ao 
mesmo tempo, nele continuar, e acumular um montante desse capital 
específico que proporcione um reconhecimento da sua posição por parte dos 
seus pares (SANTOS; AZEVEDO, 2012, p. 72).   

 

O capital acadêmico serve de legitimação para os atores sociais, pois ele adquire um 

papel de "caução" para as práticas acadêmicas. Assim, entre os atores, um reconhece, valoriza, 

desvaloriza, o capital do outro. Exercendo a função de legitimação sobre o nome do pesquisador 

e do produto acadêmico. Tal questão ratifica que a produção acadêmica é socialmente produzida 

e socialmente legitimada (HEY, 2008, p. 66). 

Dessa forma, até a pós-modernidade, o pesquisador-intelectual não tivera sido 

configurado em nenhum processo de produção/trabalho. Sua vocação era considerada apenas 

epistemológica, disciplinar. Entretanto, com o conceito de trabalho imaterial, o intelectual é 

totalmente incorporado ao pressuposto de processo produtivo. Tendo função ativa, crítica e 

indispensável no interior do processo. 

O CL reflete toda essa magnitude que as práticas acadêmicas se sobrepõem. É por meio 

dele que os diversos capitais são incorporados às individualidades e, por conseguinte, às 



111 
 

coletividades. Para isso, tomou-se como mapas do capital acadêmico seis categorias, conforme 

Hey (2008): 

 

 Capital escolar; 

 Capital de poder universitário; 

 Capital de poder científico; 

 Capital de prestígio científico; 

 Capital de notoriedade intelectual; 

 Capital de poder político. 

 

Esses capitais acadêmicos auxiliam na construção das identidades coletivas, tanto com 

base na docência quanto com base na pertença social. Não há, em meio a tantas características, 

identidade acadêmica sem a incorporação dos diversos capitais sociais. 

  

a) Capital escolar 

 

O capital escolar é a marcação de formação acadêmica (educacional): a trajetória 

acadêmica e a importância desse capital para seu espaço social. É o caminho que todo ator 

precisa seguir, já que almeja seguir a carreira acadêmica. Tal caminho proporciona aos atores 

ganhos simbólicos que serão apresentados em seguida (HEY, 2008). 

A principal marca, no lattes, do capital escolar é a citação do local de sua formação 

acadêmica - a universidade que realizou sua formação.  Tal escolha lexical é baseada 

principalmente no poder e na credibilidade que essas instituições possuem.  

Fragmento 65: 

CL/02: Possui graduação em Letras Vernáculas pela Universidade Federal de Sergipe (1973), 
mestrado em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina (1979), doutorado em Linguística 
pela Universidade de São Paulo (1985) e doutorado em Pós Doutorado pela Universidade de Lisboa 
(1986). [...] 

Fragmento 66: 

CL/03: Doutora em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(2004). [...] 

Fragmento 67: 

CL/16: Graduado e mestre em letras (UFBA) e Doutor em Linguística (Unicamp) [...].  
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Fragmento 68: 

CL/08: Possui graduação em Letras português-francês pela Fundação Universidade Regional de 
Blumenau (1974), mestrado (1978), doutorado (1981), pós-doutorado (1994) em Letras-Fonética Geral 
e Experimental pela Université des Sciences Humaines de Strasbourg e pós-doutorado em Didática de 
línguas e culturas pela Université de Paris III Sorbonne Nouvelle (2004). [...].  

 

A identidade institucional, que cada universidade tem, possui valores que a sociedade a 

qual ela pertence reconhece. O ator busca incorporar à sua identidade o respeito, a credibilidade 

e a importância que essas instituições possuem socialmente ao utilizar em seu texto tais itens 

lexicais. Sejam elas universidades nacionais ou internacionais. 

O principal destaque, nos exemplos, está nas instituições localizadas nas regiões sudeste 

e sul do país, além das instituições localizadas no exterior, principalmente europeias e norte-

americanas. Há nesse caso uma necessidade de marcação “de capital lócus”, principalmente por 

pertencer as instituições nordestinas, região historicamente marcada pela desvalorização. 

Ademais, a marcação do capital escolar também está nos diversos títulos que são 

marcados no lattes. A preferência por essa citação está, evidentemente, no desejo de marcar a 

ascensão educacional. Ou seja, o ator prefere utilizar uma linha crescente - gradação -  para 

marcar sua trajetória acadêmica de modo ascendente, linear. (NIEWIADOMSKI, 2008, p. 213). 

Fragmento 69: 

CL/06: possui graduação em Licenciatura Em Letras Habilitação Em Português pela 
Universidade Federal do Paraná (1991), mestrado em Letras pela Universidade Federal do Paraná (1998) 
e doutorado em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais (2004) [...].  

 

Tanto a presença das instituições quanto a marcação dos títulos representam um capital 

baseado no conhecimento (CAMARGO, 2009, p. 64). Qualificações formais que os atores 

incorporam a sua identidade. Não se trata de algo aleatório, ao acaso. Tal atitude versa sobre 

escolhas em que os atores consideraram o peso do capital acadêmico (HEY, 2008, p. 90).  

Fragmento 70: 

CL/01: [...] Durante o doutorado, foi bolsista da CAPES. [...] 

Fragmento 71: 

CL/05: [...] Fez estágio pós-doutoral na área de Letras na Universidade de Lisboa (CLEPUL)41 
em 2011. [...] 

 

                                                
41 Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias. 
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Fragmento 72: 

CL/03: [...] Coordenadora do Projeto Formação Docente e Inovação Tecnológica para o Ensino-
Aprendizagem de Português como Língua Estrangeira (PLE), aprovado pelo PNPD/CAPES/2010 e pela 
FAPITEC/2010, com parcerias interinstitucionais da PUC-SP e da UnB. 

 

Esse capital representa ganhos simbólicos para a trajetória que o ator escolheu; e 

representa possibilidade de ganhos de investimentos financeiros e simbólicos – como em CL/01 

– de participação em centros de pesquisa reconhecidos nacional e internacionalmente -

conforme CL/05 - e de parcerias institucionais com grandes centros educacionais na área de 

pesquisa – ao modo de CL/03. 

 

A narrativa de um percurso intelectual e de práticas de conhecimento põe em 
evidência os registros da expressão dos desafios de conhecimento ao longo de 
uma vida. Esses registros são precisamente os conhecimentos elaborados em 
função de sensibilidades particulares em um dado período. [...] Nessa 
perspectiva, cada um conta suas experiências no registro ou nos registros de 
suas aprendizagens no plano da consciência. [...] podem servir, no tempo 
presente, para alargar e enriquecer o capital existencial (JOSSO, 2010, p. 40-
41, grifo nosso). 

 

Por fim, os atores sociais podem também valorizar seu capital escolar com base na 

citação de suas áreas de pesquisa. Há, nos estudos da linguagem, como em qualquer outra área, 

a busca por uma hegemonia-metodológica determinada (SANTOS; AZEVEDO, 2012, p. 75). 

Isto é, a vontade de colocar seu campo de atuação em evidência. Por conseguinte, tal destaque 

contribui consigo e seu grupo. Não se trata de avaliar como melhor ou pior, mas sim de valorizar 

a área qual faz parte, embora se saiba que alguns discursos assim façam. 

Fragmento 73: 

CL/06: [...] e doutorado em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(2004). [...] 

Fragmento 74: 

CL/10: [...]Mestre em Educação com Novas Tecnologias pela Universidade Federal de Sergipe. 
[...] 

Fragmento 75: 

CL/20: [...]Tem experiência na área de Linguística, atuando principalmente nas seguintes 
subáreas: ecolinguística; contato de línguas; descrição e análise linguísticas; linguística histórica; 
etnolinguística. [...] 

 

Esse recurso de citar o capital escolar por meio do campo de atuação pode expressar 

uma antecipação do lucro dentro da área. Quando se denomina dentro de áreas importantes, já 
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sedimentadas, estruturadas, com aceitação da comunidade acadêmica, a inclusão de seu nome 

junto a esse campo é uma estratégia de investimento em busca de resultados positivos 

(SANTOS; AZEVEDO, 2012, p. 77). E, quando cita uma área relativamente nova, há em si o 

caráter “desbravador”: estar atualizado, estar inovando e estar à frente.  

Algo semelhante a citação da área ocorre quando o ator do lattes cita o nome do seu 

orientador ou líder do grupo de pesquisa a qual faz parte. Tal recurso é por reconhecer que o 

“líder” é alguém que possui capital científico relevante, de destaque, e legítimo. Além do mais, 

o orientador ocupa a posição de dominante – autoridade acadêmica - perante os mais novos 

(SANTOS; AZEVEDO, 2012, p. 75). 

Fragmento 76: 

CL/26: [...]Atualmente, cursa Doutorado em Educação na Universidade Federal de Sergipe, sob 
a orientação da Profª Drª Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas. 

Fragmento 77: 

CL/27: inicia o estágio de Doutoramento Sandwish na Universidade do Porto/ Faculdade de 
Psicologia e das Ciências da Educação em Porto-Portugal sob a orientação da Doutora Helena Costa 
Araújo agenciada pela CAPES. 

 

A citação do orientador pode indicar uma busca por posição dentro de um grupo. Já que 

a proximidade com determinada matriz imprime ao ator uma identidade por filiação 

epistemológica, muito comum na esfera acadêmica (SANTOS; AZEVEDO, 2012, p. 74). 

Apenas em dois currículos foi possível perceber a marca acima citada. E também foi 

possível identificar que os dois currículos são de atores em processo de doutoramento, ligados 

à IES particular. Nos currículos de atores ligados a universidade federal, aparentemente não há 

citação, mesmo com pesquisadores em processo de doutoramento, possivelmente por conta da 

carreira sedimentada como orientadores de trabalho de conclusão de curso (TCC). Eles sendo 

também orientadores de iniciação científica. Possivelmente, uma luta de posições e egos. 

Como forma de resumo do capital escolar, as ideias trabalhadas neste tópico são 

retomadas no quadro em seguida:  
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Quadro 12: Resumo da identidade por capital escolar 

Capital 
Cultural-

Acadêmico 

Pistas 
Linguísticas 

Avaliatividade Transitividade 
Valores 

Discursivos 
Valores Sociais 

Capital 
Escolar 

Instituições: 
Universidade 

de Lisboa, 
Unicamp, 

PUC-SP etc. 

Nomes: baseados 
na credibilidade 

das 
universidades, 

como uma 
espécie de escala 

gradativa 
gradação. 

X 

Demonstram 
que desejam 

ser 
reconhecidos 

pelos 
interlocutores 

como 
pertencentes 

às instituições 
e áreas 

mencionadas. 
A produção 
do texto é 

marcada pela 
incorporação 

da 
credibilidade 
da IES, área 
de estudo e 

vínculos 
epistemoló-
gicos com 

orientadores. 

