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RESUMO 

Este estudo analisa o trabalho docente semiotizado nos relatórios de estágio produzidos por 

professores de Língua Materna em formação inicial da Universidade Federal do Ceará, por 

meio da articulação dos tipos de discursos que os compõem. Nessa perspectiva, ele analisa as 

dimensões constitutivas do trabalho docente com o intuito de realizar uma reflexão acerca da 

formação inicial de professores em uma perspectiva discursiva em que se parte, 

primeiramente, da análise do trabalho representado por meio da linguagem para depois propor 

ações interventivas. Como fundamentação teórica para a análise dos dados, foram adotados os 

pressupostos teóricos e metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART 

1999, 2004, 2008) e das Ciências do Trabalho, mais especificamente da Ergonomia da 

atividade (AMIGUES, 2004; CLOT, 1999; LACOSTE, 1998) que estão em consonância com 

uma das bases epistemológicas do Interacionismo Sociodiscursivo que se filia na psicologia 

interacionista social de Vygotsky. Para cumprir os nossos objetivos, analisamos dez relatórios 

de estágio produzidos pelos professores em formação da Universidade Federal do Ceará no 

semestre 2013.1 a partir da análise descendente de textos proposta pelo Interacionismo 

Sociodiscursivo. Realizamos primeiramente a análise do plano geral dos relatórios 

demonstrando as principais temáticas mobilizadas pelos professores em formação nas partes 

macro que compõem o relatório para, posteriormente, analisarmos os tipos de discursos 

mobilizados para pelos professores em formação ao semiotizar o trabalho docente na seção 

Desenvolvimento de Relatório de estágio, verificando a expressão de raciocínios que foram 

empreendidos ao representar as dimensões que compõem o trabalho do professor.  Os dados 

revelam que gênero acadêmico relatório de estágio é um importante instrumento de análise do 

trabalho docente, à medida que torna possível identificarmos as dimensões linguageira, 

instrumental, coletiva, cognitiva e prescritiva que compõem essa atividade. Verificamos 

também que a inserção desse gênero acadêmico no repertório didático dos professores em 

formação contribui positivamente para a sua formação enquanto professores de Língua 

Materna, pois a partir da sua produção ocorre o desenvolvimento de capacidades sociais e 

pessoais nos sujeitos no que diz respeito ao seu trabalho. 

Palavras chaves: Formação de professores. Relatório de Estágio. Tipos de Discurso.  

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

Cette étude analyse le travail du professeur semiotisé dans les rapports de stage produits par 

des enseignants de Langue Maternelle en début de formation de l’Université Fédérale du 

Ceará, au moyen de l’articulation des types de discours qui les composent. Dans cette 

perspective, elle analyse les dimensions qui constituent le travail du professeur dans le but de 

réaliser une réflexion autour de la formation initiale de professeur dans une perspective 

discursive qui est divisée, premièrement , par l’analyse du travail représentée au moyen du 

langage pour ensuite proposer des actions d’intervention. Comme fondement théorique pour 

l’analyse des données, nous avons adopté les suppositions théoriques et méthodologiques de 

l’Interactionnisme socio discursif (BRONCKART 1999, 2004, 2008) et des Sciences du 

travail, plus spécifiquement de l’ergonomie de l’activité (AMIGUES, 2004; CLOT, 1999; 

LACOSTE, 1998) qui sont en consonance avec l’une des bases épistémologiques de 

l’Interactionnisme socio discursif qui rejoignent la psychologie interactioniste sociale de 

Vygotsky. Pour réaliser nos objectifs, nous avons analysé dix rapports de stage produits par 

les professeurs en formation de l’Université Fédérale du Ceará durant le semestre 2013.1 à 

partir de l’analyse descendante de textes proposée par l’Interactionnisme socio discursif. Nous 

avons tout d’abord réalisé l’analyse du plan général des rapports démontrant les principales 

thématiques mobilisées par les professeurs en formation dans les parties macro qui composent 

le rapport. Après la réalisation de cette étape, nous avons analysé les types de discours 

mobilisés par les professeurs en formation pour traiter le travail de l’enseignant dans la 

section développement de Rapport de stage, en vérifiant l’expression des raisonnements qui 

ont été entrepris pour représenter les dimensions qui composent le travail de l’enseignant. Les 

données ont révélé que le genre académique  rapport de stage est un instrument important 

dans  l’analyse du travail de l’enseignant, et qu’il est ainsi possible d’identifier au fur et à 

mesure les dimensions langagière, instrumentale, collective, cognitive et prescriptive du 

travail de l’enseignant.  Nous avons également vérifié que l’insertion de ce genre académique 

dans le répertoire didactique des professeurs en formation a contribué positivement pour leur 

formation de professeur de Langue Maternelle, car c’est à partir de leur production que se 

réalise le développement des capacités sociales et personnelles dans les sujets qui se réfèrent 

au travail de l’enseignant. 

Mots clés: Formation de professeurs. Rapport de stage. Types de discours. 
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INTRODUÇÃO 

 

Temos o objetivo maior, com a nossa pesquisa, de analisar o trabalho docente 

semiotizado nos relatórios de estágio produzidos por professores de Língua Materna em 

formação inicial da Universidade Federal do Ceará, por meio da articulação dos tipos de 

discursos que os compõem. Procuramos estudar, mais especificamente, como se dá relação 

entre linguagem e trabalho docente durante o processo de formação inicial dos professores, 

verificando que aspectos são abordados pelos professores em formação para representar e 

interpretar o seu agir e o agir do professor-regente nos relatórios. 

O relatório de estágio, produzido ao final da disciplina, é um instrumento que contribui 

positivamente para a formação docente, pois gera desenvolvimento de capacidades sociais e 

pessoais nos professores que o produz. O desenvolvimento de capacidades sociais se deve ao 

fato de que os professores em formação, ao se apropriarem dos esquemas de utilização do 

relatório, adquirem um novo instrumento de interação social no mundo. Já em relação ao 

desenvolvimento de capacidades individuais, se deve ao fato de proporcionar o 

desenvolvimento de raciocínios de cunho causal, temporal e lógico-argumentativo sobre a 

prática docente. 

O relatório, além de ser um importante instrumento que estimula desenvolvimento 

profissional, é um documento que possibilita a investigação do trabalho docente em todas as 

suas dimensões, pois nele estão contidas cenas de sala de aula que foram desenvolvidas 

durante a experiência do estagiário na escola-campo e posteriormente relatadas no relatório. A 

análise desse documento contribui para um melhor entendimento dos discursos que circulam 

sobre o trabalho docente no contexto específico dessa atividade de formação, permitindo-nos, 

ainda, pensar o estágio como um momento de formação que pode ser voltado para a pesquisa 

à medida que proporciona discussões de cunho teórico e metodológico da associação entre 

linguagem e trabalho.      

 Para empreender as nossas análises, ancoramo-nos no Interacionismo Sociodiscursivo 

(BRONCKART 1999, 2004, 2008) que tem como foco de investigação o agir semiotizado 

pela linguagem, já que para esse quadro teórico as representações construídas por meio da 

linguagem têm um papel fundamental na formação dos seres humanos. A linguagem assume, 

então, o estatuto de elaboração e de transmissão dessas representações. 

Tomamos como referência também acepções advindas das Ciências do Trabalho 

mais especificamente da Ergonomia da Atividade (AMIGUES, 2004; CLOT, 1999; 
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LACOSTE, 1998) para situar a perspectiva de trabalho a qual nos filiamos. O termo trabalho, 

para a Ergonomia da atividade, é visto como uma atividade situada, devido ao fato de estar 

atravessado por dimensões de caráter econômico, social, cultural e jurídico que se inter-

relacionam.  

A concepção de trabalho docente a qual nos filiamos (AMIGUES, 2008; 

BRONCKART, 2004; MACHADO 2004, 2007) está associada às Ciências do Trabalho e à 

Ergonomia da atividade. Inserido nesses termos o trabalho docente é encarado como uma 

atividade instrumentalizada que está situada socialmente, à medida que se inscreve dentro de 

uma tradição profissional e que exige um constante engajamento cognitivo por parte dos 

professores para que a atividade de ensino possa de fato se realizar.   

  Bronckart (2004) busca indentificar as figuras interpretavas do agir, ou seja, como se 

reconfigura o agir do professor nos diversos textos que circulam na sociedade em geral: nos 

textos institucionais de prescrição, nos de autoprefiguração, nos que são produzidos em 

situação de trabalho, e nos textos interpretativos ou avaliativos. Neste amplo universo de 

investigação das práticas a partir dos textos, a nossa investigação situa-se na dimensão do 

trabalho representado no relatório de estágio que se configura enquanto um texto 

interpretativo ou de avaliação, produzido após a situação de trabalho. 

Apontamos, a seguir, trabalhos que se inserem no domínio da formação de professores, 

da formação inicial no estágio e do relatório que tem o discurso do professor como foco, no 

entanto, algumas têm foco na oralidade e outras na escrita, que é o caso das pesquisas que 

analisam o relatório de estágio. Além disso, situaremos a relevância da escrita e da análise 

desse gênero acadêmico para a formação dos estagiários. 

Com foco na oralidade, Guimarães (2008) analisa o trabalho do professor a partir das 

estratégias discursivas que ele mobiliza para integrar uma ação que possa ser interpretada 

pelos alunos e favorável à aprendizagem. A autora tem o objetivo de estudar a ação escolar 

como sinalizadora de identidades linguísticas, observando os momentos que o professor 

utiliza a modalidade padrão e a não-padrão da língua. 

Botelho (2009) analisa a competência textual, ressaltando a interação verbal através da 

escrita dos professores em formação expressa no gênero acadêmico relatório de estágio. No 

que se refere à sua estrutura e composição, a autora apontando problemas no domínio da 

escrita desse gênero acadêmico, partindo da análise da produção textual realizada pelos 

estagiários. Os problemas de escrita apresentados nos relatórios são de várias naturezas que 
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vão desde à estrutura composicional do gênero e articulação dos mecanismos de 

textualização. 

Kataoka (2009) analisa as relações de poder estabelecidas entre os alunos da Educação 

Básica e os professores em formação da Universidade Federal do Ceará e a influência disso 

para a formação do professor com foco no estágio de Língua Portuguesa.  As conclusões do 

trabalho da autora levam a crer que as relações de poder são assimétricas ocorrem pelo fato do 

professor em formação está em uma situação de estágio. Os alunos não o encaram como um 

profissional e deixam, muitas vezes, de realizarem as tarefas, pois seu papel é indefinido. A 

necessidade do professor da turma se impor enquanto autoridade também complica o trabalho 

do professor em formação, dificultando, assim, o trabalho do estagiário. Outro traço 

característico do texto desenvolvido entre o professor em formação e os alunos é a 

predominância da função deôntica das modalizações. Isso evidencia que os estagiários 

buscam manter o poder de forma não-arbitrária. 

Aragão (2011) realiza um estudo cujo objetivo principal é o de identificar as relações de 

poder estabelecidas entre o professor da disciplina de estágio e o professor em formação no 

âmbito da língua francesa, envolvendo os estagiários. Esses alunos assumem aulas na casa de 

cultura, então a maneira como se estabelece as relações de poder é diferente, bem como o 

contexto. No âmbito desse estudo, o autor procura entender como funcionam as relações de 

poder ao nível do processo de sujeição e o processo ininterrupto que sujeitam os corpos, 

dirigem os gestos e regem comportamentos, buscando mostrar uma visão atual da formação 

de professores de língua francesa no Ceará. Para tanto, o autor utiliza os aportes teóricos do 

Interacionismo Sociodiscursivo e de Foucault para tratar dessa relação. A relação de poder 

estudada, a partir do que propõem Foucault e o autor do trabalho, está embasada em um 

complexo de normas criadas pela instituição e que colabora para que as práticas consideradas 

bem sucedidas sejam eficazes. Não se trata, então, da relação entre poder, ou abuso de poder 

que gera desigualdades sociais. As principais conclusões do autor a partir da análise dos dados 

apontam que há tensões entre essa relação nas prescrições exageradas como, por exemplo, 

seguir um cronograma já estabelecido sem a possibilidade de adaptação por parte do 

estagiário; quanto maior é a experiência do professor em formação em sala de aula, menor é a 

necessidade de recorrer ao professor da disciplina; o papel do professor, na visão dos 

estagiários, é de alguém que gera conhecimentos, através das relações de poder. 