  
Prestígio Social e 
reconhecimento 
simbólico por 

meio do capital 
acadêmico 
escolar. É 

também fazer 
parte do grupo 

hegemônico que 
estudou no 

exterior ou nas 
grandes 

universidades do 
país. 

Áreas de 
Estudo: 
estudos 

literários, 
educação, 
linguística 

etc. 

Nomes: baseados 
na estratégia de 
lucro do campo 
acadêmico. Uma 
espécie de escala 

gradativa. 

X 

Orientadores 

Nomes: 
identidade por 

filiação 
epistemológica e 
posição dentro de 

grupo de 
pesquisas. 

X 

 

O capital escolar é real, tanto para os que seguem carreira acadêmica stricto sensu 

quanto para os que somente cursam a graduação. Em suma, a importância do capital escolar vai 

construir as bases para manifestação do capital de poder universitário que os atores virão a 

possuir ou não de um determinado momento por diante. 

 

b) Capital de poder universitário 

 

O capital de poder universitário tem a ver com a carreira seguida pelo pesquisador. É a 

trajetória acadêmica baseada na produtividade e na ocupação de cargos dentro da esfera 

universitária (HEY, 2008, p. 87).  

A produtividade dos atores sociais é uma das questões mais atuais em discussão no 

ambiente acadêmico. A cobrança por números em publicações, sejam de estudantes sejam de 
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atores já pertencentes a universidades como professores, é algo corrente. Número que se reflete 

na alta participação e no alto número de publicações de artigos em eventos 

acadêmicos/científicos. Esses dados vão se refletir nos gráficos numéricos (indicadores de 

produção) que fazem parte do CL, demonstrando o quanto o pesquisador produziu durante o 

ano. 

 

Figura 15: Produção Bibliográfica do CL/05 

 

 

Outra manifestação da cobrança, em relação à produtividade, está nas diversas seleções 

para cursos lato sensu, stricto sensu e para o quadro de professores, para citar alguns processos 

seletivos. Nessas seleções somente são contabilizados os últimos cinco anos de produção, na 

maioria das universidades: mesmo a vida acadêmica sendo longa. Com isso, a produtividade 

"está se tornando cada vez mais fundamental para aumentar o reconhecimento, a consagração 

e para traçar novas estratégias de investimento" (GOMES; OLIVEIRA, 2012, p. 41).  

Dessa forma, o CL tem como indicador de produção no texto introdutório, normalmente, 

um processo verbal material. Nele é expresso o valor semântico ativo do ator. 

Fragmento 78: 

CL/01: [...] No presente, vem desenvolvendo pesquisas acerca do ethos do professor de Língua 
Portuguesa, investigando a construção de imagens que esse profissional faz de si, do aprendiz e do seu 
objeto de ensino. Além disso, vem investigando as relações de poder entre professor / estudante, 
institucionalmente determinadas. 
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Fragmento 79: 

CL/05: [...] Sua produção tem se voltado para os seguintes temas: cânones escolares, ensino de 
línguas e suas respectivas literaturas (especialmente de língua inglesa), história da educação e história 
literária. 

Fragmento 80: 

CL/10: [...] Pesquiso o uso das Novas Tecnologias na Educação, a Cibercultura e as TIC nos 
processos de aprendizagem, com ênfase, no aprendizado da Língua Inglesa e na associação cultural ao 
idioma.  

 

É possível perceber também a nominalização no exemplo do fragmento 79, em que 

evidentemente reforça a ação do ator, marcado pelo pronome possessivo. Quando não há uma 

marcação exata da atuação em pesquisa, o texto de alguns atores do lattes parte para uma 

generalização. 

 Fragmento 81: 

CL/12: [...] Tem diversos trabalhos publicados por esta instituição, experiência na área de 
Educação, com ênfase em Tecnologia Educacional. 

 

Os bens produzidos pelos atores acadêmicos, edificadores do poder universitário, ao 

contrário da lógica capitalista, são fundamentados para não se destruir em seu consumo. Em 

oposição aos bens de consumo convencionais, uma das características dos bens imateriais do 

capital cognitivo é a recriação de outros conhecimentos. Isto é, uma ideia gera uma nova 

ressignificação dela (LAZZARATO, 2003, p. 69). 

 

A particularidade da mercadoria produzida pelo trabalho imaterial (pois o seu 
valor de uso consiste essencialmente no seu conteúdo informativo e cultural) 
está no fato de que ela não se destrói no ato do consumo, mas alarga, 
transforma, cria o ambiente ideológico e cultural do consumidor. Ela não 
reproduz a capacidade física da forma de trabalho, mas transforma o seu 
utilizador (LAZZARATO; NEGRI, 2001, p. 46). 

 

Não obstante a essa lógica, as instituições de ensino e as agências de fomento criaram 

um mecanismo de permanecer com o modelo capitalista dos bens materiais para os bens 

imateriais. Em seleções de pós-graduações, concursos e apresentação de projetos são aceitos, 

somente, os últimos cinco anos de produção imaterial, tornando o produto vencido, 

envelhecido. Essa lógica é convencional do capitalismo materialista, de certa forma, “forçando” 

os atores acadêmicos a constante produtividade. 
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Outra manifestação do poder universitário está na citação da carreira acadêmica. 

Principalmente a ocupação dos cargos de professor. Tal menção é construída pelo processo 

relacional. 

Fragmento 82: 

CL/07: [...] Atualmente é professor do departamento de letras estrangeiras da Universidade 
Federal de Sergipe. [...] 

Fragmento 83: 

CL/14: [...] Atualmente é professora da Universidade Tiradentes [...]. 

Fragmento 84: 

CL/19: [...] Atualmente é professora da Faculdade Pio Décimo [...]. 

 

Embora a carreira em universidades esteja muito mais propensa para a atividade de 

professor, os cargos de chefias, direções, pró-reitoria, considerados cargos do capital 

suplementar, também fazem parte do poder universitário (BOURDIEU, 1989). Esse poder é um 

dos mais evidentes no texto introdutório do lattes e dos mais ressaltados. 

Fragmento 85: 

CL/04: [...] Eleita por seu conselho departamental, chefia desde outubro de 2010 o 
Departamento de Letras [...]. 

Fragmento 86: 

CL/03: [...] Coordenadora do Núcleo de Pós-Graduação em Letras [...]. 

 

No Fragmento 85, o processo material "chefiar" denota o cargo de "chefe de 

departamento", ou seja, o ator do texto reforça apenas o caráter de exercer o cargo ou a função 

que lhe foi confiada (HOUAISS ELETRÔNICO, 2009).  Tal Cargo é baseado na eleição do 

colegiado, realizada no departamento, isto é, CL/04 possui poder também político junto ao 

grupo que forma o departamento da instituição.  

Já no CL/03, o cargo está marcado pelo epíteto "coordenadora" que reforça o valor de 

organização, ser responsável pelo processo, pelo progresso do núcleo (HOUAISS 

ELETRÔNICO, 2009). Ao contrário do CL/04, não só o cargo é destacado em CL/03, mas 

também o caráter participativo do ator.   

Além dos cargos de chefia e coordenação, há também a citação de outro cargo 

suplementar que aparentemente demonstra mais poder institucional universitário. "Ocupar um 

cargo de destaque confere maior peso à autoridade científica do investigador" (SANTOS; 

AZEVEDO, 2012, p. 77). Esse capital poderia ser considerado até mesmo um poder político, 
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dada à característica administrativa das universidades federais, as quais são consideradas 

verdadeiras prefeituras - cidades universitárias.  

Fragmento 87: 

CL/02: [...] Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Sergipe, Diretor do 
Centro de Educação a Distância (CESAD) [...]. 

 

Sendo o CESAD uma pró-reitoria, o cargo ocupado é um dos maiores dentro da escala 

de cargos ocupados na instituição federal. E como o cargo é uma escolha, uma indicação do 

reitor da universidade é presumível considerar que a escolha seja baseada no caráter político. 

Já que o professor é um dos três ocupantes da cadeira de "professor titular" em toda 

universidade. 

Em seguida, abaixo, o quadro sintetizador apresenta os pontos destacados na análise 

desse excerto. 

Quadro 13: Resumo da identidade por capital de poder universitário 

Capital 
Cultural-

Acadêmico 

Pistas 
Linguísticas 

Avaliatividade Transitividade 
Valores 

Discursivos 
Valores Sociais 

Capital de 
Poder 

Universitário 

Indicação de 
produção 
acadêmica  

X 

Processos 
materiais: 

desenvolver, 
investigar e 

pesquisar. Além 
disso, 

nominalização: 
produção 

Os atores 
demonstram 
que desejam 

ser 
reconhecidos 

pelos 
interlocutores 

como 
pertencentes 

às instituições 
e posições 
assumidas 

Bens imateriais, 
com 

características 
materiais. 

Posições sociais 
que revelam o 

poder nas 
instituições. 

Indicação de 
carreira 

acadêmica 
X 

Processos 
relacionais: ser. 

Processos 
materiais: 
chefiar e 

coordenar. 
Nominalização: 

diretor. 
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O capital de poder universitário vai contribuir para formação de outro indicador de 

capital: o poder científico. É por meio do poder universitário que o poder científico se instaura. 

Um capital encabeça o outro. 

 

c) Capital de poder científico 

 

O capital de poder científico é pautado pela participação nos ambientes de pesquisa 

propriamente dito. Ou seja participação em grupos de pesquisa certificados e fundações de 

pesquisa: Capes, CNPq e FAPITEC/SE42 (HEY, 2008, p. 87). 

Esse capital se baseia no poder e respeito institucional que esses órgãos voltados para 

pesquisa possuem. Estar vinculado a alguma dessas instituições ou grupos de pesquisa 

vinculados a elas fortalece as identidades dos atores envolvidos. 

Nos lattes pesquisados, o capital de poder científico é quase sempre destacado por meio 

da participação em grupos de pesquisa. Trata-se de uma forma de fortalecimento do grupo e 

consequentemente uma forma de fortalecimento de algumas temáticas que são focadas pelos 

grupos. 

Fragmento 88: 

CL/19: [...] Membro do grupo de pesquisa GPECS (Cultura, Educação e Subjetividade) 
vinculado a Universidade Tiradentes. Membro do grupo de pesquisa de Iniciação Científica no 
Departamento de Licenciatura em Química (Faculdade Pio Décimo). [...]. 

Fragmento 89: 

CL/11: [...] Atualmente é participante do grupo de pesquisa "estudos de literatura e de cultura". 
[...]. 

 

Normalmente, são através dos processos relacionais que os integrantes dos grupos de 

pesquisa se caracterizam. Embora o diretório de grupos de pesquisa enumere três tipos de 

participantes - pesquisadores, estudantes e técnicos - os atores preferem se autodenominar, 

conforme interesses. Nos casos acima, eles preferiram colocar atributos que indicam apenas o 

valor de pertencimento ao grupo: membro e participante. Entretanto, há aqueles que tentam 

destacar seu poder hierárquico simbólico, evidenciado pelo epíteto "líder" ou pelo processo 

verbal material, preservando o valor semântico do lexema. 

                                                
42 Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe. 
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Fragmento 90: 

CL/05: [...] É sócio da ABRAPUI (Associação Brasileira dos Professores Universitários de 
Inglês), da SBHE (Sociedade Brasileira de História da Educação) e líder do Grupo de Pesquisa História 
do Ensino das Línguas no Brasil. [...]. 

Fragmento 91: 

CL/16: [...] Atualmente é professor titular I da Universidade Tiradentes (UNIT), onde Lidera o 
Grupo de Pesquisa (UNIT/CNPq) [...]. 

 

Em outro currículo, além do ator social possuir o caráter participativo, ele tenta reforçar 

a marcação de poder hierárquico, ou seja, em um mesmo currículo há as duas formas descritas 

até então. 

Fragmento 92: 

CL/16: [...] é membro da SBHE Sociedade Brasileira de História da Educação; do Grupo de 
Estudos e Pesquisas em História da Educação: Intelectuais da Educação, Instituições Educacionais e 
Práticas Escolares, liderado pelo Professor Doutor Jorge Carvalho do Nascimento e pela Professora 
Doutora Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas, do Núcleo de Pós-Graduação em Educação da UFS; 
lidera o Grupo de Pesquisa em Estudos de texto, leitura e linguagem) [...]. 

 

Nesse caso, o ator do lattes tenta estabelecer a escala hegemônica, quando citou os 

"coordenadores" do grupo de pesquisa do qual faz parte. Além disso, ele tentou marcar seu 

espaço de poder quando colocou o processo material "liderar". O processo ainda pode ser 

entendido como comportamental, já que nesse caso, pela materialidade textual, o ator se 

comporta de duas formas quando se trata de grupo de pesquisa. Ele sendo o "comportante" do 

processo (CUNHA; SOUZA, 2011; EGGINS, 2002).  

É importante salientar que a marcação de "líder" ocorre, normalmente, e, evidentemente, 

com profissionais que possuem carreira acadêmica já sedimentada, tanto como docente quanto 

pesquisador. Com isso, a escolha pelo item lexical na produção textual é uma forma de 

vantagem individual que o ator quer para si. 

 

Para alguns pesquisadores, principalmente aqueles já consagrados no campo 
universitário, [...] o grupo de pesquisa não representa uma vantagem no 
sentido de realização do nome. A razão principal é que o nome construído 
individualmente origina maiores ganhos simbólicos e, ao mesmo tempo, sua 
posição já está demarcada no universo acadêmico (HEY, 2008, p. 113-114). 

 

Evidentemente, que em um grupo de pesquisa, todos os envolvidos ganham capital, 

contudo, para os iniciantes na carreira acadêmica, pertencer a um grupo de pesquisa já 

estruturado e coordenado por pesquisadores com poder acadêmico destacado é bastante 

vantajoso.  
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Como naturalmente ocorre nesta pesquisa, segue abaixo quadro com o resumo dos 

apontamentos dessa temática. 

Quadro 14: Resumo da identidade por capital de poder científico 

Capital 
Cultural-

Acadêmico 

Pistas 
Linguísticas 

Avaliatividade Transitividade 
Valores 

Discursivos 
Valores 
Sociais 

Capital de 
Poder 

Científico 

Participação 
em grupos de 

pesquisa: 
membro, 

participante e 
líder 

Escala gradativa 
Processos 
relacionais 

Os atores 
demonstram 
que desejam 

ser 
reconhecidos 

pelos 
interlocutores 

como 
pertencentes 

às instituições 
e posições 
assumidas 

Poder 
institucional 

dos ambientes 
de pesquisa, 

poder 
hegemônico, 

evidenciando o 
destaque do 

grupo. 

 

O capital de poder científico é o que propicia ao pesquisador a possibilidade de galgar 

espaços maiores dentro da carreira. Principalmente, em busca do prestígio científico. 

Reconhecimento que simbolicamente representa a conquista do mérito acadêmico. 

  

d) Capital de prestígio científico 

 

O prestígio científico é materializado em qualquer forma de reconhecimento na esfera 

acadêmica. O reconhecimento se realiza através de prêmios de mérito científico; por meio de 

exercício da profissão docente no exterior; e por forma de consultorias científicas (HEY, 2008, 

p. 87). 

O reconhecimento através de prêmios científicos é uma manifestação corrente nos CL. 

O mérito se dá principalmente por meio de um título, ou de uma condecoração, conforme o 

currículo abaixo. 

Fragmento 93: 

CL/08: [...] Foi condecorado pelo Ministério da Cultura da França, Chevalier em 1996, e 
Officier em 2003, dans I ordre des Arts et des Lettres, pelo Ministério da Educação Nacional. [...] Em 
2006, recebeu o título de Doutor Honiris Causa, outorgado pela Université Marc Bloch de Strasbourg, 
França.  [...]. 
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O prestígio científico insere o pesquisador no campo mais alto que se pode trilhar na 

esfera científica, acadêmica, juntamente com a notoriedade intelectual - tópico seguinte (HEY, 

2008, p. 54). O ator do lattes reconhece seu feito ao utilizar o termo "condecorar", ou seja, 

receber prêmio com distinção honorífica. Ele utiliza o processo verbal passivo que reforça o 

caráter receptor da ação. No segundo exemplo, o fragmento se vale também de um processo 

verbal que a carga semântica reforça o título recebido. Somente em um dos currículos 

analisados foi encontrada essa característica. 

No entanto, em outra forma de manifestação do poder de prestígio científico, o exercício 

de função no exterior, foram encontradas mais de uma realização. 

Fragmento 94: 

CL/08: [...] Foi [..] professor titular convidado de Didática de Francês Língua Estrangeira na 
Université de Paris III Sorbonne Nouvelle, de setembro de 2005 a setembro de 2008 e atuou como 
professor-orientador convidado de Didática de Francês Língua Estrangeira na Université de Paris VII - 
Denis Diderot, de outubro de 2008 a agosto de 2011.  [...]. 

Fragmento 95: 

CL/20: [...] Professor Cooperante da Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL), em 
Timor-Leste (2008-2009) [...]. 

 

No fragmento 95, o mérito de ter sido professor na Universidade Nacional no Timor-

Leste evidencia um caráter humanitário. Sabendo-se das dificuldades quanto à instituição da 

língua portuguesa como língua oficial no Timor-Leste e o convívio com outras línguas na 

região, o exercício de ser professor naquelas plagas se trata, antes de qualquer coisa, uma 

atividade para contribuir com um determinado fim (HOUAISS ELETRÔNICO, 2009), 

reconhecida pelo ator: "professor cooperante". Contudo, tal atitude, ou atividade, não tira o 

mérito de prestígio científico. 

A última manifestação do prestígio científico, nos CL, a ser descrita, está nas assessorias 

prestadas para os órgãos do Governo Federal e Estadual.  

Fragmento 96: 

CL/22: [...] Consultora da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do 
Estado de Sergipe [...]. 

 

Fragmento 97: 

CL/23: [...] Professora de Graduação e Pós-Graduação da Faculdade Pio Décimo e Assessora 
Técnica da Universidade Aberta do Brasil e da Escola de Gestores SEED-SE. [...] 
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As nominalizações fundamentadas em ações técnicas reforçam o reconhecimento 

científico. Dito isso, os argumentos serão confirmados com o debate do quadro abaixo. 

Quadro 15: Resumo da identidade por capital de prestígio científico 

Capital 
Cultural-

Acadêmico 

Pistas 
Linguísticas 

Avaliatividade Transitividade 
Valores 

Discursivos 
Valores 
Sociais 

Capital de 
Prestígio 
Científico 

Premiação 
Científica. 

X 

Processos 
passivo: "foi 

condecorado". 
E mesmo em 
voz ativa, o 

processo 
material nesse 
caso é dotado 

de passividade: 
"recebeu". 

Os atores 
demonstram 
que desejam 

ser 
reconhecidos 

pelos 
interlocutores 
como dotados 

de 
características 
por meio de 
seus prêmios 
recebidos e 
pelas suas 

ações 
nominalizadas. 

Destaca-se a 
rede de 

contatos. 
Um caráter 
relacional-
político. 

Reconhe-
cimento 
entre si. 

Exercício de 
profissão no 

exterior. 
X 

Processo 
relacional: "Foi 

professor 
titular..."  

Assessoria a 
órgãos do 
governo. 

X 

Processos 
relacionais: ela 
é consultora, 

ela é assessora. 

 

 

e) Capital de notoriedade intelectual 

 

O capital de notoriedade intelectual é basicamente ser conselheiro de revistas de 

publicação científica. As revistas passaram a ter grande participação no acúmulo de capital 

acadêmico. Revistas com diversas qualificações, publicadas pelas diversas universidades, são 

para os que publicam nelas grandes fontes de poder científico. Algo mais destacado acontece 

com os que fazem parte do corpo editorial dessas revistas, sendo por vezes conselheiro, revisor 

e avaliador (HEY, 2008, p. 87).  

A notoriedade é uma espécie de reconhecimento, semelhante também ao capital de 

prestígio acadêmico. Contudo, mesmo sendo possível acreditar em uma junção de conceitos 
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(Prestígio-Notoriedade Científica), prevalece o pensamento de que a notoriedade realça o 

caráter de consequência por meio de suas ações intelectuais, enquanto o prestígio aparenta mais 

o caráter relacional-político, claramente sem deixar o reconhecimento científico. 

Seguindo as discussões, foi possível encontrar o capital de notoriedade intelectual nos 

currículos pesquisados. A base da notoriedade está na participação em revistas científicas. A 

construção oracional está baseada no processo relacional, construída sempre no valor atributivo 

da oração. Isso denota que o valor da posição ocupada é valorativa. 

Fragmento 96: 

CL/06: [...] Membro do Núcleo de Estudos da Universidade Federal de Minas Gerais e Membro 
de corpo editorial da Alere43 [...]. 

Fragmento 97: 

CL/16: [...] e é Editor executivo da Revista Interfaces - Ciências Humanas e Sociais44 [...]. 

 

Conforme dito no tópico anterior, tanto o prestígio científico quanto a notoriedade 

intelectual valorizam a identidade dos pesquisadores. Por meio desses capitais, eles são alçados 

a patamares de destaque acadêmico (HEY, 2008, p. 54). No Fragmento 96, o autor do texto 

evidencia o fato de fazer parte do corpo editorial por meio do sintagma nominal "membro". Já 

no fragmento 97, o destaque está no fato de o sintagma "editor" evidenciar o acontecimento do 

ator possui posição, de proeminência, confirmada pelo epíteto "executivo". 