Bueno (2007) analisa as representações construídas sobre o trabalho docente nos textos 

que orientam as tarefas que serão desenvolvidas no estágio e nos textos produzidos pelos 
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professores em formação durante essa experiência. A autora verifica, por meio dos resultados 

das análises, que tanto os documentos que orientam o estágio como os projetos produzidos 

pelos alunos apresentam uma visão limitada acerca do trabalho docente e do papel do 

professor ao desempenhar essa atividade. A autora percebe ainda que essa visão limitada do 

trabalho do professor é recuperada pelos estagiários nos momentos em que ele planeja as suas 

aulas, pois, nesses momentos, são retomados os textos de orientação que se tornam, assim, 

espécies de modelos de agir. Segundo a autora, esta é uma ação que prejudica a formação 

inicial docente à medida que minimiza as chances dos estagiários conhecerem os diversos 

discursos que circulam sobre o trabalho docente fazendo que, assim, ele construa a sua 

própria posição enquanto profissional. 

Rodrigues (2011) analisa as reconfigurações do agir docente nos relatórios de estágio no 

intuito de contribuir com a formação docente em uma perspectiva discursiva. A autora aponta, 

a partir das suas análises, que o trabalho docente é uma atividade de caráter interacional, 

mental e que estão em jogo capacidades, motivos e intenções que influenciam na sua 

realização. O estudo aponta também a necessidade de se contemplar todas essas dimensões 

nos programas de formação.    

Tendo em vista a relevância das disciplinas de estágio supervisionado para a formação 

do professor e a construção dos relatórios, analisamos a relação entre linguagem e formação 

docente, tendo em vista que as dimensões específicas dessa atividade encontram-se 

semiotizadas nesse gênero devido aos critério já cristalizados para a sua produção que 

envolvem a descrição e a análise da prática de quem o produziu, no caso do relatório de 

regência, ou da prática de outro professor, no caso do relatório de observação. Verificamos 

como a relação de conjunção e disjunção das coordenadas gerais do mundo ordinário e 

implicação versus autonomia,  materializadas a partir das unidades linguísticas que compõem 

os tipos de discursos, possibilita que investiguemos o trabalho docente. 

Optamos por analisar os futuros professores de Língua Materna devido ao fato da 

formação desses aproxima-se bastante da nossa enquanto também professores de Língua 

Materna. Além disso, percebemos que muitos alunos se desestimulam ou até mesmo desistem 

do curso depois das experiências de regência em sala de aula. Esse fenômeno foi observado 

por Kataoka (2009) através de um questionário realizado em sua pesquisa. Autora identifica 

que os estagiários nutrem uma certa aflição nesse momento da sua formação profissional, pois 

estes precisam dominar o conteúdo da aula ministrada, conseguir a atenção dos alunos, sendo 

sujeito a constante avaliação nesses aspectos. Isso leva a  uma inquietação dos estagiários no 
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que tange às práticas de ensino vigentes, pois mesmo sentindo-se inquietos os mesmo se 

inserem nessas práticas tão criticadas por eles no momento em que vão a campo.   

 A nossa pesquisa insere-se também no domínio da investigação do trabalho docente em 

que a formação profissional ocorre na e pela linguagem a qual o ponto de partida é o discurso 

do professor materializado no gênero acadêmico relatório de estágio. Schneuwly e Dolz 

(2004), retomando e reinterpretando os conceitos de gênero primário e gênero secundário de 

Bakhtin, tratam da profunda transformação cognitiva que ocorre no indivíduo a partir da 

emergência dos gêneros secundários, apontando que a emergência desses gêneros só ocorre 

através da mediação dos professores, modificando também o sistema de produção de 

linguagem do indivíduo. 

Para empreendermos as nossas análises sobre as dimensões do trabalho docente 

mobilizadas pelos professores em formação ao tratar do seu agir e do agir dos professores-

regentes no relatório, selecionamos dez relatórios de estágio e os fragmentamos 

tematicamente de acordo com a pesquisa proposta por Bulea (2010) e, então, analisamos os 

tipos de discursos mobilizados pelos professores em formação para a construção do gênero.  

Nesse sentido, queremos contribuir, dentro do projeto mais amplo do Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD), com a investigação do trabalho do professor que ocorre por meio da 

análise reflexiva do agir do seu agir, compreendendo o trabalho docente como uma atividade 

situada em que os agentes constroem representações e avaliações acerca da sua prática, 

desenvolvendo e descobrindo plenamente a sua própria realidade, então, nessa interação 

constante dos sujeitos com o meio social da atividade a qual ele está inserido, ele desenvolve 

novas capacidades profissionais. Esse quadro teórico compreende também que os sujeitos, ao 

se inserirem em novas práticas linguageiras, se desenvolvem profissionalmente. 

Dentro destas diversas perspectivas de investigação do trabalho do professor, temos o 

objetivo geral, neste estudo, de analisar o trabalho docente semiotizado nos relatórios de 

estágio produzidos por professores de Língua Materna em formação inicial da Universidade 

Federal do Ceará, por meio da articulação dos tipos de discursos que os compõem. Para 

darmos conta deste objetivo geral, traçamos os seguintes objetivos específicos: 

i. Analisar de que forma o trabalho docente é representado pelos professores em 

formação no relatório de estágio. 

ii. Identificar e analisar os tipos de discursos que semiotizam o trabalho docente nos 

relatórios de regência e observação 
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iii. Analisar como os professores em formação registram os parâmetros psicossocias da 

ação de linguagem ao semiotizar o trabalho docente nos relatórios de estágio. 

 Com o intuito de direcionarmos as nossas análises, partimos das seguintes perguntas de 

pesquisa: 

i. Que aspectos do trabalho docente serão representados no relatório de estágio? 

ii. Como se dá a configuração dos tipos de discursos nos relatórios de observação e 

regência? 

iii. Como a relação de conjunção e disjunção e implicação e autonomia expressas nos 

relatórios de estágio possibilita que investiguemos o trabalho docente? 

Depois de demonstrados os quadros teóricos aos quais nos filiamos e os objetivos da 

nossa pesquisa, exporemos a estrutura global do nosso estudo. No primeiro capítulo, situamos 

o trabalho docente enquanto um objeto de estudo científico, demonstrando todas as dimensões 

que o compõe e os vieses de análises possíveis dessa atividade. Expomos também os 

princípios gerais da vertente das Ciências do Trabalho para situar a concepção de trabalho 

docente a qual nos filiamos. O segundo capítulo trata do gênero relatório de estágio enquanto 

um instrumento de análise e descrição do trabalho docente e, ao mesmo tempo, um gênero 

que proporciona o desenvolvimento profissional dos professores em formação que o 

produzem. Para tanto, situamos a concepção de gênero a qual nos filiamos para a sua análise; 

demonstramos as suas características composicionais e o contexto de produção o qual ele está 

inserido. No terceiro capítulo explicitamos o quadro teórico em que estão situadas as nossas 

categorias de análise que, no caso, é o do Interacionismo Sociodiscursivo e aprofundamos 

teoricamente as categorias de análises que adotamos para a análise do gênero relatório de 

estágio. No quarto capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos adotados por nós 

para analisar os relatórios de estágio, demonstrando constituição do corpus, os procedimentos 

de coleta e análise dos dados. Depois de situada a metodologia adotada por nós, 

demonstramos os resultados das nossas análises sobre o trabalho docente e, por fim, 

registramos no último capítulo as considerações finais acerca do nosso estudo, seguido da 

bibliografia. 

 

    

 



15 

 

1 O TRABALHO DOCENTE COMO OBJETO DE ESTUDO  

 

Neste capítulo, discutimos o trabalho docente como objeto de estudo, entendendo-o 

como uma atividade de extrema complexidade e múltipla que envolve aspectos referentes à 

posição social ocupada pelo professor nas relações de trabalho; os documentos que 

prescrevem o seu agir; os processos de formação pelos quais este profissional passou e as 

situações específicas de interação em sala de aula. Para que o trabalho do professor não seja 

conceituado de maneira superficial, todas essas instâncias do seu trabalho devem ser 

consideradas.  Devido a essas características, podemos dizer que o trabalho do professor é 

uma atividade carregada de especificidades cuja análise é crucial para a compreensão das 

transformações atuais das sociedades do trabalho (TARDIFF & LESSARD, 2005). 

Por ser uma atividade complexa que envolve diversos atores, instituições e situações 

específicas na sua constituição, o trabalho do professor possui diversas perspectivas de 

análise. Nós selecionamos trabalhar apenas com a etapa da formação inicial dos professores 

de Língua Portuguesa da Universidade Federal do Ceará analisando o relatório produzindo 

por eles ao final da disciplina, assumindo a perspectiva de que a análise da relação entre 

linguagem e trabalho docente pode trazer uma nova compreensão do trabalho do professor 

(BRONCKART & MACHADO, 2004). Antes de adentrarmos às questões referentes à 

formação inicial, ao estágio e à escrita do relatório como uma estratégia de formação, 

definiremos a noção de trabalho docente adotada por nós que está em intercessão com as 

Ciências do Trabalho, mas especificamente da Ergonomia, além de justificarmos por que é 

importante analisar o trabalho desse profissional.  

A concepção adotada por nós é a que está presente em Amigues (2008), Bronckart 

(2004), Machado (2004, 2007) e Souza-e-Silva (2008) que se associam às Ciências do 

Trabalho e à Ergonomia. Inserido nesses termos o trabalho docente é encarado como uma 

atividade que está situada socialmente e que se inscreve em uma tradição profissional. Os 

autores o descrevem como uma atividade complexa, coletiva, instrumentada, direcionada e 

situada socialmente. Demonstram, também, que os procedimentos adotados por ele fora de 

sala de aula são constitutivos de sua prática, não sendo apenas resíduos do seu trabalho. 

Caracterizaremos o trabalho docente nos baseando nos autores mencionados com o objetivo 

de superar o frequente olhar ingênuo do senso comum sobre esse objeto de estudo que acaba 

orientando algumas propostas de formação nesse setor. 
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De acordo com Amigues (2004), é comum termos acesso a muitas ideias e opiniões 

advindas do senso comum sobre a atividade de ensinar ou instruir o que nos faz criar pré-

noções, muitas vezes errôneas, acerca dessa atividade ou a procurar simplificar fatos que são 

importantes para caracterizar o trabalho docente enquanto um objeto de estudo científico. 

Uma das ideias mais frequentes é a que trata da importância do trabalho do professor se 

reportando ao fato de que todos os profissionais antes de se formarem um dia já precisaram 

dos seus ensinamentos. 