A notoriedade é um reconhecimento importante para o campo científico. Tanto que, na 

pesquisa, foi possível encontrar um currículo que cita o capital de notoriedade, fragmento 98, 

contudo, a informação existente no lattes não confere com os dados editoriais publicados no 

site da revista. A revista publica em seu site as informações editoriais quanto ao seu conselho 

editorial e ao seu conselho consultivo. A informação pode estar defasada, ultrapassada, ou ainda 

não ser verdadeira. Todavia, se qualquer uma das opções fosse considerada fidedigna, só 

justificaria a importância e o valor que esse capital possui para a valorização da identidade do 

ator social. 

                                                
43 Revista do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Universidade do Estado de Mato 

Grosso. 

44 Revista Interfaces é editada pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão da Faculdade Unida de Suzano 
(UNISUZ). 
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Fragmento 98: 

CL/09: [...] Atua no corpo editorial da Revista Icarahy45 [...]. 

 

É possível ainda compreender que o processo material "atuar" caracterize outra função 

que não a de membro dos conselhos. Contudo, a relação com a notoriedade é algo relevante 

perante a estrutura do espaço acadêmico-hegemônico que prevalece atualmente. 

Discutidos os dados sobre o capital de notoriedade intelectual, segue o quadro 

resumitivo: 

Quadro 16: Resumo da identidade por capital de notoriedade intelectual 

Capital 
Cultural-

Acadêmico 

Pistas 
Linguísticas 

Avaliatividade Transitividade 
Valores 

Discursivos 
Valores Sociais 

Capital de 
Notoriedade 
Intelectual 

Corpo 
editorial de 

revistas 

Escala gradativa 
na participação 

na edição de 
revista: 

"membro, editor 
etc". 

Processo 
relacional 
atributivo 

Os atores 
demonstram 
que desejam 

ser 
reconhecidos 

pelos 
interlocutores 
como dotados 

de 
características 
por meio de 

suas atuações 
no corpo 

editorial de 
uma revista 
científica. 

Destaca-se a 
rede de contatos. 

Um caráter de 
reconhecimento 

entre si pelas 
relação de causa 
e efeito de suas 

práticas 
intelectuais.  

X 
Processo 
material: 
"atuar". 

 

 O poder científico é de certa forma um poder contrário ao capital de poder político que 

alguns estudiosos adquirem durante sua trajetória. Próximo tópico, o poder político fica 

evidente na comunidade acadêmica quando as relações se estruturam com base na organização 

governamental. 

 

                                                
45 Revista Icarahy é dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Letras da UFF. 
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f) Capital de poder político 

 

O capital de poder político, grosso modo, são os cargos ocupados na administração 

governamental. Esse poder pode ser considerado contrário ao poder acadêmico. Notadamente, 

pode-se dizer que em muitos casos o ator social só chegou à ocupação do cargo político por 

conta de seu poder universitário, seu prestígio científico, entre outros. Contudo, isso não é uma 

via de regra. 

Se se colocam na esfera política, os atores sociais passam a ter efeitos prejudiciais para 

as suas carreiras acadêmicas, em relação ao capital científico. Quando os atores passam a 

privilegiar o capital político, há um empobrecimento de seu capital científico. Normalmente, 

essa é a equação regida por esse sistema, conforme o gráfico indicador de produção abaixo46. 

 

Figura 16: Produção bibliográfica CL/22 

 

Figura 17: Produção técnica CL/22 

 

Conforme o gráfico de produção bibliográfica, a produtividade do ator social pode ser 

considerada insignificante para o campo científico. Em compensação, as produções técnicas 

que são relatórios, assessoramentos, entre outros - que podem ser atrelados a funções 

                                                
46 Dados gráficos referentes ao currículo CL/22 analisado nessa seção. 
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administrativas-políticas - possuem números acentuados. Quer dizer, o ator privilegiou o capital 

político em detrimento ao científico.  

Nos currículos em análise, somente um texto possui a marca do capital político. Nele é 

totalmente perceptível a escolha pela burocratização da carreira docente, isto é, a escolha do 

ator social é pelas atividades administrativas, embora cite ainda alguns vínculos de professora 

com a rede estadual e cursos de especializações (HEY, 2008, p. 24). 

Fragmento 99: 

CL/22: [...] É Secretária Municipal de Educação de Aracaju, operadora e consultora de Direitos 
Humanos com foco em Direitos da Criança e do Adolescente. Consultora em Desenvolvimento Humano 
e Política da Qualidade da Tecnogas Consultoria e Serviços Ltda; Curadora do Museu da Gente 
Sergipana; Gerente de Projetos do COMPESSOAS; Assessora de Organização de Sistema e Métodos.  

 

Diversos fatores podem ser levados em conta para escolha dos atores sociais pelo capital 

de efeito social (político), ao invés do capital cultural (acadêmico). A desvalorização das 

carreiras docentes, a valorização salarial nos cargos políticos e a ineficiência das universidades 

e faculdades brasileiras são alguns dos fatores possíveis (HEY, 2008, p. 30).  

"O capital político é uma espécie particular de capital social que permite a circulação 

no campo da política" (HEY, 2008, p. 54). Essa trajetória é uma escolha tanto quanto às outras 

descritas anteriormente. Trata-se de um acúmulo de capital (neste caso, vinculado às questões 

de ensino, por isso considerado uma capital cultural – acadêmico). 

Quadro 17: Resumo da identidade por capital de poder político 

Capital 
Cultural-

Acadêmico 

Pistas 
Linguísticas 

Avaliatividade Transitividade 
Valores 

Discursivos 
Valores Sociais 

Capital de 
Poder 

Político 

Ocupação de 
cargo de 
gestão na 

esfera 
pública: 

"secretária de 
educação". 

X 
Processo 
relacional 
atributivo. 

O ator 
prioriza 

destacar o 
poder 

político em 
detrimento 
ao poder 

acadêmico 
ou 

intelectual. 

Burocratização 
da carreira. 

Destaca-se a 
rede de contatos.  

É o poder 
político envolto 

no ambiente 
acadêmico. 
Desejo de 

valorização 
simbólica e 
financeira.  
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O desejo de valorização e ganhos simbólicos está no ambiente e na perspectiva que cada 

ator procura para sua vida, consequentemente sua identidade (HEY, 2008, p. 90).  

 

g) Concluindo a seção. 

 

Finalizando esta seção, foi possível verificar como os aspectos do capital cultural 

estruturam as identidades coletivas de atores sociais nos textos introdutórios dos CL. No 

primeiro momento do texto, fez-se uma síntese dos pressupostos sobre o capital imaterial 

(CAMARGO, 2009) até o conceito de capital cultural-acadêmico (HEY, 2008). 

A pesquisa tentou resumir a acumulação de bens imateriais e atividades acadêmicas em 

seis tipos de capitais para melhor compreender o funcionamento da prática acadêmica por meio 

do capital: capital escolar, capital de poder universitário, capital de poder científico, capital de 

prestígio científico, capital de notoriedade intelectual e capital de poder político. 

Para o capital escolar foi possível verificar que a trajetória acadêmica é marcada pela 

apropriação de valores institucionais das marcas de universidades e vínculo com agências de 

fomento. Além disso, os títulos conquistados e as áreas de atuação são fontes de valores 

positivos como ganhos simbólicos em uma forma de capital existencial (JOSSO, 2010). No 

segundo momento, o capital de poder universitário foi apresentado, focando sua realização 

pautada pela produtividade e pelas ocupações de cargos nas instituições (HEY, 2008).  Já o 

capital de poder científico, terceiro tópico, é marcado pela participação em ambientes de 

pesquisa, em grupos de pesquisa, fundações de pesquisa e agências de fomento. Sobre o 

prestígio científico (quarto tópico) e a notoriedade intelectual (quinto tema) são capitais que 

inserem o ator social em patamares mais destacados dentro da carreira acadêmica, dado seu 

destaque (HEY, 2008). Sendo que o último se trata de participações em conselhos editoriais de 

revistas científicas. Por fim, o capital de poder político se fundamenta na ocupação de cargos 

na esfera administrativa do poder executivo. Denota o poder, literalmente, nas esferas 

governamentais. 

Com esse modelo de análise, foi possível destacar os benefícios desses capitais para 

construção das identidades coletivas trabalhadas pela pesquisa. Embora, também, tenha-se 

destacado os malefícios para algumas identidades, quando opta-se por um tipo de capital, em 

detrimento a outro. Refletindo sobre a acumulação de capitais, aparentemente, a área da 

linguagem (Letras, Literatura, Linguística Aplicada) possui pouco capital político, sendo mais 

intensa a busca pelo capital acadêmico. Foi relevante entender o produto do trabalho intelectual 

como um produto imaterial, dada sua constituição pós-moderna (LAZARRATO; NEGRI, 
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2001; CAMARGO, 2009). Viu-se que a trajetória acadêmica é baseada no poder universitário, 

com a carreira acadêmica sendo valorizada pelos postos ocupados e a pela produtividade dos 

atores sociais. Essa valorização tem a contribuição, auxílio, do poder científico, na participação 

dos ambientes de pesquisa: grupos de pesquisa e associações de fomento à pesquisa. Também 

a valorização é medida pelo prestígio e pela notoriedade dos atores junto às instituições 

constituídas para tal. Sendo assim, não restam dúvidas do valor que o capital cultural possui 

para as marcas identitárias acadêmicas. Sendo as identidades coletivas fortalecidas por meio 

dele. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões deste trabalho possibilitou o aprofundamento sobre questões importantes 

das identidades coletivas. Os conceitos e as categorias de análise foram aplicados para que se 

pudesse entender as identidades como parte indissociável do discurso, reconhecido este como 

um momento da prática social.   

Por meio dessa premissa, foi possível verificar as identidades coletivas, a partir de um 

apontamento da ASCD para os estudos de identidade - como o conceito de lentes - mecanismos 

de se entender uma realidade (MERLUCCI, 1995). A criticidade do trabalho perpassa por 

entender a prática do CL como um discurso revestido pelas relações hegemônicas, desde sua 

produção até o consumo do gênero. 

Com base em três macro temas para análises - identidades docentes, identidades de 

pertença social e identidades por capital cultural-acadêmico -  os resultados da análise 

alcançaram o objetivo geral da pesquisa que foi discutir em que medida identidades coletivas 

de pesquisadores da linguagem, junto ao campo acadêmico do CL, encontram-se constituídas 

e retratadas em práticas discursivas através de práticas sociais naturalizadas. 

A seguir, refletindo as questões de pesquisa e os objetivos traçados, são apresentadas as 

considerações. 

1. Quais identidades coletivas emergem dos CL a partir do discurso de estudiosos da 

linguagem? 