Outro ponto de vista bastante difundido apresenta o trabalho docente como um meio 

para se atingir um determinado fim. Os meios seriam os métodos pedagógicos ou didáticos 

utilizados pelos professores para alcançarem um determinado nível de aprendizagem nos 

alunos. Nessa perspectiva, a melhor maneira de avaliar o trabalho docente seria verificar o 

desempenho dos alunos para realizar o que havia sido prescrito como objetivo de 

aprendizagem naquela aula. Essa concepção situa o trabalho docente enquanto uma prática 

individualizada e que está limitada somente às situações de interação em sala de aula com os 

alunos. Sabemos que essa é uma compreensão bastante limitada, pois não abrange todas as 

instâncias que estão envolvidas no trabalho do professor. Essa concepção acaba guiando 

alguns programas de formação os quais se limitam a dar ao professor ferramentas para 

melhorar o desempenho dos alunos em determinada área do conhecimento, ao invés de 

compreender as especificidades dessa atividade e, assim, propor alguma estratégia de 

intervenção.  

Clot e Faïta (2000) entendem que há várias prescrições coletivas concernentes a 

determinado ofício que se configuram como uma forma de organização coletiva do trabalho. 

Estas prescrições de ordem interna referem-se às obrigações que o coletivo de trabalhadores 

partilha em um determinado momento. Nessa perspectiva entende-se, então, que as formas de 

realizar uma atividade estão bem situadas no tempo e assumem um caráter histórico e 

transitório. Baseados no conceito Bakhtiniano de gêneros do discurso os autores denominam 

esse nível de prescrição de gênero de atividade ou gênero profissional.  

Os autores situam esses gêneros da atividade enquanto pressupostos sociais da 

atividade em curso que dão suporte às ações individuais na situação de trabalho. Eles 

compreendem as regras do ofício que são expressas nas maneiras de se portar, de falar, de 

iniciar, terminar e de conduzir uma atividade que está incorporada à memória coletiva dos 

ofícios. Os gêneros da atividade fornecem modelos que funcionam como guias para ação 

evitando, assim, que os trabalhadores fiquem perguntando constantemente como devem 
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realizar uma determinada atividade. No entanto, só há gêneros da atividade quando ocorrem 

maneiras de dizer ou de fazer que compreendam diferentes formas de ação, de natureza 

simbólica e linguageira que oferecem opções de escolha. 

Os gêneros da atividade funcionam como um acervo de enunciados e ações materiais 

e corporais que são convencionados pelo grupo de trabalha, atuando, dessa forma, como uma 

função psicológica significativa. Os enunciados convencionados são denominados de gêneros 

do discurso e as ações de gêneros de técnicas. Os gêneros da atividade, assim como os 

gêneros de discurso, são tipos relativamente estáveis de atividades socialmente organizadas 

que sofrem constantes mudanças devido às influências das escolhas pessoais do indivíduo, 

denominadas por Clot e Faïta (2000) de estilo profissional.  

O conceito de estilo profissional consiste na adaptação do gênero da atividade por 

parte do indivíduo em uma determinada situação de trabalho. O estilo profissional ocorre 

diante das situações imprevistas quando, por alguma razão, o trabalhador precisa arquitetar 

uma solução. Essas adaptações só são possíveis porque existe um patrimônio, ou seja, a 

solução é arquitetada a partir do meio, é um trabalho que se faz a partir do gênero profissional 

daquele meio. 

Os gêneros de atividade são inacabados assim como os gêneros de discurso, pois os 

estilos individuais transformam os gêneros no momento do agir em função das circunstâncias, 

atuando como uma metamorfose dos gêneros no curso do agir. O estilo emerge, então, das 

tensões estabelecidas entre as memórias coletivas e individuais. 

Amigues (2008) aponta algumas dimensões comuns que são constitutivas do trabalho 

do professor, como, por exemplo, as prescrições, os coletivos de trabalho, as ferramentas 

utilizadas e as regras específicas ao ofício, mas também demonstra dimensões individuais que 

estão associadas a valores e atitudes. O trabalho docente deve ser considerado, a partir desse 

ponto de vista, como um ponto de interseção entre várias histórias que se constroem e 

renovam dependendo das experiências profissionais. 

O professor é encarado como um ator de vários processos específicos ao seu trabalho 

em que são necessárias várias habilidades de regulação e organização, pois ele é um 

profissional que prescreve tarefas dirigidas aos alunos e, ao mesmo tempo, um organizador do 

trabalho e um planejador que deve reconfigurar as suas ações futuras, tendo em mente as 

prescrições, as ações conjuntas desenvolvidas por ele e os alunos e resolver os empecilhos que 

tenham surgido no desenvolver do seu trabalho. 

A atividade do professor dirige-se não apenas aos alunos, mas também à instituição 

que o emprega, ao pais, a outros profissionais. Ela também busca seus meios de agir 
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nas técnicas profissionais que se constituíram no decorrer da história da escola e do 

ofício do professor. Em outros termos, a atividade não é a de um indivíduo 

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

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

constituem um sistema. Para agir, o professor deve estabelecer e coordenar relações, 

na forma de compromisso, entre vários objetos constitutivos de sua atividade. 

(AMIGUES, 2007 p. 41) 

Há ainda os que dizem que o trabalho realizado pelo professor nas interações em sala 

de aula é uma atividade de fácil realização, portanto, para ensinar um conteúdo basta que se 

tenha o domínio sobre ele e o transmita para os alunos. Sabemos que essa é mais uma falácia 

do senso comum quanto a esse ofício que é tão complexo e exige um constante empenho e 

capacidades de avaliação da situação em curso. O trabalho docente é uma atividade 

essencialmente interativa, então, o professor sempre avalia a reação dos alunos ao 

desenvolver o que foi planejado para a sua aula. Para que o professor exerça o seu ofício, é 

necessário que ele esteja completamente engajado na situação de interação, readaptando a 

aula de acordo com as respostas e as necessidades de aprendizagem dos alunos, portanto, é 

muito comum que o professor realize todo o planejamento de uma aula, mas, ao se deparar 

com uma reação não esperada dos alunos, sentir a necessidade de uma readaptação de todo o 

seu planejamento com o intuito de obter êxito na atividade de ensino-aprendizagem.  

Machado (2007) considera que o objeto do trabalho docente consiste em criar um 

meio propício para a aprendizagem e o desenvolvimento de capacidades específicas. A 

aprendizagem dos alunos é um objetivo que para ser alcançado necessita de todas as esferas 

que compõem o objeto de trabalho do professor. Pensado nessa perspectiva, o trabalho 

docente não pode ser limitado às interações em sala de aula, pois é necessário que o professor 

se mobilize integralmente em diferentes situações de planejamento de aula e de avaliação para 

criar esse meio propício à aprendizagem. Essa constante organização dos meios de trabalho é 

orientada tanto para os alunos como para os professores, sendo todas essas dimensões 

constitutivas de seu trabalho. A autora demonstra que o trabalho do professor não se encontra 

isolado, muito pelo contrário, ele está inserido em uma rede Amigues (2004) e Bronckart 

(2007) para representar visualmente os elementos básicos do trabalho do professor 

(MACHADO, 2007, p. 92).  
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Figura 1 – As Dimensões Constitutivas do trabalho do professor  

A essência do trabalho do professor é a atividade prática do ensino-aprendizagem. 

Para que esse processo ocorra, é necessário, além de muitos fatores externos, que o professor 

seja dotado de conhecimento e técnica na área a qual ele é formado. Segundo Leurquin 

(2013), para compreender o agir professoral, é necessário que observemos a construção do 

repertório didático mobilizado nesse agir.  A autora afirma que na sala de aula não está em 

jogo apenas os saberes e nem apenas o saber fazer. Entram nessas relações, também, objetivos 

e intenções que impulsionam um querer-fazer e um dever-fazer. Analisar essa gama de dados 

é importante para compreender o agir professoral e o repertório mobilizado nesse agir. 

Ao que diz respeito à proposta de Machado (2007) a noção de trabalho do professor 

está situada em uma perspectiva marxista, pois considera que o trabalho intelectual pode ser 

também objeto de análise e não somente o trabalho produtor de bens materiais, além de 

possuir uma postura interventiva em relação à análise do trabalho em todas as suas instâncias. 

O trabalho é considerado em uma perspectiva atemporal e universal, sendo condição básica e 

fundamental e fundadora do humano e do social, pois, ao mesmo tempo em que transforma os 

objetos externos, descobre também as suas potencialidades. 

Entendemos que o trabalho do professor está presente nas prescrições, nos momentos de 

planejamento, nas interações em sala de aula e nas avaliações feitas acerca do seu trabalho, 

sejam elas feitas por ele ou por instâncias externas. Reconhecendo todas essas intâncias que 
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compoem o trabalho docente, Bronckart e Machado (2004) buscam  identificar as figuras 

interpretavas do agir do professor por meio da análise dos discursos e das ações que estão 

presentes nos diversos textos relacionados ao trabalho docente que circulam na sociedade. 

O relatório de estágio se inscreve nos textos avaliativos do agir do professor, pois, 

para a sua produção, é necessário que o professor em formação produza verbalizações acerca 

da sua prática, no caso do relatório de regência, ou da prática do outro, no caso do relatório de 

observação depois de realizada a tarefa. Por meio da sua análise, podemos ter acesso a fatores 

que escapam à observação direta dos fatos, permitindo uma compreensão mais detalhada da 

prática profissional docente, pois possibilita que tenhamos acesso a cenas de sala de aula que 

são descritas e analisadas nesse gênero de texto, visto que o objetivo principal do relatório de 

estágio é descrever e avaliar as esperiência vivenciadas pelos professores em formação 

durante a experiência no estágio. Através da análise dos relatório de estágio, podemos ter 

acesso à semiotização do trabalho docente que, por sua vez, é o nosso objeto de estudo  neste 

trabalho.  Depois de situarmos o trabalho docente como um objeto de estudo científico que 

possui várias dimensões, justificaremos, na próxima seção do nosso trabalho como a relação 

entre linguagem e trabalho, que emergiu a partir da Ergonomia, permite que tenhamos acesso 

às informações relevantes acerca do nosso objeto de estudo. 

 

1.1 O trabalho prescrito, trabalho realizado e o trabalho representado 

 

Conforme já explicitamos na sessão anterior, o trabalho docente é uma atividade 

bastante complexa que está situada socialmente e presente em várias dimensões que 

ultrapassam os limites das interações em sala de aula. Assim, para situar a nossa proposta de 

análise, que está vinculada à ergonomia do trabalho, consideramos importante explicitar de 

que forma chegou-se a conceber o trabalho enquanto uma atividade composta por várias 

dimensões que estão além da tarefa imediata. Para realizar essa operação, consideramos 

importante estabelecer um breve percurso histórico da Ergonomia, demonstrando como se 

chegou a essa concepção de trabalho e de que maneira essa nova forma de abordagem trouxe 

implicações para a maneira como se analisa o trabalho docente atualmente.  

No início do século XX, surgiram novas formas de organização do trabalho advindas 

da industrialização cuja característica fundadora era a rapidez com que desenvolvia as suas 

atividades de produção de bens. Diante desse novo contexto, surgiu a necessidade de 

desenvolver mecanismos de formalização do trabalho que acelerassem a produção e, 
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consequentemente, maximizasse os lucros. Taylor fundou a Organização Científica do 

Trabalho que por meio de observação e experimentação de novas técnicas fez surgir novas 

regras e leis para a organização do trabalho com o objetivo de condicionar o homem ao 

trabalho para aumentar os lucros. Uma das medidas dessa nova configuração buscava 

desenvolver maneiras de monitorar totalmente produção através do controle minucioso dos 

procedimentos de trabalho. Surgiram, então, nesse período, estudos comportamentais que 

emergiram com o intuito de melhorar o treinamento dos operadores por meio de repetições 

exaustivas de certas tarefas e, desse modo, adaptar o homem ao trabalho treinando-o para 

desempenhar a tarefa de maneira mais rápida o que acarretaria em aumento de produtividade 

e na conseqüente maximização dos lucros.  

Em contrapartida a essa concepção, surgiu na Grã-Bretanha, em 1947, a Ergonomia do 

Trabalho, uma ciência cujo objetivo inicial era minimizar os danos sofridos pelos seres 

humanos em função de situações de trabalho que exigiam esforços extremos, procurando 

adaptar as máquinas ao homem. Simultaneamente, surgiram nos países francófonos pesquisas 

voltadas para a análise do trabalho humano, mas com um teor diferenciando do que era 

realizado na Grã-Bretanha à medida que buscava situar o trabalho em uma perspectiva 

epistemológica. 

As pesquisas ergonômicas nos países francófonos, devido ao envolvimento de alguns 

ergonomistas com o movimento operário, assumiram uma acepção diferenciada, ao buscar 

ancorar-se em questões epistemológicas relacionadas aos efeitos da ação ergonômica sobre o 

trabalho, não se reduzindo apenas a aplicação de conhecimentos científicos para minimizar os 

danos de algumas atividades nos seres humanos. É no contexto das pesquisas desenvolvidas 

pelos países francófonos que emerge a chamada ergonomia situada ou ergonomia da 

atividade. A partir desse contexto, a Ergonomia passa a ser entendida como conjunto de 

conhecimentos sobre o ser humano no trabalho, andando na contramão do taylorismo.  

Emergiram da Ergonomia francesa duas noções muito produtivas para as ciências do 

trabalho: a noção de trabalho prescrito e trabalho realizado.  Essa bipartição permitiu que o 

sujeito da ação passasse a ser inserido como um verdadeiro ator dos processos nos quais ele 

está inserido, ao integrar suas capacidades subjetivas e cognitivas na ação. 

Na concepção taylorista de trabalho, cujo principal intuito era desenvolver métodos 

que diminuíssem o tempo da produção, se as prescrições não fossem cumpridas 

integralmente, o operador estaria caindo no erro. Já no contexto da ergonomia da atividade, 

que compreende o trabalho de forma situada, as readaptações das prescrições passaram a ser 
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concebidas como constitutivas do trabalho, funcionando como manifestação da criatividade 

dos trabalhadores. A partir desse momento, a Ergonomia passa a ser compreendida como o 

conjunto de conhecimentos sobre o ser humano no trabalho, envolvendo aspectos fisiológicos, 

cognitivos, afetivos e sociais na análise da atividade, adquirindo um caráter epistemológico. 

Para conseguir compreender de fato o trabalho de forma global e integrada, foram 

incorporados conhecimentos advindos de outras disciplinas, assumindo, assim, uma postura 

interdisciplinar em suas análises.  

Com a emergência dessa nova perspectiva, foi possível diferenciar os termos atividade 

e tarefa. O termo tarefa é definido como prescrição de objetivos e procedimentos para se 

alcançar um determinado fim. As condições e os objetivos da tarefa não são definidos pelo 

sujeito que irá executá-la, sendo prescritos pela hierarquia. Já a atividade corresponde ao que 

o sujeito realiza mentalmente para executar a tarefa, se envolvendo no trabalho e 

reformulando o que lhe foi prescrito. Essa bipartição permitiu examinar a distância entre o 

trabalho prescrito e o trabalho realizado, tornando possível avaliar a intervenção criativa do 

sujeito na atividade de trabalho. 

A atividade passa a ser encarada como elemento organizador dos componentes da 

situação de trabalho, ao inserir o esforço criativo do trabalhador como elemento central das 

relações de trabalho. A Ergonomia rejeita, desse modo, a abordagem mecanicista, segundo a 

qual o homem pode ser reduzido à atividade que executa. Qualquer ação humana está 

atravessada por aspectos cognitivos, físicos, psicológicos e sociais, seria, portanto, uma 

contradição situar o trabalho humano sem inserir as capacidades de refletir, pensar e adaptar a 

realidade que o cerca. Não se pode pensar que a noção de prescrição foi abolida, o que passa a 

haver agora é uma interação entre esses dois componentes. 

Sobre a distância entre o trabalho prescrito e o trabalho real Amigues (2004) interpreta 

que é no afastamento sistemático entre o trabalho real e o trabalho prescrito que o sujeito vai 

mobilizar e construir a interpretação que este tem sobre o seu agir. 

A partir dos avanços no âmbito de estudo da Ergonomia, passou-se a realizar uma 

distinção entre tarefa, ou trabalho prescrito, e atividade, trabalho realizado. Mesmo após 

essa diferenciação, a tarefa ainda é considerada como parte integrante da atividade, pois em 

uma real situação de trabalho há uma modificação das prescrições decorrente das novas 

demandas da situação. 

O psicólogo do trabalho Clot (1999) argumenta que o termo atividade não se limita ao 

que é realizado efetivamente pelo indivíduo. Ele avança a respeito do conceito de trabalho 
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realizado em ergonomia, distinguindo o que seria trabalho real e trabalho realizado. Para o 

autor, o trabalho real engloba tudo aquilo que o sujeito realiza e também o que ele deixa de 

fazer, o que queria ter feito, as suas intenções não efetivadas, ou seja, o que não é perceptível 

aos olhos. Já o trabalho realizado é o que de fato o sujeito realiza se configurando a partir do 

que é de fato observável. Portanto, o real da atividade abrangeria tanto o que é realizado 

quanto o que se deixou de fazer, inserindo, assim, uma dimensão do trabalho que não 

mensurável à simples observação. A partir desse posicionamento, Clot (1999), fundamentado 

no interacionismo social de Vygotsky e nos estudos relacionados à análise do discurso de 

Bakhtin desenvolveu a Clinica da Atividade que consiste numa série de métodos de análise e 

compreensão do trabalho partindo do pressuposto de que se pode analisar o trabalho por meio 

das ações de linguagem empreendidas pelos trabalhadores. 

Segundo Clot (1999), a atividade de trabalho é sempre mediada por instrumentos e 

triplamente dirigida: ao objeto, ao próprio sujeito e aos outros. Nessa perspectiva, o trabalho, 

diferentemente da tarefa, possui uma dimensão social que se faz presente nessa tripartição. 

Além disso, de acordo com o autor, o meio social oferece aos sujeitos artefatos de ordem 

material e simbólica que são construídos sócio-historicamente. Esses artefatos funcionam 

como diretrizes que guiam o trabalho, mas só podem ser considerados verdadeiros 

instrumentos quando o sujeito se apropria desse artefato “para si” e “por si”, ou seja, quando 

ele passa a ser uma ferramenta de desenvolvimento das capacidades do sujeito, visando a 

mudando do objeto. 

As prescrições são provenientes das diversas esferas institucionais que se referem ao 

trabalho docente e se inscrevem enquanto artefatos simbólicos, servindo como guias de ação 

do trabalho do professor.  Podemos tomar como exemplo de guia de ação as diretrizes 

estabelecidas em relação ao ensino de leitura e produção escrita com foco nos gêneros 

textuais que se situam enquanto artefatos simbólicos disponíveis como guias para o agir do 

professor. Entretanto, para que a atividade docente de fato se realize, é necessário que o 

professor transforme esses artefatos em verdadeiros instrumentos visando não só o 

desenvolvimento dessas capacidades de linguagem em seus alunos, mas também o 

desenvolvimento das suas próprias capacidades. Dentro dessa perspectiva, o artefato situa-se 

enquanto um guia para o agir do profissional é o indivíduo que o transforma em instrumento 

ao atribuir-lhe uma finalidade prática.  

O trabalho representado é o que está presente nos diversos textos que semiotizam 

determinado ofício, sejam produzidos pelo próprio actante ou por instâncias externas. No caso 
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do professor está presente nos textos que semiotizam ou avaliam o trabalho docente como, por 

exemplo, nas leis de diretrizes bases e os PCN’s. 

O relatórios de estágio caracteriza-se como um gênero em que encontramos a presença 

de trabalho representado na perspectiva, pois ele semiotiza do trabalho docente. Podemos ter 

acesso também ao trabalho realizado posto em cima, à medida que é necessário que os 

professores em formação descrevam os procedimentos teóricos e metodológicos adotados por 

eles. No relatório de estágio podemos ter acesso ao trabalho realizado posto em cena, desse 

modo, podemos verificar aspectos da realidade da sala de aula a partir da sua análise.  

A Ergonomia francofônica, ao colocar em evidência essa bipartição entre trabalho 

prescrito e trabalho realizado, fez emergir algumas noções básicas importantes nos 

construtos teóricos acerca do conceito de trabalho para a Ergonomia que serão necessários 

para estabelecer a relação entre linguagem e trabalho. Ferreira (2000) realiza a distinção entre: 

1. trabalho teórico (lato sensu), constituído pelas representações sociais habitando os 

pontos de vista dos diferentes sujeitos na esfera da produção (do operário ao diretor-

presidente); 

2. trabalho prescrito ou previsto, circunscrito num contexto particular de trabalho 

representando os “braços invisíveis” da organização do trabalho que fixa as regras e dita os 

objetivos qualitativos e quantitativos da produção; 

3. trabalho real comporta a atividade do sujeito, seu modus operandi numa 

temporalidade dada, num lócus específico; onde ele coloca em jogo todo o seu corpo, sua 

experiência, seu savoir-faire, sua afetividade numa perspectiva de construir modos 

operatórios visando regular sua relação com as condições objetivas de trabalho. 

(FERREIRA, 2000)   

   Os estudos das práticas de trabalho enfrentam certa dificuldade no sentido de acessar 

os recursos em que se baseiam a realização da atividade apenas por meio da observação 

direta, pois a simples observação dos fatos permite que identifiquemos apenas a ação em 

curso, deixando ocultas as intenções específicas do operador. 

 Esse caráter enigmático do trabalho tenta ser superado por meio de dispositivos 

metodológicos que, em sua maioria, exploram a capacidade dos sujeitos realizarem 

verbalizações acerca das suas práticas, utilizando a linguagem para tornar visível o que escapa 

a observação direta. Emerge, dessa perspectiva, uma abordagem que se encontra centrada na 

análise do trabalho ao dar ênfase aos mecanismos de produção de linguagem. Na próxima 

sessão do nosso trabalho, trataremos dos conceitos da Ergonomia que situam a relação entre 
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linguagem e trabalho, essenciais para situar o trabalho do professor enquanto objeto de 

estudo. 

 

1.2 Linguagem e Trabalho 

 

O trabalho, dentro da proposta teórica do Interacionismo Sociodiscursivo, é 

considerado como uma atividade situada, devido ao fato de estar atravessado por dimensões 

de caráter econômico, social, cultural e jurídico que se inter-relacionam. É considerado 

também como uma das formas específicas do agir humano, assumindo, então, um caráter 

multidimensional, inerente a nossa espécie, visto que o homem é um sujeito essencialmente 

econômico, social e jurídico. 

A associação entre linguagem e trabalho surgiu a partir do momento em que se 

assumiu o estatuto das atividades de simbolização para a realização do trabalho. Nessa nova 

abordagem, admite-se que a linguagem é constitutiva dos processos de controle, coordenação, 

planejamento e execução da atividade, tornando-se assim um importante instrumento de 

análise do trabalho. Atribui-se, assim à linguagem uma função de ação, pois a atividade pode 

ser realizada tanto por meio de um fazer material como por meio das palavras. 

Tendo como referência a forma que a linguagem assume na situação de trabalho, 

Lacoste (1998) considera que ela configura-se em três modalidades: a linguagem como 

trabalho, a linguagem no trabalho e a linguagem sobre o trabalho. Esses três aspectos da 

linguagem situam-se enquanto práticas linguageiras que constituem as situações de trabalho. 