Com a pesquisa, o texto inicial do CL pôde ser verificado como discurso que reflete as 

práticas acadêmicas. Todos os atores sociais que pleiteiam a carreira acadêmica fazem uso do 

CL em diversos eventos: seleções, promoções funcionais, publicações de textos, aprovações de 

projetos, concorrência a financiamentos, dentre outros.  Esses usos repercutem a relevância do 

gênero para o campo acadêmico. Embora o texto seja individual, cada ator contribui para a 

formação de grupos hegemonicamente situados com posição discursiva definida. Esses grupos 

formam e são formados por meio da socialização que permeiam as práticas sociais desses 

atores. 

Por meio da socialização, identidades docentes emergiram, quais sejam: identidade de 

professor, pesquisador e administrador. Em sua maioria, as identidades docentes são 

manifestadas em atores professores. Por meio delas, foi possível perceber que essas identidades 

são as atividades profissionais, naturalmente descritas pelos próprios atores, tanto em 

qualidades sobre si quanto em suas ações desenvolvidas: professor auxiliar, assistente, adjunto, 
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associado, titular, convidado, formador, tutor e revisor.  Por meio dessas manifestações, os 

atores explanam que desejam ser reconhecidos pelos interlocutores como professores. 

Possivelmente, trata-se de uma realização pessoal e/ou se trata de um prestígio social que a 

classe de professor goza. Outro apontamento sobre a identidade de professor está em quando 

os atores citam as qualificações. Eles fazem uma categorização na própria classe, em busca de 

destaques pessoais. Além disso, as ações relatadas pelos atores destacam sua capacidade 

agentiva e comprometimento com a função. 

De forma semelhante às identidades docentes, manifestam-se as identidades de 

pesquisadores, em que os atores evidenciam as atividades de pesquisa, em detrimento das 

demais atividades: doutores, mestres, líderes de grupo de pesquisa, orientador etc. Um 

reconhecimento simbólico (prestígio social) valorizado nas universidades e ambientes de 

pesquisa.  

Outras identidades docentes apareceram através das frequentes atividades burocráticas 

realizadas pelos docentes nas diversas instituições de ensino superior ou outro vínculo da 

educação básica: identidades de administradores – coordenador, diretor de centro, chefe de 

departamento, secretário municipal de educação, consultor, assessor e outras. Essas 

manifestações reforçam a identidade administrativa do ator, às vezes privilegiando a gestão 

sobre a pesquisa e ensino, sendo a identidade revestida de práticas de ordem mercadológica e 

política (HEY, 2008). 

 Além das identidades docentes, pôde-se verificar que os grupos identitários se 

constituem também por sentimentos de pertença social. Alguns atores manifestam seu orgulho 

de pertencer ao grupo. Assim expressam-se as identidades orgulhosas. Dão-se dessa maneira, 

quando os atores sociais sentem que o grupo goza de prestígio social. Consequentemente, eles 

fazem questão de expor, divulgar, sua participação no seio grupal. Além disso, a elaboração do 

CL leva em conta a premissa de incitar a valorização de si e de seu grupo, destacando as 

informações positivas 

Em oposição às identidades orgulhosas, outros atores, quando pertencem a um grupo 

que não desfruta de valorização social, efetivam suas identidades por vergonha de 

pertencimento ao grupo. Destarte, instauram-se as identidades envergonhadas. Essas 

identidades ocorrem quando há por parte dos atores um retração quanto à demonstração na 

participação junto ao grupo.  Por outro lado, foi possível verificar que há atores que expressam 

o desejo de pertencer a um grupo valorizado socialmente, quando eles, não fazendo parte de 

um grupo valorizado, reconhecem as qualidades de outro, identificando-se (identidades 

almejadas) (BAJOIT, 2006).   
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Todas identidades evidenciadas aqui, baseadas na pertença, reforçam uma retomada ao 

modelo cultural industrial de identidades que, não obstante, seja de outro momento histórico, 

contribui para entender a pós-modernidade, articulando-se em um ação pancrônica. As 

identidades destacam o processo consciente do ator na construção de sua identidade com base 

somente nos pontos valorizados, excluindo os não valorizados e, evidentemente, em relação a 

outra identidade (WOODWARD, 2012; BAJOIT, 2006).  

Por fim, além das identidades docentes e identidades de pertença social, o capital 

cultural-acadêmico (BOURDIEU 1989; HEY, 2008) norteia uma identidade valorizada, na 

demonstração de capitais simbólicos diversos: capital escolar, capital de poder universitário, 

capital de poder científico, capital de prestígio científico, capital de notoriedade intelectual e 

capital de poder político. 

Todas as identidades aqui descritas se fundamentam no acúmulo de capital cultural-

acadêmico, sejam por incorporação de valores institucionais, por alta produtividade acadêmica 

e por participações em agências, associações, grupos de pesquisa e revistas. Ou, ainda, por 

ocupar cargos nas instituições universitárias ou governamentais. Esses capitais mantém, 

legitimam e consolidam o habitus e o lócus acadêmicos (SANTOS; AZEVEDO, 2012) e, 

consequentemente, todo sistema lógico de valores agregado a eles - autoridade, influência, 

hegemonia, cálculo, identificação e convicção. Esse sistema compõe as identidades coletivas, 

quando as mesmas emergem do ambiente acadêmico.  

As discussões desse primeiro questionamento, em suas explicações, além de responder 

à pergunta da pesquisa, abrange o primeiro dos objetivos da pesquisa: identificar como se 

constituem os processos de formação das identidades coletivas por meio das práticas do CL. 

2. Como as relações hegemônico-ideológicas revestem as práticas do CL? 

O CL, em especial, o texto inicial do lattes, assim como o ambiente acadêmico, por meio 

da análise, pôde ser desmitificado da “fetichização” que o revestia. Em boa parte da prática do 

CL, é possível pensar que sua produção, sua distribuição e seu consumo não são entendidos 

como discurso, assim não seriam permeados por relações hegemônico-ideológicas. Ou seja, a 

maioria dos atores não reflete sobre essa peculiaridade discursiva do CL, utilizando-o 

mecanicamente. 

Por meio do conceito de hegemonia em Gramsci, foi possível entender a lógica 

relacional no campo acadêmico (GRAMSCI, 2002). Para isso, o fundamento hegemônico está 

no princípio da “direção intelectual e moral”, baseado no consenso das ideias, na influência 

entre os atores e posicionamentos institucionais, nas alianças e nos vínculos instaurados. É 
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dessa forma que a autoridade acadêmica se efetiva, definida com os interesses grupais e 

particulares sempre com vista nos lucros simbólicos (GRAMSCI, 2002; COUTINHO, 2011).  

A instauração da hegemonia só é possível - e consequentemente se dá - por meio dos 

próprios pares e das instituições que mantém o funcionamento do campo acadêmico. Esse 

modelo hegemônico reflete, conforme van Dijk (2008), marcas do poder moderno na 

sociedades pós-modernas, onde o poder é persuasivo e manipulador, em oposição à forma de 

poder coercitivo de outras épocas.  

Atendendo ao segundo objetivo da pesquisa - delinear de que forma as relações 

hegemônicas se dão quanto aos processos de produção, distribuição e consumo do CL - A 

manifestação hegemônica-ideológica se dá em posições dos atores, cargos obtidos, recursos 

acadêmicos angariados, eventos acadêmicos, reconhecimento de títulos, seleções diversas para 

professor e alunos, progressão funcional, publicações diversas de livros e artigos, entre outras 

formas. Sendo assim, é a partir dessas práticas que, especialmente, as lutas hegemônicas se 

realizam, contribuindo com a consciência crítica (BOURDIEU, 1983a). 

3. Quais elementos linguísticos, discursivos e sociais contribuem para identidades 

coletivas valoradas no lattes? 

Orientados linguisticamente, conforme pressuposto da ACD, e consequentemente da 

ASCD, por meio das categorias analíticas formuladas pela LSF, foi possível verificar os 

principais elementos que contribuíram para instauração de identidades coletivas nos CL. 

Especificamente sobre os elementos linguísticos encontrados, através das análises dos sistemas 

de avaliatividade e transitividade, verificou-se que as identidades emergem através de nomes e 

nominalizações, epítetos, processos oracionais, circunstâncias e apagamentos.  

Entre os usos, os empregos dos nomes de instituições, títulos, cargos, entre outros, 

revelaram o fato de os atores possuírem a intenção de serem reconhecidos por tais 

características. Quando utilizam os nomes das universidades, fazem principalmente com 

destaque para as universidades do sudeste e sul do Brasil ou do exterior, querendo incorporar 

sua credibilidade; quando utilizam os títulos acadêmicos, fazem a fim de marcar a escala 

gradativa deles; e quando utilizam os epítetos, fazem como sua própria identificação. Já os 

processos oracionais reforçam a escolha dos atores; acentuam a posição ativa do ator e suas 

intenções. 

Além dos aspectos linguísticos, os elementos discursivos fundamentam a formação das 

identidades coletivas. O processo produtivo leva em conta a característica do gênero CL – 

mesmo que inconscientemente. Cada ator sabe que pertence a um grupo específico (ideia de 
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classe), consequentemente, sabe dos propósitos discursivos que o seu texto possui e, por 

consequência, sabe que o texto, ao produzi-lo, segue uma lógica de convenção e esquemas, 

reconhecidos pelos participantes da comunidade discursiva (GRAMSCI, 2002).  

Outro ponto importante da análise discursiva é o consumo do gênero CL. O ator social 

considera que seu texto será consumido de diversas formas, mas que essas formas remetem ao 

ambiente de atores que fazem parte do mesmo lócus acadêmico, manifestando a coerência do 

gênero, buscando não haver possibilidade de leituras diferentes. 

   Ditas as representações linguísticas e discursivas, chega a vez de destacar a 

importância dos elementos sociais para as identidades coletivas. Os componentes sociais 

refletem as manifestações hegemônico-ideológicas. O CL reflete um conjunto de regras 

(lógica), como uma espécie de sistema que se naturaliza em práticas. Ou seja, o CL é orientado 

pelo habitus discursivo (BOURDIEU, 1983a, 1983b 1989, 2005; BAJOIT, 2006). Dessa forma, 

O lócus acadêmico, que legitima a prática acadêmica, validado pelas diversas lutas 

hegemônicas, é determinante para constituição das identidades: o aparato institucional das 

universidades, as agências de fomento e as organizações de grupos de pesquisa contribuem para 

manutenção das relações hegemônicas.  Sendo assim, é por meio da socialização que os atores 

sociais se incluem nas práticas sociais. Eles fazem cálculo dos lucros de sua participação, por 

isso se adequam a um modo de ação (habitus), por se identificarem (identificação) com práticas 

e pessoas, mas sobretudo por estarem convictos (convicção) de que se incluem numa prática 

que lhes é benéfica. Outro elemento social importante é o sentimento de pertença social 

(BAJOIT, 2006). Fazer ou não fazer parte de um grupo como conceito relevante para definição 

das identidades.  

Respondendo a terceira pergunta da pesquisa, por meio desses julgamentos, sobre os 

elementos linguísticos, discursivos e sociais, foi que se atingiu o terceiro objetivo desse estudo: 

identificar quais elementos linguísticos, discursivos e sociais contribuem para instauração das 

identidades coletivas. 

4. Como o capital cultural-acadêmico reflete práticas sociais naturalizadas? 

O gênero lattes, como todo gênero, envolve partes, enunciados relativamente estáveis, 

que se tratam de um compromisso do pesquisador que, de forma consciente (metacognitiva), 

envia ao CNPq seus dados somente depois de marcar o “de acordo”, nos termos do contrato. 

Contudo, essa padronização reflete práticas naturalizadas nas atividades acadêmicas dos atores. 

Os capitais culturais contribuem para instauração de identidades coletivas por meio da lógica 

imaterial. 
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Os diversos capitais simbólicos representam para CL a principal forma de manifestação 

das identidades. Esses capitais revelam, em primeiro plano, as trajetórias acadêmicas seguidas 

pelos atores (capital escolar), desde o início de seus estudos em IES, recebimento de títulos, até 

as áreas escolhidas para aperfeiçoamento acadêmico. Esse capital serve de base para 

padronização textual do resumo introdutório do CL. Há nessa padronização, por meio de títulos, 

instituições e áreas de aperfeiçoamento, o acúmulo de credibilidade institucional. Evidencia-se 

por meio desse processo de divulgação a referência de um modelo ideal de professor, 

pesquisador e estudioso de determinada área. Ganhos simbólicos que se incorporam a si e a 

área da linguagem da qual ele faz parte.   

 O acúmulo de bens simbólicos é uma ordem mercadológica que se manifesta 

imaterialmente. Essa ordem está presente também na lógica produtiva de textos acadêmicos - 

nem sempre qualificados e significativos, abalizados por conta de uma meta anual a ser atingida 

-  que referenda valores acadêmicos hegemônicos. A produtividade dos atores (capital de poder 

universitário), medida por gráficos e números no CL, é um processo pelo qual o estudioso 

precisa realizar para constituição da identidade acadêmica ideal. Fato que se dá em uma 

produção sempre constante, já que esses números poderão sofrer com a validade – quase sempre 

medida pelos últimos cinco anos. Trata-se da lógica do “publique ou pereça” que força os atores 

à participação de uma ordem mercadológica, propagandística e política (MOTTA-ROTH, 

MARCUZZO, 2010; HEY, 2008).  

 A participação e/ou o desejo de participação dos atores sociais, nas práticas que 

fundamentam o ambiente acadêmico, referenciam a autoridade regulatória das agências de 

fomento à pesquisa, das associações de pesquisa, das IES, dos grupos de pesquisa, das revistas, 

entre outros, para o protótipo acadêmico a ser seguido. Nesse raciocínio, participar, ser membro, 

vincular-se a essas ordens do discurso, é se sentir membro inserido, não excluído, digno de 

receber todos os lucros simbólicos - capital de poder científico. Os lucros desse vínculo se dará, 

consequentemente, no reconhecimento na esfera acadêmica - capital de prestígio científico - 

e/ou na participação das publicações de diversos editoriais - capital de notoriedade intelectual 

(HEY, 2008).  

Outra forma de naturalização das práticas sociais por meio dos capitais acadêmicos está 

na ocupação de atividades na esfera administrativa governamental (capital de poder político). 

E, ainda, na participação de cargos na IES de ensino superior. O capital político reforça o caráter 

técnico, um padrão burocrata para os acadêmicos que o possui. Trata-se de valores simbólicos 

para se conseguir ganhos salarias, posições sociais e evidência social. As escolhas por esse 
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capital demonstram que a carreira do pesquisador não possui mais destaque no plano das 

produções acadêmicas. Destacam-se os trabalhos técnicos em detrimento aos científicos.   

 A produção dos diversos capitais acadêmicos, como elementos que constituem 

identidades valorizadas para o campo acadêmico, versa sobre uma imposição de valores 

acadêmicos (GOMES; OLIVEIRA, 2012). Tais práticas foram analisadas para entender como 

produtos imateriais fundamentam a lógica capitalista do campo acadêmico e fundamentam 

práticas naturalizadas. Essa característica foi de fundamental importância para entender a 

formação de todas as identidades trabalhadas (HEY, 2008). 

Com isso, alcançou-se ao quarto e último objetivo: discenir como os diversos capitais 

culturais-acadêmicos contribuem para fundamentação de identidades coletivas naturalizadas 

baseadas no acúmulo de capital. 

Para além do que foi exposto nesta pesquisa, muito poderia ter sido dito ou analisado, 

de diversas formas, já que não há outros trabalhos referentes a essa temática. Todavia, essa 

pesquisa analisou e discutiu o que ela se propunha para essa etapa de formação acadêmica. As 

instaurações de identidades coletivas, propiciadas pelo CL, podem servir para o prosseguimento 

em outra etapa ou servir de base para novos textos de outros autores. 

O trabalho também contribui com os estudos em LA, principalmente para estudos sobre 

a temática das identidades. Da mesma forma, ele possibilitará para trabalhos que se aprofundem 

nos pressupostos da ASCD um caminho a seguir.  

Finalizando a pesquisa, o CL, por meio de seu texto introdutório, é um componente do 

campo acadêmico que reflete os elementos identitários coletivos. Embora em tempos de 

fragmentação identitária, as identidades possuem formatos que se fundamentam pela 

acumulação de capital cultural-acadêmico, em sentimentos de pertença social e por atividades 

assumidas e exercidas. Espera-se que, ao fechar esse ciclo de discussão, este trabalho possibilite 

novos diálogos profícuos e vantajosos para além desse ponto. 
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Currículos dos Professores Vinculados à UFS 

Currículo 1 

 

Graduada em Letras, Universidade Federal de Pernambuco (1981), especialista em Linguística 
Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa (1992 - PUC / MG), mestra (2001) e doutora (2007) em Letras 
e Linguística, Universidade Federal da Bahia (UFBA). Durante o doutorado, foi bolsista da CAPES. A 
tese, intitulada "As Marcas da Polifonia na Produção Escrita de Estudantes Universitários", foi avaliada 
com distinção e considerada inédita. Atualmente, é professora adjunto nível 2 da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), na graduação e pós- graduação (PPGL). Tem experiência na área de Linguística, com 
ênfase em Análise do Discurso. Atua principalmente com os seguintes temas: ensino de língua, professor 
de Língua Portuguesa, ethos discursivo, produção de sentido, texto, argumentação, discurso, estudantes, 
aprendizagem da escrita. Além da experiência com o ensino universitário, atuou como professora de 
Língua Portuguesa, nas redes de ensino público (Recife - PE) e particular (Recife / PE; Aracaju / SE). 
No presente, vem desenvolvendo pesquisas acerca do ethos do professor de Língua Portuguesa, 
investigando a construção de imagens que esse profissional faz de si, do aprendiz e do seu objeto de 
ensino. Além disso, vem investigando as relações de poder entre professor / estudante, 
institucionalmente determinadas. 

 
Última Atualização do CL: 25/04/2012 

 

Currículo 2 

 

Possui graduação em Letras Vernáculas pela Universidade Federal de Sergipe (1973), mestrado 
em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina (1979), doutorado em Linguística pela 
Universidade de São Paulo (1985) e doutorado em Pós Doutorado pela Universidade de Lisboa (1986). 
Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Sergipe, Diretor do Centro de Educação a 
Distância (CESAD) e membro do Conselho Estadual de Educação de Sergipe. Tem experiência na área 
de Linguística e Educação, com ênfase em Sociolinguística, atuando principalmente nos seguintes 
temas: ensino de língua portuguesa, norma linguística, cultura e identidade linguística. 

 
Última Atualização do CL: 31/03/2012 

 

 

 



 
 
Currículo 3 

 

Doutora em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2004). 
Lecionou na PUC/SP no período de 1995 a 2006. Atualmente é professora adjunta do Departamento de 
Letras e coordenadora do Núcleo de Pós-Graduação em Letras na Universidade Federal de Sergipe. Tem 
experiência na área de Letras, com ênfase em Lexicologia e no Ensino de Português como Língua 
Estrangeira (PLE). Líder do Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Lexicologia - GIPLEX. 
Coordenadora do Projeto Formação Docente e Inovação Tecnológica para o Ensino-Aprendizagem de 
Português como Língua Estrangeira (PLE), aprovado pelo PNPD/CAPES/2010 e pela FAPITEC/2010, 
com parcerias interinstitucionais da PUC-SP e da UnB. 

 
Última Atualização do CL: 17/04/2012 

 

Currículo 4 

 

Graduada em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1985), Especialista em 
Letras pela Universidade Federal Fluminense (1994), Mestre em Letras pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (1997) e Doutora em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (2002). Trabalhou, de 2005 a 2009 , como Formadora do Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens, PROJOVEM, do Governo Federal, pela Fundação Darcy Ribeiro, atuando na formação inicial 
e continuada de formadores e educadores. Lecionou Literatura Brasileira em Curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, de 2004 a 2007. Professora visitante 
da Universidad de Salamanca, durante o ano letivo de 2003/2004, ministrando, pelo Centro de Estudios 
Brasileños, as disciplinas "Lengua Portuguesa de Brasil" e "Cultura Brasileña". Lecionou no Servicio 
Central de Idiomas, da Universidad de Salamanca, o curso "Portugués do Brasil", e participou dos 
processos de avaliação do Exame CELPE- BRAS dos anos de 2003 e 2004. Na Universidade Estácio de 
Sá, lecionou Língua Portuguesa I, II e III e Cultura Brasileira, nos cursos de Comunicação Social; 
Português, nos cursos de Relações Internacionais, Cinema, Direito e Enfermagem; Literatura e 
Jornalismo, em curso de Pós-Graduação em Redação Jornalística, durante os anos de 2003 a 2006 
Aprovada em concurso público, em abril de 2009, é Professora Adjunta do Departamento de Letras da 
Universidade Federal de Sergipe, lecionando disciplinas relacionadas à Língua Portuguesa e à formação 
de docentes. Eleita por seu conselho departamental, chefia desde outubro de 2010 o Departamento de 
Letras Vernáculas da Universidade Federal de Sergipe. Experiência na área de Letras, com ênfase em 
educação e formação docente, atuando principalmente nos seguintes temas: Língua, Literatura e Cultura. 