A linguagem como trabalho situa-se enquanto construtora ativa dos processos que 

envolvem a realização da atividade. As interações engendradas por essa modalidade de 

linguagem fazem com que a atividade aconteça efetivamente, funcionando como reguladora e 

construtora dos processos de trabalho. É através dela que os operadores ou os coletivos 

concretizam as suas intenções de trabalho, nesse sentido, ela acaba assumindo o estatuto da 

própria atividade. 

Segundo Naroudine (2002) a linguagem como trabalho assume três níveis de 

estruturação diferentes. O primeiro nível trata da interação entre o protagonista da ação e os 

demais participantes. O segundo nível se refere às falas que o trabalhador utiliza para orientar 

ele mesmo na atividade que executa. No terceiro nível, o foco é o mínimo dialógico que está 

relacionado à teoria Bahtiniana à medida que um texto é sempre uma resposta a outros textos. 
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Desse fato, emerge uma linguagem reflexiva e silenciosa na intercessão entre o pensamento e 

o gesto.  

A linguagem no trabalho é uma modalidade circundante à atividade, pois é composta 

por comentários realizados pelos operadores durante a situação de trabalho, mas que não se 

relacionam diretamente à atividade imediata. Situando o trabalho enquanto uma instância 

multidimensional, a linguagem no trabalho, apensar de não estar vinculada diretamente à 

atividade, é também constitutiva do trabalho. 

A linguagem sobre o trabalho se configura por meio de avaliações realizadas pelos 

operadores acerca do trabalho. Ela se manifesta quando se evoca o trabalho para comentá-lo, 

avaliá-lo e lembrá-lo, seja no momento em que a situação de trabalho se realiza ou fora dela. 

Apesar de haver vários mecanismos metodológicos específicos para evocar a linguagem sobre 

o trabalho, não se pode pensar que se limita a um artifício utilizado pelo pesquisar para 

acessar a face oculta do trabalho. A noção de linguagem sobre o trabalho é de extrema 

importância para a análise do relatório de estágio, pois ele é um gênero de texto que está 

permeado por essa prática discursiva à medida que o professor em formação precisa relatar e 

avaliar o trabalho docente nesse documento. 

Essas modalidades de linguagem, na prática, encontram-se imbricadas, tornando 

difícil estabelecer uma divisão estrita nessa tripartição, pois é bastante comum que durante a 

situação de trabalho se realizem comentários que visam a solução de um problemas 

objetivando uma ação. No entanto, essa característica não inviabiliza essa tripartição, pois ao 

reconhecer a existência de uma linguagem que faz (a linguagem como trabalho), uma 

linguagem circundante (a linguagem no trabalho) e uma linguagem que interpreta (a 

linguagem sobre o trabalho) (NAROUDINI, 2002 p. 26), traz vantagens metodológicas e 

contribuições do ponto de vista epistemológico para a análise da ação de trabalho. Caso o 

interesse do pesquisador seja analisar, numa perspectiva técnica, apenas a linguagem que está 

diretamente ligada a realização da tarefa ele deve se depreender apenas à linguagem como 

trabalho.  Já se ele deseja incorporar em suas análises aspectos sociais que intervêm na 

realização da atividade é necessário que seja incorporada a também a linguagem no trabalho.  

Reconhecer as imbricações e a existência dessas três modalidades de linguagem 

contribui também para elaborar propostas de intervenção que partam do conhecimento do 

próprio trabalho, no sentido de tornar possível identificar de que maneira circula e é 

formulada a linguagem sobre o trabalho permitindo um melhor conhecimento sobre a 
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transmissão de saberes, podendo ser útil para estabelecer estratégias de formação para 

melhorar as condições de realização da atividade. 

Conforme já mencionamos, a linguagem é essencial na estruturação de qualquer 

atividade de trabalho, funcionando como um importante instrumento de interação para 

coordenar e programar ações, além de atuar como uma ferramenta importante para resoluções 

de conflitos. Em algumas profissões específicas, devido às características inerentes ao ofício, 

a linguagem acaba possuindo uma função ainda mais importante, assumindo o estatuto da 

própria atividade como é o caso do ofício do professor. O trabalho docente, nas situações de 

sala de aula, tem a linguagem como uma condição primordial para o seu desenvolvimento 

efetivo, pois, para que ele aconteça, é necessária uma interação constate entre professor e 

alunos que só pode ocorrer por meio da linguagem. 

No entanto, ancorando-nos em uma concepção ampliada do trabalho professor, não 

podemos pensar que o trabalho docente se limita às interações em sala de aula. Ele está 

presente em todas as esferas que criam um meio propício para a aprendizagem, que se 

configura desde as prescrições estabelecidas pelos altos comandos da hierarquia até a 

interação em sala de aula propriamente dita. Podemos encontrar a materialização do trabalho 

docente em todos os textos que compõem essa rede discursiva que são construídas por meio 

da linguagem sobre o trabalho e pela linguagem no trabalho. 

Inserem-se na modalidade de linguagem sobre o trabalho as formações docentes, os 

planejamentos, os manuais didáticos, os PCN’s, relatórios de estágio, etc., sendo todos esses 

itens constitutivos do trabalho docente. Conforme já mencionamos, essa tripartição é 

estabelecida por questões metodológicas, pois as fronteiras estabelecidas entre essas 

modalidades de linguagem não são muito bem definidas. Mas, se temos interesse em 

compreender o trabalho docente em todas as suas esferas, é necessário que sejam integradas 

essas dimensões da linguagem em sua análise enquanto constitutivas desse trabalho. 

A análise do trabalho do professor emergiu nos anos 60/70 em decorrência da 

aproximação do campo da didática das disciplinas escolares e da ergonomia do trabalho, 

tendo como objetivo maior mostrar o conjunto das diferenças existentes entre o trabalho 

prescrito e o efetivamente realizado. Surgiu também como o resultado de uma evolução dos 

trabalhos que tratam do campo da educação, tendo como principal contribuição os que tratam 

das disciplinas de didática de línguas. A segunda fase dos trabalhos de didática constituiu-se 

de estudos cujo objetivo principal era analisar o que ocorre realmente em sala de aula, ver de que 

modo os novos projetos eram desenvolvidos no decorrer de uma aula. 
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Segundo Bronckart e Machado (2004), a análise das relações entre linguagem e 

trabalho pode trazer uma nova compreensão do trabalho do professor em alguns aspectos: em 

relação ao seu agir concreto e das representações sociais que normalmente se constroem sobre 

ele. Para Bronckart (1999) essas representações são construídas a partir das produções 

textuais, sejam orais ou escritas, empreendidas pelos próprios profissionais ou por órgãos 

oficiais que regulam e prescrevem o seu agir. Elas acabam se tornando espécies de guias para 

ações futuras, analisá-las, então, se torna muito importante para compreendermos a natureza 

das ações verbais e o papel que a linguagem desempenha na construção e consolidação dessas 

representações. É necessário, primeiramente compreender e identificar a maneira como se 

engendram essas representações sobre o trabalho educacional nos diferentes textos para que 

possamos discuti-las e confrontá-las com os trabalhadores. Essa ação possibilita que 

planejemos estratégias de consolidação ou reformulação do trabalho, dependendo da 

necessidade do momento. 

A análise do trabalho do professor pode ser feita a partir de todo e qualquer texto que 

constitua a rede discursiva das diversas situações de trabalho. Compreender, então, os textos 

que envolvem o trabalho docente possibilitam que identifiquemos a sua configuração; as 

representações construídas acerca dele e as suas finalidades. Os textos dividem-se em: 

anteriores ao agir em situação de trabalho; posteriores à realização do trabalho e produzidos 

em situação de trabalho (LOUSADA et al, 2007). Apotaremos, a seguir, alguns gêneros que 

constituem essas três modalidades de textos.  

Os textos anteriores à situação de trabalho podem ser produzidos tanto pelos próprios 

professores como também podem prover de fatores de ordem institucional. Dividem-se em 

textos prescrição (planos de aula, material didático, programas de curso, entrevistas etc.) e 

textos de nascente do agir que não pré-definem o agir de forma definida, mas que estabelecem 

as diretrizes para a origem desse agir (LDB, PCN’S, decretos, etc.). Os textos posteriores a 

situação de trabalho são os que avaliam e interpretam a atividade depois de realizada. Eles 

podem ser produzidos tanto pelo trabalhador como pelo pesquisado/obervador do trabalho do 

profissional. Eles se materializam em: relatórios, diários de aprendizagem, autoconfrontação 

etc.). Os textos produzidos em situação de trabalho ocorrem no momento em que o 

trabalhador realiza o seu agir. No caso dos professores, esses textos são produzidos nas aulas 

presenciais, em chats educadionais, dentre outros meios. 

Podemos ter acesso ao agir do professor através da análise de todos esses textos que 

apontamos. No entanto, os que são produzidos após a situação de trabalho assumem um 
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caráter diferenciado dos outros dois à medida que apresentam também uma dimensão 

formativa. Para que eles sejam produzidos, é necessário que o trabalhador se afaste da 

situação imediata de trabalho realizando, por meio da linguagem, avaliações e interpretações 

acerca da sua prática. Esse afastamento da situação imediata de comunicação gera um efeito 

desenvolvimento por possibilitar ao trabalhador repensar a sua prática e tomar consciência das 

propriedades do seu próprio agir. Desse modo, o relatório de estágio produzido pelo professor 

em formação torna possível examinar não só o trabalho docente, mas também de proporcionar 

um processo formativo, pois é um gênero essencialmente descritivo e avaliativo do trabalho 

docente. 

Segundo Bueno (2007), a análise dos textos produzidos pelos estagiários torna-se 

mais relevante ainda, porque as interpretações e representações construídas por eles na sua 

formação inicial tornam-se uma espécie de guia ou modelo para o seu agir futuro. A autora 

aponta como encaminhamento para uma nova organização e orientação do estágio 

supervisionado o estudo dos textos produzidos pelos alunos como uma forma de compreender 

efetivamente como se configura o trabalho para esses profissionais em formação, ao invés de 

procurar apenas prescrever, como muitos trabalhos fazem, modelos de agir que devem guiar a 

prática desses profissionais. 

 

1.3 Situando o estágio supervisionado na Universidade Federal do Ceará 

 

O estágio supervisionado, sob uma perspectiva legal, é um período obrigatório na 

formação dos futuros licenciados. Nesse momento o professor em formação precisa 

demonstrar suas competências e os conhecimentos desenvolvidos durante a graduação na 

prática de Ensino. O Parecer CNE/CP nº 28/2001, documento oficial que trata do estágio, 

demonstra as diretrizes que devem ser seguidas nessa etapa da vida profissional dos 

professores.  

Esse documento destaca que o estágio supervisionado é uma etapa em que se procura 

oferecer ao futuro licenciado um conhecimento do real em situação de trabalho, ou seja, 

proporcionar ao futuro professor uma verdadeira compreensão do trabalho docente no 

cotidiano da escola. Dispõe também que é um momento para se verificar e provar (em si e no 

outro) a realização das competências exigidas na prática profissional e exigíveis dos 

formandos, especialmente quanto a regência. O professor em formação precisa demonstrar 

que possui conhecimento e técnica para desenvolver as atividades relacionadas ao seu ofício, 
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pois ele precisará planejar atividades, ministrar aulas, organizar cronogramas. Todas essas 

atividades passam pela supervisão do professor da universidade e do professor regente da 

disciplina. (Parecer CNE/CP n° 28/2001, p. 10)  

O estágio supervisionado oferece ao futuro licenciado um conhecimento da realidade 

cotidiana em situação de trabalho por meio de observações das atividades de trabalho 

empreendidas por profissionais já experientes. É também um momento na graduação em que 

o professor em formação pode vivenciar as dificuldades relacionadas ao desenvolvimento do 

seu trabalho e compartilhar tanto dificuldades como os novos saberes desenvolvidos com os 

seus pares. 