 
Última Atualização do CL: 26/03/2012 

 

 

 



 
 
Currículo 5 

 

Graduado em Letras Português- Inglês pela Universidade Federal de Sergipe (1990), onde 
também se bacharelou em Direito (1997), e Professor Associado II do Departamento de Letras (DLE), 
do Núcleo de Pós-Graduação em Letras (NPGL) e do Núcleo de Pós-Graduação em Educação (NPGED) 
da mesma instituição. Fez Mestrado em Teoria e História Literária na Universidade Estadual de 
Campinas (1999) e Doutorado em História da Educação na Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (2006). É sócio da ABRAPUI (Associação Brasileira dos Professores Universitários de Inglês), 
da SBHE (Sociedade Brasileira de História da Educação) e líder do Grupo de Pesquisa História do 
Ensino das Línguas no Brasil (http://sites.ufs.br/antigos/grupos/gphelb/#). Fez estágio pós-doutoral na 
área de Letras na Universidade de Lisboa (CLEPUL) em 2011. Sua produção tem se voltado para os 
seguintes temas: cânones escolares, ensino de línguas e suas respectivas literaturas (especialmente de 
língua inglesa), história da educação e história literária. 

 
Última Atualização do CL: 18/04/2012 

 

Currículo 6 

 

Possui graduação em Licenciatura Em Letras Habilitação Em Português pela Universidade 
Federal do Paraná (1991), mestrado em Letras pela Universidade Federal do Paraná (1998) e doutorado 
em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais (2004). Atualmente é Professor 
Adjunto da Universidade Federal de Sergipe, Membro do Núcleo de Estudos da Universidade Federal 
de Minas Gerais e Membro de corpo editorial da Alere. Tem experiência na área de Letras, com ênfase 
em Literatura Brasileira. Atuando principalmente nos seguintes temas: Cornélio Penna, nação, fronteira, 
Dois romances de Nico Horta, Repouso e A menina morta. 

 
Última Atualização do CL: 12/02/2012 

 

Currículo 7 

 
Possui graduação em Letras Neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2003), 

Especialização pela Universidad Complutense de Madrid (2004) e Mestrado em Estudos Linguísticos 
Neolatinos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2005). Doutorando em Estudos Linguísticos 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atualmente é professor do Departamento de Letras 
Estrangeiras da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Tem experiência na área de Letras e Linguística 
com ênfase em Sociolinguística Aplicada e Linguística Histórica, atuando principalmente nos seguintes 
temas: Materiais Didáticos de Línguas Românicas como Língua Estrangeira, História, Formação e 
comparação de Línguas Românicas, Variação e Mudança de Línguas Românicas, Crítica Textual e 
Terminologia, Lexicologia e Lexicografia de Línguas românicas.  

 
Última Atualização do CL: 20/01/2013 

 

 



 
 
Currículo 8 

 
Possui graduação em Letras português-francês pela Fundação Universidade Regional de 

Blumenau (1974), mestrado (1978), doutorado (1981), pós-doutorado (1994) em Letras-Fonética Geral 
e Experimental pela Université des Sciences Humaines de Strasbourg e pós-doutorado em Didática de 
línguas e culturas pela Université de Paris III Sorbonne Nouvelle (2004). Foi professor titular de Lingua 
e Literatura Francesa no Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da Universidade Federal de 
Santa Catarina, de 1982 a 2005, professor titular convidado de Didática de Francês Língua Estrangeira 
na Université de Paris III Sorbonne Nouvelle, de setembro de 2005 a setembro de 2008 e atuou como 
professor-orientador convidado de Didática de Francês Língua Estrangeira na Université de Paris VII - 
Denis Diderot, de outubro de 2008 a agosto de 2011. Atualmente é professor adjunto de Lingua Francesa 
do Departamento de Linguas Estrangeiras Modernas da Universidade Federal de Sergipe. Sua 
experiência acadêmica e seus trabalhos se destacam nas âreas da didática de ensino e aprendizagem de 
línguas estrangeiras, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de língua francesa, política de 
línguas estrangeiras, formação de professores de francês e didática da da pronúncia do francês. Eleito 
em julho de 2000, em Paris, Presidente da Fédération Internationale des Professeurs de Français FIPF, 
e reeleito presidente em julho de 2004, em Atlanta, é atualmente Presidente de Honra. Foi Presidente da 
Federação Brasileira de Professores de Francês, de 1995 a 2001, por dois mandatos consecutivos.Foi 
membro do Haut Conseil de la Francophonie da Organisation Internationale de la Francophonie de 2003 
a 2007. Foi condecorado pelo Ministério da Cultura da França, Chevalier em 1996, e Officier em 2003, 
dans l Ordre des Arts et des Lettres, pelo Ministério da Educação Nacional da França, em 1998, 
Chevalier dans l Ordre des Palmes Académiques e pelo Conseil Supérieur de la Langue Française du 
Gouvernement du Québec, em 2004, dans l Ordre des Francophones d Amérique.Em 2006, recebeu o 
título de Doutor Honoris Causa, outorgado pela Université Marc Bloch de Strasbourg, França.  

 
Última Atualização do CL: 27/02/2013 

 

 

 

Currículo 9 

 
Possui graduação em Letras - Habilitação: Português/ Espanhol (2001-2005) e mestrado em 

Letras (2008-2010) pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente cursa o doutorado em Estudos 
de Linguagem na mesma universidade (2011-2015) e é professora assistente de Língua Espanhola na 
Universidade Federal de Sergipe. Além disso, atua no corpo editorial da Revista Icarahy. Tem 
experiência na área de Lingüística, com ênfase em Análise de Discurso, História das Ideias Linguísticas 
e Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Espanhola. 

Última Atualização do CL: 11/03/2012 
 

 

 



 
 

Currículos dos Professores Vinculados à UNIT 

Currículo 10 

 
Professor Assistente I na Universidade Tiradentes, ministrando as disciplinas Fonética e 

Fonologia de Língua Inglesa, Língua Inglesa V, Língua Inglesa VII e Habilidades Integradas IV.  Ex-
Professor Substituto do Departamento de Letras da Universidade Federal de Sergipe (2009-2010), 
ministrando as disciplinas: Inglês para Fins Específicos I, II, III e IV; Língua Inglesa I, III, IV e VII; 
Fonética da Língua Inglesa; Inglês Instrumental e Compreensão e Expressão Oral em Língua Inglesa I 
e III. Professor de Tecnologias Educacionais do curso de Pós-Graduação da Faculdade Atlântico. 
Professor (convidado) de Análise do Discurso e Lingüística do curso de Pós-Graduação da Faculdade 
Serigy. Mestre em Educação com Novas Tecnologias pela Universidade Federal de Sergipe - Conceito 
A / Nota: 10,0. Licenciado em Letras Português - Inglês pela UFS (Universidade Federal de Sergipe). 
Nível de Proficiência Linguística Proficient (level 5) e advanced (level 4), ambos certificados pela 
University of London / EDEXCEL Foundation. Curso de especialização ITEP - International Teaching 
English Program certificado pelo Berkeley College de Nova York, residindo nos EUA por mais de dois 
anos. Experiência de +25 anos no ensino de Inglês no Brasil (Yazigi, Just for You e Instituto Canadá) 
Membro da ABT - Associação Brasileira de Tecnologia Educacional e membro-fundador do GEPIED - 
Grupo  de Estudos e Pesquisa sobre Informática na Educação da UFS. Pesquiso o uso das Novas 
Tecnologias na Educação, a Cibercultura e as TIC nos processos de aprendizagem, com ênfase, no 
aprendizado da Língua Inglesa via Internet e associação cultural ao idioma via novas mídias.  

 
Última Atualização do CL: 28/03/2012 

 

 

Currículo 11 

 

Graduada em Letras Inglês, especialista em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura e mestre 
em Letras pela UFS, atualmente é participante do grupo de pesquisa "Estudos de Literatura e de cultura", 
Professora da Graduação em Letras da Universidade Tiradentes e Professora do Instituto Federal de 
Sergipe. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Línguas Estrangeiras Modernas. 

 
Última Atualização do CL: 25/05/2012 

 

 

 



 
 
 

Currículo 12 

Graduada erm em Letras pela Universidade São Francisco-SP (1984). Especialista em 
Tecnologia Educacional, Universidade Tiradentes-SE (1997). Mestrado em Letras e Lingüística pela 
Universidade Federal da Bahia (2002). Atualmente é professora do curso de Letras presencial e a 
distância pela Universidade Tiradentes. Tem diversos trabalhos publicados por esta instituição, 
experiência a área de Educação, com ênfase em Tecnologia Educacional. 

 
Última Atualização do CL: 29/06/2010 

 

 

Currículo 13 

 
Possui graduação em Licenciatura Letras Português Inglês pela Universidade Federal de Sergipe 

(1989), especialização em Metodologia do Ensino Superior e mestrado em Comunicação pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (2003). Atualmente é coordenadora do curso de Letras 
Português e Letras Inglês e professor adjunto III da Universidade Tiradentes. Tem experiência na área 
de Letras com ênfase em ensino de língua inglesa, literatura anglo-americano, literatura brasileira, 
filologia e linguística. 

Última Atualização do CL: 15/02/2012 

 

 

Currículo 14 

 
Doutorado em andamento junto ao Programa de Filologia e Língua Portuguesa, da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Possui Mestrado em Letras - 
Filologia e Língua Portuguesa Pela Universidade de São Paulo (2011) e graduação em Letras Vernáculas 
pela Universidade Federal da Bahia (2008). Atualmente é pesquisador da Universidade de São Paulo. 
No ano universitário de 2005, concluiu o curso de língua francesa para estrangeiros Diploma/avançado 
na Université Marc Bloch, Strasbourgh-França. Tem experiência na área de Filologia, atuando 
principalmente nos seguintes temas: linguística histórica, empréstimos, neologismos, língua francesa, 
lexicografia, diplomática, paleografia e codicologia. Atualmente é professora da Universidade 
Tiradentes, atuando no curso de letras Português/Espanhol e das disciplinas on-line da Universidade 
Tiradentes. 

Última Atualização do CL: 28/06/2012 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Currículo 15 

 
Possui Graduação em Letras Português - Espanhol (2004) e Mestrado em Letras, História da 

Literatura, (2007), atuando nas áreas de Teoria da Literatura,  Literatura de Língua Portuguesa e Língua 
Espanhola. Também atua  em Educação a Distância na produção de material Didático Impresso, Aulas 
Via Satélite e Outras Mídias Digitais. Possui experiência com produção Audiovisual para Sistemas On-
line. Incluindo o Processo de formulação de roteiros para Mídias Digitais, idealizados pedagogicamente 
para as diversas disciplinas as quais atua. Tem interesse em pesquisa na produção de Audiovisual para 
Educação com ênfase em análise e crítica de roteiros para mídias on-line. Também pesquisa sobre a 
natureza da literatura digital, a videopoesia: performance como linguagem. 

 
Última Atualização do CL: 29/03/2012 

 

 

Currículo 16 

 
Graduado e Mestre em Letras (UFBA) e Doutor em Lingüística (UNICAMP). Membro da 

Associação Brasileira de Hispanistas (ABH) e da Associação de Lingüística e Filologia da América 
Latina (ALFAL). Tem experiência na área de Letras/Lingüística, atuando principalmente nas seguintes 
especialidades: a) História e Variação do Espanhol; b) Sintaxe Gerativa. Tem interesse nos estudos sobre 
a) sintaxe comparada (especialemente com relação à ordem de constituintes); b) mudança e variação 
paramétrica e sua relação com a socio-história das línguas (enfatizando o caso do espanhol) e c) a relação 
entre sintaxe e estrutura informativa. Atualmente é Professor Titular I da Universidade Tiradentes 
(UNIT), onde lidera o Grupo de Pesquisa (UNIT/CNPq) "Hispania: história cultural e lingüística na 
formação do português e do espanhol" e é Editor Executivo da Revista Interfaces - Ciências Humanas e 
Sociais. 

 
Última Atualização do CL: 17/07/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Currículo 17 

 

Possui graduação em Licenciatura em Letras pela UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT 
(1996), Especialização em Gestão Administrativa da Educação pela Faculdade PIO DÉCIMO (1998), 
Mestrando em Educação pela Universidade Tiradentes - UNIT. Ex-Professor da Pós-Graduação da 
Faculdade Serigy, Atualmente é professor de Língua Portuguesa e Inglesa da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE UMBAÚBA , Agente Administrativo - SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, Professor da UNIT das disciplinas Práticas Extensionistas I e II e EAD/UNIT da 
disciplina Práticas Interdisciplinares I,II e III, Orientador de TCC dos Cursos de Letras Portugês  e 
Letras Espanhol a Distância, Professor e Orientador de Monografia do Curso de Serviço Social da 
UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT, Tutor a Distância da UAB ( Universidade Aberta do Brasil 
) da UFS - Universidade Federal de Sergipe e Membro Titular do CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE UMBAÚBA-SE. Tem experiência na área de Letras Português/Inglês, com ênfase em 
Produção de Texto, atuando principalmente no seguinte tema: Literatura Brasileira, Portuguesa e 
Clássica Universal. 

 
Última Atualização do CL: 11/04/2012 

 

 

Currículo 18 

Doutorando em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense. Mestrado em 
Letras pela UERJ(1996). Graduado em Comunicação Social pela UniverCidade(1989). Experiência no 
Jornalismo e no ensino de Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa e na área de Comunicação Social 
e Design Gráfico. 

 
Última Atualização do CL: 09/05/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Currículos dos Professores Vinculados à Faculdade Pio Décimo 

Currículo 19 

 
Atualmente é professora da Faculdade Pio Décimo, nos Cursos de Licenciaturas em Pedagogia 

e Letras / Portuges/Espanhol com as disciplinas:Alfabetização e  Letramento, Avaliação Educacional, 
Leitura e Produção Textual,Linguistica Textual. Possui graduação em Letras/Português (UNIT) 
especialização em "Teorias do Texto e práticas pedagógicas" (UFS), com ênfase nas áreas de Linguistica 
textual e Práticas Pedagógicas,  Gêneros Textuais.Mestra em Educação e Comunicação pelo Programa 
de Stricto Sensu da Universidade Tiradentes.(PPED ).Membro do grupo de pesquisa GPECS 
(Cultura,Educação e Subjetividade) vincunlado a Universidade Tiradentes.. Membro do grupo de 
pesquisa de Iniciação Científica no Departamento de Licenciatura em Química (Faculdade Pio Décimo). 
Professora na rede privada de ensino na disciplina de Linguagem e Expressão. 

 
Última Atualização do CL: 20/02/2013 

 

 

Currículo 20 

 

Doutorando em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL) da 
Universidade de Brasília (UnB). Mestre em Linguística (2011) e Licenciado em Letras - Português do 
Brasil como segunda língua (PBSL) pela mesma universidade. Professor Cooperante da Universidade 
Nacional Timor Lorosa'e (UNTL), em Timor-Leste (2008-2009), e atualmente é Professor Substituto da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS). Tem experiência na área de Linguística, atuando 
principalmente nas seguintes subáreas: ecolinguística; contato de línguas; descrição e análise 
linguísticas; linguística histórica; etnolinguística. Atua também no ensino e elaboração de material 
didático de Português L2/LE. Ainda, é revisor de textos, com enfoque em revisão de textos acadêmicos, 
jornalísticos e jurídicos. 

 
Última Atualização do CL: 06/01/2013 

 

 

 



 
 
 

Currículo 21 

 
Especialização em Língua Portuguesa pela Faculdade Pio Décimo (2011). Especialização em 

Direito Público pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci em convênio com o Curso Jurídico Flávio 
Monteiro de Barros (2009). Possui licenciatura plena em Letras Português, pela Universidade Federal 
de Sergipe (2005). Atualmente é professor da FACULDADE PIO DÉCIMO e funcionário da 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA, lotado no Presídio Estadual de Areia 
Branca onde exerce a função de Coordenador Pedagógico. Atua na área de Educação Superior e na área 
de Educação de Jovens e Adultos, nas modalidades de Alfabetização e Exame Supletivo dos Ensinos 
Fundamental e Médio. 

 
Última Atualização do CL: 02/11/2012 

 

 

Currículo 22 

 

Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade Federal de Sergipe e pós-
graduada em Administração e Inspeção Escolar. Atualmente é professora da Secretaria de Estado da 
Educação, atuando como capacitadora do Sistema de Aviso Legal por Violência e Exploração contra a 
Criança e o Adolescente - SALVE; professora de Direitos da Criança e Adolescente do Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu em Violência, Criminalidade e Políticas Públicas da Rede Nacional de Altos 
Estudos em Segurança Pública/Universidade Federal de Sergipe; Professora do Curso de Pós-graduação 
Lato Sensu em Direito Educacional da Faculdade Pio Décimo; Consultora da Coordenadoria da Infância 
e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe; Assessora Pedagógica do Colégio Saint-
Louis. Tem experiência no ensino de História, com ênfase em História Geral. É Secretária Municipal de 
Educação de Aracaju, operadora e consultora de Direitos Humanos com foco em Direitos da Criança e 
do Adolescente. Consultora em Desenvolvimento Humano e Política da Qualidade da Tecnogas 
Consultoria e Serviços Ltda; Curadora do Museu da Gente Sergipana; Gerente de Projetos do 
COMPESSOAS; Assessora de Organização de Sistema e Métodos. 

 
Última Atualização do CL: 19/06/2012 

 

 

 

 



 
 
 

Currículo 23 

 
Mestre em Educação, graduada em Pedagogia - Licenciatura Plena (1991) e Educação Infantil 

(2009) pela Faculdade Pio Décimo e bacharel em Direito pela Universidade Tiradentes (2009). 
Atualmente é Sócio-fundadora do Colégio Santa Chiara, Professora de Graduação e Pós-Graduação da 
Faculdade Pio Décimo e Assessora Técnica da Universidade Aberta do Brasil e da Escola de Gestores 
SEED-SE. Tem experiência na área de Educação e Tecnologia Educacional. 

 
Última Atualização do CL: 09/07/2012 

 

 

Currículo 24 

 
Graduada em LETRAS - FUND. EDUC. DO BAIXO SÃO FRANCISCO (2001) e Mestre em 

Literatura Brasileita pelo Porgrama de Pós-Graduação em Letras e linguistica da Universidade Federal 
de Alagoas (2005). Atualmente é professora das Faculdades José Augusto Vieira (Lagarto/SE) e Pio 
Décimo (Aracaju/SE). Tem experiência na área de Teoria Literária, Literaturas, Estágio Supervisionado, 
Comunicação e expressão e Metodologia Científica, com ênfase em Letras, atuando principalmente nos 
seguintes temas: gênero, identidade e representação. 

 
Última Atualização do CL: 19/10/2012 

 

 

Currículo 25 

Possui graduação em Letras Português Francês Licenciatura pela Universidade Federal de 
Sergipe (2000), Mestrado em Sociologia - UFS (2009) com ênfase na Sociologia da Literatura. É 
doutorando em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia - UFBA, na linha Estudos de 
Teorias e Representações Literárias e Culturais. Membro do grupo de pesquisa: Intinerários intelectuais, 
imagem e sociedade, do Grupo de pesquisa em Sexualidade e da Associação Brasileira de Literatura 
Comparada-ABRALIC. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Teoria Literária e Literaturas 
de Língua Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas:teoria da linguagem poética, Teoria 
da Narrativa, Literatura comparada, Erotismo e literatura, Literatura e homoerotismo, Sociologia da 
literatura, Literatura e expressão da alteridade. 

 
Última Atualização do CL: 26/02/2013 

 

 



 
 
 

Currículo 26 

 
Possui graduação em Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe (2003), Mestrado 

em Educação também pela Universidade Federal de Sergipe (2009). Atua principalmente nos seguintes 
temas: Práticas de leitura e escrita, História da Leitura, Educação Feminina, Estudos da linguagem. 
Trabalhou como professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Sergipe (2005 - 
2007); atuou como coordenadora do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Educacionais de 
Sergipe - FACE (2008 - 2010); ministra cursos de especialização no Curso de Letras da Faculdade Pio 
Décimo; é membro da SBHE Sociedade Brasileira de História da Educação; do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em História da Educação: Intelectuais da Educação, Instituições Educacionais e Práticas 
Escolares, liderado pelo Professor Doutor Jorge Carvalho do Nascimento e pela Professora Doutora 
Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas, do Núcleo de Pós-Graduação em Educação da UFS; lidera o 
Grupo de Pesquisa em Estudos de texto, leitura e linguagem; professora efetiva do Instituto Federal de 
Sergipe / Campus Estância. Atualmente, cursa Doutorado em Educação na Universidade Federal de 
Sergipe, sob a orientação da Profª Drª Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas. 

 
Última Atualização do CL: 18/02/2013 

 

 

Currículo 27 

 
Possui formação em Nível Superior no Curso de Licenciatura em Letras pela Universidade 

Federal de Sergipe (1991); Mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe (2006-2008); 
Doutoranda em Educação (2010). Professora da Rede Pública do Estado de Sergipe e da Faculdade Pio 
Décimo; Terapeuta Clínica nas áreas da Psicopedagogia e Psicanálise Clínica. Em setembro de 2012, 
inicia o estágio de Doutoramento Sandwish na Universidade do Porto/Faculdade de Psicologia e das 
Ciências da Educação em Porto-Portugal sob a orientação da Doutora Helena Costa Araújo agenciada 
pela CAPES. 

 
Última Atualização do CL: 15/01/2013 

    

 