 A disciplina de estágio supervisionado proporciona que o professor em formação 

desenvolva também novos conhecimentos em uma perspectiva de tomada de consciência do 

seu agir, pois nos debates empreendidos em sala de aula ocorrem ações de linguagem em que 

se faz necessária a realização de descrições e avaliações das práticas de ensino desenvolvidas 

por ele e pelos outros professores, tornando necessário que o professor se desloque da 

situação imediata de comunicação e crie mundos discursivos por meio da linguagem para 

avaliar o seu agir e o agir do outro.  Esse tipo de ação de linguagem possui uma dimensão 

formativa em uma perspectiva Vygostskyana do desenvolvimento, uma vez que, segundo o 

autor, a formação de novos conceitos só ocorre quando o sujeito consegue planejar, por meio 

de linguagem, aspectos da realidade sem haver a necessidade de recorrer a ligações factuais. 

Trazendo para o contexto do estágio no curso de letras, onde se insere a nossa pesquisa, 

é um momento crucial, porque se questiona, através de observações cotidianas, as práticas de 

ensino por meio da análise das concepções de língua e linguagem que guiam as atividades 

empreendidas pelos professores. É também um momento que exige dos professores em 

formação um olhar crítico acerca das concepções de língua e linguagem que guiam a sua 

prática e a dos professores observados, pois é solicitado que ele realize uma descrição e uma 

avaliação dos procedimentos teórico-metodológicos adotados por eles e por outros 

professores no planejamento e na execução das aulas materializados nos comentários em sala 

de aula e no relatório entregue ao final da disciplina.  

O contexto específico do nosso trabalho insere-se nas disciplinas de estágio do curso de 

Letras da Universidade Federal do Ceará. No intuito de situar essas disciplinas, recorremos 

aos programas para investigarmos os objetivos, carga-horária e conhecimentos estudados em 

cada uma delas. Trata-se de um curso de licenciatura, portanto, os alunos que estão se 

formando serão habilitados para ensinar a Língua Materna no Ensino Fundamental e Médio. 
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Caracterizaremos, a seguir, cada uma das disciplinas a partir de consulta realizada aos 

Programas das Disciplinas e ao Projeto Político e Pedagógico do curso de Letras da UFC. Em 

nossa pesquisa analisamos somente os relatórios produzidos pelos professores em formação 

das turmas de Estágio em Ensino de Leitura e Estágio em Ensino de Língua Portuguesa do 

semestre 2013.1. 

O Estágio em Ensino de Leitura estuda os processos e mecanismos sócio-cognitivos, 

interacionais e linguísticos, visando à formação de leitores. Possui carga-horária de 64 horas 

divididas em encontros teóricos e em observações de aulas de leitura nas escolas. A disciplina 

tem o objetivo de proporcionar ao futuro professor de língua materna a possibilidade de 

refletir sobre os aspectos teóricos relacionados à leitura, visando o desenvolvimento das 

competências necessárias para formar leitores que interajam com o autor do texto e com os 

demais leitores. O documento insere o professor em formação enquanto formador de leitores e 

procura desenvolver uma reflexão acerca das práticas de leitura adotadas a partir das aulas 

observadas. 

  O Estágio em Ensino da Análise Linguística estuda a função e a aplicação dos 

elementos constitutivos da Língua Portuguesa nos diversos textos que circulam na sociedade, 

concebendo que os recursos da língua mobilizam-se para a produção e recepção dos textos 

orais e escritos. Possui carga-horária de 32 horas divididas em encontros teóricos e em 

observações de aulas de gramática nas escolas. A disciplina almeja proporcionar ao futuro 

professor uma reflexão acerca das concepções de gramática e dos objetivos do ensino na 

análise linguística, além de possibilitar que os alunos reflitam sobre a prática docente a partir 

das aulas observadas nas escolas. 

O Estágio em Ensino da Linguagem Oral e da Linguagem Escrita estuda os aspectos 

sócio-cognitivos, interacionais e linguísticos da produção de textos orais e escritos. Possui 

carga-horária de 32 horas divididas em encontros teóricos e observações das aulas nas 

escolas. A disciplina tem o objetivo de proporcionar ao professor em formação a oportunidade 

de refletir sobre os usos das modalidades oral e escrita da língua nos diversos gêneros textuais 

que circulam na sociedade a partir das aulas observadas. 

O Estágio em Ensino da Língua Portuguesa estuda as implicações pedagógicas dos 

aspectos sócio-cognitivos, interacionais e linguísticos das modalidades oral e escrita da 

língua. Tem carga-horária de 96 horas divididas em encontros teóricos e experiência de 

regência em sala de aula. A disciplina tem o objetivo de levar o aluno a aplicar os 

conhecimentos teóricos referentes à Língua Portuguesa no Ensino Fundamental e Médio, com 
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base nas diretrizes estabelecidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Para tanto, os 

professores em formação devem assumir uma turma em alguma escola de Ensino 

Fundamental ou Médio e ministrar aulas de Leitura, Gramática e Escrita. 

Como se pode verificar, o estágio é identificado como lugar essencial em que o aprendiz 

de professor conhecerá a situação de trabalho com a qual se defrontará no futuro e no qual 

mostrará as suas competências. É um espaço que procura fazer com que o professor em 

formação reflita sobre os aspectos teóricos que servem como guia para a sua prática. No 

entanto, por se tratar essencialmente de uma atividade em que o contexto sócio-histórico 

diverge, os documentos oficiais não dão conta de prescrever todos os pontos para que os 

estagiários atinjam o objetivo de construir um conhecimento do real em situação de trabalho. 

Como não há clareza na legislação, as realidades para o que se prescreve para o estágio são 

tão múltiplas que até mesmo a concepção do que seria essa etapa para a formação desse 

estagiário difere de acordo com o contexto. 

No intuito de investigar uma parcela do contexto específico do estágio na Universidade 

Federal do Ceará, aplicamos um questionário composto por quatro perguntas que indagam 

sobre questões específicas ao estágio e à escrita do relatório. Consultamos, então, nos 

momentos finais do Estágio em Ensino de Língua Portuguesa e Estágio em Ensino de leitura 

trinta alunos e verificamos que aspectos foram mobilizados por eles para tratar desse 

momento específico da sua formação. As perguntas que compõem esse instrumento são as 

seguintes: 

i. Para você, qual o papel que a disciplina de estágio desempenha na sua formação 

enquanto professor de língua materna? 

ii. Ao final da disciplina é necessário que seja produzido um relatório no qual você 

registra a sua experiência. Você acredita que essa produção é relevante para a sua 

formação enquanto professor de língua materna? Justifique a sua resposta. 

iii. Na sua opinião, quais os tipos de informações que devem ser registradas no seu 

relatório?  Por quê? 

iv. Que tipos de orientações foram dadas pelo professor da disciplina para a escrita do 

relatório? 

Na primeira pergunta do questionário, que trata da relevância do estágio supervisionado 

para a formação de professores de Língua Materna, 80% dos estagiários consultados 

focalizaram aspectos referentes à oportunidade de porem em prática os conhecimentos 

teóricos que foram desenvolvidos ao longo da sua formação na graduação. Eles afirmam 

também que o estágio supervisionado proporciona a oportunidade de vivenciar a realidade da 
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sala de aula e observar, por meio de um olhar crítico, as práticas desenvolvidas em sala de 

aula. Eles focalizaram também que durante o estágio supervisionado são apresentadas novas 

técnicas de ensino que podem servir como o guia de ações futuras. É também uma 

oportunidade de verificar, por meio das observações, se o que está sendo ensinado em sala de 

aula é o que de fato vigora na escola. Alguns estagiários apontaram, no entanto, que a 

experiência no estágio não é muito proveitosa para os alunos que já estão exercendo a 

profissão, pois, segundo eles, esses professores já construíram um estilo pessoal de ensino que 

a experiência do estágio não irá mudar.   

Sobre a segunda pergunta, 100% dos estagiários consultados afirmam que o relatório de 

estágio é um instrumento que pode contribuir positivamente para a sua formação enquanto 

professores de Língua Materna, pois, ao produzi-lo eles estão exercitando a produção de 

novos gêneros e melhorando a sua escrita. No entanto, eles fazem uma crítica acerca da 

estrutura do relatório afirmando que ele possui uma estrutura complexa, dificultando a 

assimilação. Segundo os estagiários consultados, o relatório de estágio é um instrumento que 

amplia a visão crítica dos que o produz, pois, através da sua produção, eles podem refletir 

sobre as aulas observadas tendo como referência as orientações teóricas dadas pelo professor 

da disciplina. Eles apontam que a produção desse gênero possibilita que eles formulem um 

perfil dos alunos e dos professores que eles conviveram durante a experiência no estágio. 

Além disso, o relatório de estágio é um instrumento de comunicação sobre a prática docente. 

Em relação à terceira pergunta 70% dos estagiários consultados afirmam que devem ser 

registrada as ações dos actantes que participam das aulas na escola-campo que são, no caso, 

os alunos, o professor-regente e eles mesmos. Os estagiários afirmam que deve ser 

apresentada no relatório a metodologia adotada por eles e pelo professor-regente, situando-a 

de acordo com os conhecimentos teóricos desenvolvidos durante a disciplina. Eles apontam 

que devem registrar os pontos positivos e negativos da prática de ensino. 

Sobre a quarta pergunta os estagiários afirmam que os professores focalizaram o aspecto 

da macroestrutura do relatório de estágio, afirmando que houve orientações acerca dos 

padrões de um gênero acadêmico. Eles afirmam, ainda, que foram dadas orientações sobre as 

informações que devem estar contidas nas partes que compõem a macroestrutura do relatório 

de estágio. Houve também a orientação de que não se deve expor o professor-regente no 

relatório, tentando não só criticar a sua prática, mas apontar também pontos fortes que estejam 

ligados a sua experiência com a sala de aula. Os professores das disciplinas orientaram, ainda, 

que as críticas devem ser embasadas teoricamente e não fruto da simples observação dos 
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fatos. Eles apontam que o professor orientou a realizar uma breve avaliação sobre a 

experiência no estágio. 

Pimenta e Lima (2004) identificam quatro tipos de estágio que coexistem no Brasil: 1) 

estágio centrado na observação dos professores e imitação dos modelos; 2) estágio centrado 

nas técnicas; 3) estágio centrado na crítica a tudo que a escola tem; 4) estágio centrado na 

pesquisa aliando teoria e prática. 

No estágio centrado na observação e imitação, o professor estagiário deve reproduzir 

uma prática escolar modelar elaborando aulas modelos. No estágio centrado nas técnicas, a 

universidade procura as metodologias ou “receitas” de como os professores em formação 

devem se portar em sala de aula e tratar os alunos.  Acredita-se que é possível ter uma técnica 

universal que dê conta de todas as aulas. Nestas duas primeiras abordagens, o contexto sócio-

histórico e cultural da escola, de cada nível de ensino e de cada professor é desconsiderado. 

No estágio centrado na crítica, ocorre um julgamento por parte dos estagiários a todos os 

aspectos da escola, englobando professores, diretores e estrutura física. Dentro dessa 

perspectiva, o estagiário buscaria na escola somente as falhas e os pontos negativos, 

enquadrando, em alguns casos, os professores observados como tradicionais e incompetentes. 

Esse tipo de prática dificulta a relação universidade e escola, pois gera incômodos em receber 

os estagiários. 

Outra abordagem é a do estágio centrado na pesquisa. Nesta perspectiva, estagiário deve 

analisar, pensar, agir e discutir as práticas de sala de aula, a partir de um diálogo entre o que 

ele vivenciou na universidade e a experiência com o estágio. Essa etapa da formação 

profissional do professor em formação deve ser um momento em que se pode conhecer e 

intervir efetivamente na realidade da escola, ao invés de buscar apontar somente as suas 

debilidades e criticar os profissionais envolvidos nela. Desse modo, supõe que se busque novo 

conhecimento na relação entre as explicações existentes e os dados novos que a realidade 

impõe e que são percebidos na postura investigativa. (Pimenta e Lima, 2004, p. 46)  

O trabalho do professor, nesta etapa da sua formação tem dois vieses institucionais que 

se inter-relacionam: a universidade, responsável pela formação inicial de cunho teórico, e a 

secretaria de educação, responsável por receber os estagiários nas escolas e pela política de 

formação continuada após a formatura desses profissionais. O nosso trabalho insere-se na 

análise do discurso do professor em fase de formação inicial, o estágio, a partir dos relatórios 

produzidos pelos professores em formação ao final da disciplina. Desse modo, entendemos 
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que a nossa pesquisa insere-se na conexão entre universidade e escola na formação inicial dos 

professores de Língua Materna. 

Além do professor em formação, estão envolvidos nessa etapa da formação vários 

atores que se inter-relacionam de forma bastante complexa: o professor da universidade, o 

professor regente da escola e os alunos. Cada um desses atores desempenha funções bem 

distintas e conflituosas. Descreveremos, posteriormente, as ações desenvolvidas por cada um 

desses atores e explicaremos porque ela se torna conflituosa para o professor em formação. 

Essas informações estão baseadas nas observações que realizamos durante a coleta de nossos 

dados.  

O professor da universidade fica responsável por coordenar, orientar e avaliar o trabalho 

do professor em formação no processo de estágio. Durante as aulas teóricas que ocorrem na 

universidade, ele proporciona momentos de discussão teórica sobre as aulas ministradas na 

escola e de troca de experiências. Para desenvolver essas atividades, ele recorre a aulas 

expositivas que sugerem textos e atividades e em alguns casos solicita que os alunos realizem 

oficinas e seminários sobre os conteúdos ministrados em sala de aula. Além dessa atividade 

de coordenação e orientação, realiza visitas às escolas para acompanhar os estagiários que 

estão desenvolvendo as atividades de regência com propósitos avaliativos. Ao final da 

disciplina, ele avalia o desempenho dos professores em formação baseado nas observações 

realizadas em sala de aula, no desenvolvimento da prática e na análise do relatório.  

O professor regente recebe o estagiário na escola e o autoriza a observar as suas aulas, 

no caso do estágio de observação, ou a ministrar alguns conteúdos da sua disciplina, no caso 

do estágio de regência. Os dois professores organizam um cronograma de atividades de 

acordo com os conteúdos planejados pelo professor regente para que o estagiário desenvolva 

as suas atividades no estágio. O estagiário recebe maior ou menor autonomia para 

desenvolver atividades dependendo do tipo de postura do professor. 

Os alunos que já possuem uma rotina de trabalho com o outro professor precisam 

assistir às aulas de outro docente que ele sabe não está formado ainda para ministrar aulas da 

disciplina em que a regência ocorrerá. Essa atividade altera bastante os esquemas de 

aprendizagem dos alunos, pois ele terá que se adequar a uma metodologia de trabalho 

diferente. 

O professor em formação precisar estar em constante interação com esses atores que 

constituem a sua prática no estágio e essa relação pode apresentar alguns conflitos, pois acaba 

modificando, temporariamente, algumas estruturas padrões das práticas de ensino. A interação 
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com esses diversos atores, mesmo trazendo alguns incômodos, é muito positiva para a 

formação do estagiário, pois o trabalho docente em sua essência é uma atividade que necessita 

de interações constantes com sujeitos diversos para planejamento de atividades, execução de 

aulas e negociação de conflitos.   

A inserção de um elemento estanho no ambiente de sala de aula, no caso o estagiário, 

pode gerar desconforto tanto para os alunos como para o professor-regente, podendo tornar 

difícil a aceitação do professor em formação por parte de ambos. Os alunos da escola podem 

questionar a capacidade técnica do professor por ele não ser formado ainda. Esse fato gera 

conflitos, fazendo com que os alunos não contribuam positivamente com o desenvolvimento 

das atividades desenvolvidas pelo professor em formação. O professor estagiário, conforme já 

mencionamos, precisa adentrar em uma sala de aula que já possui um professor oficial para 

observar os procedimentos teóricos e metodológicos desenvolvidos por ele com um olhar 

crítico. O professor-regente pode se sentir incomodado em deixar outra pessoa observar e, 

consequentemente, avaliar o seu trabalho. O professor em formação precisa também saber 

lidar com a avaliação constante de dois profissionais que já são experientes no exercício do 

ofício, desencadeando insegurança no momento em que ele ministra as aulas. 

No próximo capítulo, situaremos relatório de estágio enquanto um gênero secundário 

que proporciona desenvolvimento profissional sendo um importante instrumento de análise do 

agir de professores em formação, descrevendo-o e reforçando por que é importante analisá-lo. 
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2 RELATÓRIO DE ESTÁGIO: UM MEGAINSTRUMENTO DE ANÁLISE DO 

TRABALHO DOCENTE 

 

A linguagem, na perspectiva do Interacionismo Social, assume o papel de um 

instrumento fundador dos processos psicológicos nos seres humanos sendo responsável por 

construir a nossa percepção, cognição, sentimentos e emoções. Ela assume também o papel de 

um meio de tomada de consciência pelo sujeito de propriedades do seu agir ao mesmo tempo 

em que é um meio de transmissão dessas mesmas propriedades, adquirindo, assim, uma 

função formativa, pois à medida que os sujeitos se inserem em novas ações de linguagem ou 

repensam as suas práticas desenvolvem novas capacidades pessoais e profissionais.  

Habermas (2009)1 estabelece a diferença funcional entre coordenadas gerais que 

estabelecem os fatos que ocorrem na realidade e as que são criadas a partir das atividades de 

linguagem dando origem assim à bipartição entre os mundos representados a instância onde 

ocorrem de fato as ações humanas e de mundos virtuais a instância criada a partir das ações de 

linguagem. O professor em formação ao se afastar da situação real e criar mundos virtuais a 

partir da escrita do relatório de estágio desenvolve uma tomada de consciência das 

propriedades do seu agir ao precisar recriar a sua experiência vivenciada no estágio por meio 

de unidades linguísticas específicas.  

Dentro desta perspectiva, a escrita do gênero acadêmico relatório de estágio pode 

contribuir positivamente com a formação inicial do professores estagiários à medida que os 

faz recriar, por meio da linguagem, a sua própria prática, no caso do relatório de regência, e a 

prática do outro professor, no caso do relatório de observação. No entanto, para que ocorra de 

fato desenvolvimento profissional a apropriação do gênero por parte dos professores em 

formação deve se realizar de forma verdadeiramente produtiva, no sentido de cumprir uma 

função social, não sendo apenas uma tarefa que deve ser cumprida para a nota final do curso 

(LEURQUIN, 2008). 

O Interacionismo Sociodiscursivo incorpora como unidades de análise em seus 

trabalhos as condutas ativas e o pensamento consciente que se manifestam através da 

linguagem. Pode-se, desse modo, ter acesso a esses processos psicológicos por meio da 

análise de textos no intuito de compreender questões relacionadas ao desenvolvimento 

humano. A análise das unidades linguísticas2 que constituem o gênero acadêmico relatório de 

                                                           
1 Na seção em que tratamos dos tipos de discurso demonstramos de forma mais consistente a teoria dos mundos 

virtuais e representados de Habermas. 
2 A categoria de análise linguística selecionada por nós são os tipos de discurso que constroem o gênero. Na 

seção 3 do nosso trabalho detalhamos essa noção.   
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estágio possibilita, então, que verifiquemos como ocorre o desenvolvimento de novos 

conceitos por parte dos professores em formação, tornando-se assim um instrumento crucial 

no processo de formação inicial e análise do trabalho docente. 

Para que possamos situar o gênero relatório enquanto um instrumento propiciador de 

desenvolvimento profissional, é necessário expor a noção de gênero de texto adotada por nós 

a partir de Bakhtin (2003) e que foi reinterpretada por Bronckart (1999) e Schneuwly (2007), 

a partir da perspectiva teórica do Interacionismo Sociodiscursivo. É o que faremos no 

decorrer desta seção. 

A semiotização do signo proporciona que ocorram atividades de linguagem organizadas 

em discursos ou em textos. Devido à grande variedade de atividades verbais e não verbais 

com as quais esses textos interagem, ocorre um número indefinido de gêneros. Esses são 

definidos por Bakhtin (2003) como tipos relativamente estáveis de enunciados que são 

diferenciados a partir do seu conteúdo temático, da sua construção composicional e do seu 

estilo. 

A língua pode manifestar-se através de enunciados orais e escritos proferidos pelos 

agentes produtores dos textos. A multiplicidade desses empregos nas atividades humanas 

pode gerar a impressão errônea de que é impossível realizar uma caracterização dos gêneros 

do discurso, no entanto, há três elementos interligados que são: o conteúdo temático, o estilo e 

a construção composicional. A heterogeneidade funcional dos gêneros de discurso torna os 

seus traços gerais demasiadamente abstratos e vazios, no entanto, há uma forma de 

caracterizar esses gêneros partindo dos seus graus de complexidade nos seus empregos em 

situações de comunicação. Eles estão divididos em gêneros primários (simples) e secundários 

(complexos). 

A dificuldade em classificar os gêneros deve-se também a critérios referentes ao tipo de 

atividade humana, ao efeito comunicativo e ao suporte utilizado. Os gêneros em si mesmos 

não podem ser identificados em toda a sua totalidade, uma vez que são infinitos, mas há 

critérios objetivos que podem ser utilizados para identificá-los e classificá-los que é o das 

unidades e das regras lingüísticas específicas que os mobilizam através de suas propriedades 

específicas. 

A diferenciação entre eles, não é realizada através de uma diferença funcional, mas a 

partir da complexidade existente no processo de sua formação. Os gêneros primários se 

formam em condições de comunicação discursiva imediata e, portanto, estão intimamente 

vinculados à situação de comunicação. Já os gêneros discursivos secundários emergem em 
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condições de um contexto cultural mais complexo e desenvolvido, possuindo uma quantidade 

superior de textos escritos em seu repertório (romances, dramas, pesquisas científicas de toda 

espécie, os grandes gêneros publicísticos.). À medida que os gêneros primários perdem o 

vínculo imediato com a realidade concreta, eles se transformam em gêneros secundários, 

adquirindo outras características. 

Adentrando nas especificidades que diferenciam os gêneros do discurso, trataremos 

agora sobre os pontos que tratam da estilística, que estão relacionados à individualidade do 

agente produtor do texto. O estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às formas 

típicas de enunciados, ou seja, aos gêneros do discurso. Todo gênero primário ou secundário, 

seja oral ou escrito, carrega a individualidade do falante, ou seja, pode ter estilo individual. 

 A relação indissolúvel do estilo com o gênero se revela também na questão dos estilos 

de linguagem ou funcionais que, em geral, não são outra coisa senão estilos de gêneros de 

determinadas esferas da atividade humana e da comunicação. Vejamos o que Bakhtin diz 

sobre essa questão: 
  

Em cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem às condições 

específicas de dado campo; é a esses gêneros que correspondem determinados 

estilos. Uma determinada função (científica, técnica, publicística, oficial, cotidiana) 

e determinadas condições de comunicação discursiva, específicas de cada campo, 

geram determinados gêneros, isto é, determinados tipos de enunciados estilísticos e 

temáticos relativamente estáveis. As mudanças dos estilos de linguagem estão 

indissoluvelmente ligadas às mudanças dos gêneros do discurso. (Bakhtin, 2003, p. 

266) 
 

Há divergências e convergências nas questões que envolvem a gramática e a estilística. 

Pode-se dizer que, ao examinarmos um fenômeno concreto de linguagem apenas no sistema 

da língua, estamos diante de um acontecimento gramatical. Já se o analisarmos no conjunto de 

um enunciado, estamos tratando de um fenômeno estilístico, pois a seleção de uma forma 

gramatical pelo falante já é um ato estilístico. 

É necessário estabelecer critérios para resolver uma indefinição terminológica que é o 

estabelecimento da real unidade da comunicação discursiva – o enunciado. O Discurso só 

existe na forma de enunciações em que há falantes e sujeitos de discurso participando 

ativamente. Todo enunciado é um ato de natureza ativamente responsiva. Em maior ou menor 

grau, pois para que ocorra compreensão, é necessário que haja uma resposta, então, dessa 

maneira, o ouvinte também se torna falante. 

Todos os novos fenômenos da língua (fonético, léxical e gramatical) tiveram que 

percorrer um longo caminho de experimentação e elaboração de gêneros e estilos. Os 

enunciados e os gêneros do discurso são as correias que impulsionam as mudanças no sistema 
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linguístico, dessa forma movimenta-se também a história da sociedade e da linguagem. A 

passagem do estilo de um gênero para outro não só modifica o estilo como também as 

condições do gênero, mas também destrói e renova tal gênero. Desse modo, se reconhece a 

influência do estilo pessoal dos falantes no processo de modificação dos gêneros do discurso. 

Para que todos os enunciados de um língua de fato se efetivem, é necessário que se 

manifeste a vontade discursiva do falante que se realiza, primeiramente, a partir da escolha de 

um determinado gênero do discurso. A escolha do gênero é determinada por uma série de 

fatores, dentre eles: considerações semântico-objetais (temáticas); pela situação concreta da 

comunicação discursiva e pela composição pessoal dos seus participantes. A nossa 

comunicação ocorre apenas por meio de gêneros do discurso, ou seja, todos os nossos 

enunciados efetivamente realizados possuem formas relativamente estáveis e típicas de 

construção do todo. O autor do texto, portanto, adota um modelo de gênero do discurso que 

ele toma de empréstimo e o adapta a partir de alguns traços subjetivos. 

Bakhtin (2003) afirma que esses gêneros do discurso emergem de forma natural, quase 

da mesma forma que a língua materna a qual dominamos livremente, até começarmos o 

estudo teórico da gramática. Quando ouvimos o discurso do outro, nós também aprendemos a 

moldar o nosso discurso em formas de gêneros. Desde quando ouvimos as primeiras palavras, 

conseguimos identificar de qual gênero se trata e qual a sua finalidade comunicativa. O autor 

afirma também que essa é uma condição essencial para que ocorra o processo de comunicação 

discursiva, pois se fosse necessário criar sempre um gênero novo a cada ação de linguagem a 

comunicação discursiva seria praticamente impossível de ocorrer.  

Depois de termos definido o conceito de gêneros do discurso adotado por Bakhtin, 

demonstraremos, agora, a reinterpretação de Bronckart desse conceito a partir do qual se 

constrói a perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo. Algumas decisões teóricas e 

terminológicas devem ser adotadas, primeiramente, para situamos esse conceito que foi 

reinterpretado por Bronckart (1999). 

Há uma discussão terminológica em torno dos estudos dos gêneros que está associada às 

unidades que essa categoria visa analisar. Partindo desse impasse, pode-se formular a seguinte 

indagação: afinal, estamos analisando gêneros de texto ou gêneros do discurso? 

Abordaremos, brevemente, essa questão no intuito de demonstrar a opção terminológica de 

Bronckart em relação aos gêneros, por ser a abordagem deste autor que guia as nossas 

análises. Achamos relevante definir quais os limites que integram essas duas terminologias, 

pois sabemos que a opção por uma das duas expressões não é aleatória, está vinculada a um 
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posicionamento epistemológico e a concepção que os autores assumem em relação ao texto e 

ao discurso. 

Os autores que utilizam a expressão gêneros de discurso (Bakhtin, Maingueneau, e 

Adam) concebem a utilização da língua, primordialmente, enquanto uma prática social, que 

estabiliza tipos de práticas sociodiscursivas. Já os autores que adotam a expressão gêneros de 

texto (Bronckart, Rastier e Schneuwly) focalizam a questão de que o gênero é uma categoria 

que estabiliza formatos textuais que organizam a utilização da língua. Obviamente, os autores 

não descartam a relação que os textos mantêm com as circunstâncias em que são produzidos, 

trata-se apenas do enfoque dado aos formatos textuais que os gêneros possibilitam.   

Como já referenciamos, Bronckart (1999) adota a expressão gênero de texto em vez de 

gênero de discurso. Do ponto de vista da ação e da comunicação, o texto é definido como 

toda produção de linguagem situada, acaba e autossuficiente. Todos os textos se inscrevem 

em um conjunto de textos ou em gêneros. Há uma diversidade incontável de gêneros de texto, 

devido à relação de interdependência com as atividades humanas, mas os segmentos que 

entram em sua composição são finitos e podem ser classificados por suas especificidades 

lingüísticas. Eles são produtos de uma semiotização iminente em todas as atividades de 

linguagem, por esse motivo, o ISD os chama de discursos. Esses segmentos de texto 

apresentam muitas regularidades de estruturação linguística e é por essa razão que o autor os 

classifica como tipos de discursos. Depois de expormos a classificação de gêneros de 

discursos estabelecida por Bakhtin (2003) e reinterpretados por Bronckart (1999), situaremos 

alguns conceitos importantes do ISD para a análise dos gêneros de textos propostos pelo 

autor. 

O contexto de produção é definido por Bronckart como “o conjunto dos parâmetros que 

exercem influência sobre a forma como um texto está organizado.(...) Esses parâmetros estão 

reagrupados em dois conjuntos: mundo físico e  mundo social e subjetivo” (BRONCKART, 

1999, p. 93). O pesquisador da linguagem não pode ter acesso imediato aos processos 

psíquicos na construção do pensamento por meio da linguagem, mas, por meio da análise do 

contexto de produção do gênero de texto, ele pode levantar hipóteses acerca desses mundos 

subjetivos, que são o conjunto de representações sociais que o agente produtor do texto tem 

internalizado, e do quadro comunicativo ao qual ele está inserido. 

A representação que o agente constrói do mundo físico é responsável por situar o agente nas 

coordenadas do espaço e do tempo. Essas coordenadas desenvolvem-se no indivíduo na primeira 

infância e diz respeito ao comportamento verbal e ao contexto físico. Os parâmetros que definem o 

mundo físico são: o lugar de produção que é o lugar concreto em que o texto foi produzido; o 
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momento de produção que é a duração do tempo durante a qual o texto é produzido; o emissor 

(produtor ou locutor), quem produziu fisicamente o texto; e, por último, o receptor que é a pessoa que 

pode receber ou perceber concretamente o texto. 

A produção de textos orais ou escritos, para Bronckart, está necessariamente relacionada à 

formação social. Essa está representada também no mundo social (normas, valores, regras etc) e do 

mundo subjetivo (imagem que o autor faz de si ao agir). A construção do mundo social difere da 

construção do mundo físico, pois o mundo social desenvolve-se no decorrer da vida e do indivíduo de 

forma complexa e gradual.   

O mundo sociosubjetivo possui quatro parâmetros principais: lugar social, correspondente à 

formação social em que ocorre a atividade de linguagem (escola, família, exército, interação comercial 

etc); a posição social do emissor, associada ao papel social que o emissor desempenha na interação; a 

posição social do receptor que está relacionada ao papel social assumido pelo receptor (papel de 

aluno, de criança, de colega, de empregado, por exemplo) e o objetivo da interação que diz respeito ao 

efeito que o texto deve causar. 

Na produção de um texto, além dos parâmetros requeridos para a formação do contexto de 

produção (mundo físico e mundo sociosubjetivo), o autor também mobiliza as representações sobre o 

mundo na escolha do conteúdo temático que serão verbalizados nos textos. Bronckart (1999) o define 

como o conjunto de informações que estão contidas nele explicitamente assim como os parâmetros do 

contexto, as informações constitutivas do conteúdo temático são representações construídas pelo 

agente-produtor do texto. O conteúdo temático constitui-se como um conjunto de experiências 

armazenadas, que revelam o conhecimento de mundo do autor e, para que o processo de interação 

verbal se concretize, é preciso que autor e leitor compartilhem desses conhecimentos acumulados. 

Os gêneros são necessariamente indexados, isto é, são portadores de um ou de vários 

valores de uso: em uma determinada formação social, um gênero é definido como mais ou 

menos pertinente para uma determinada situação de ação.  Em determinado estado sincrônico, 

essa nebulosa de gêneros indexados constitui uma espécie de reservatório de modelos 

textuais, ao qual todo agente de uma ação de linguagem deverá necessariamente recorrer, 

chamamos esse acervo linguístico  de gêneros de intertexto. O intertexto é definido por 

Bronckart como o conjunto de textos e modelos de textos elaborados pelas gerações 

precedentes que o agente produtor precisa recorrer e que são reorientados pelas formações 

sociais contemporâneas. 

Schneuwly (2007) define gênero enquanto um instrumento semiótico complexo que 

permite a produção e a compreensão de textos ao mesmo tempo em que propicia 

desenvolvimento de capacidades individuais. Os instrumentos são definidos, dentro da 

perspectiva do Interacionismo Social, como objetos socialmente elaborados pelas gerações 
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precedentes que mediam as atividades. A estrutura de base da atividade mediada é concebida 

em uma relação de meio para se atingir um fim.  Desse modo, o instrumento media as ações 

entre os indivíduos que agem e os objetos sob os quais eles agem. Além disso, eles têm a 

capacidade de construir esquemas de utilização plurifuncionais nos sujeitos, pois é possível se 

construir conhecimentos particulares do mundo por meio deles. A apropriação do instrumento 

pode ser vista como um processo de instrumentalização que provoca novos conhecimentos e 

saberes, que abre novas possibilidades de ação. Dentro desta perspectiva o instrumento é visto 

de maneira tripolar: é uma ferramenta material ou simbólica existente fora do sujeito que 

torna possível a sua intervenção no mundo e, pelo lado do sujeito, há esquemas de utilização 

do objeto que precisam ser desenvolvidos para que ocorram as situações de ação no mundo. 

O autor reinterpreta o conceito de gênero estabelecido por Bakhtin, ao assumir o seu 

caráter normativo para viabilizar os processos de comunicação, no entanto, ele o amplia 

justamente ao inserir a questão dos esquemas de utilização na apropriação dessa ferramenta 

semiótica, o que nos leva a uma maior preocupação acerca da adaptação do gênero à situação 

em que ele se efetiva de fato. Vejamos o que o autor nos diz sobre essa questão: 

 

De fato, tudo se passa como se essa forma tivesse sempre estado lá; ela não é 

dinamizada. Essa concepção de imediatez do gênero, de seu determinismo uma vez 

a escolha efetuada, coloca, pelo menos, o seguinte problema: mesmo que aceitemos 

que cada um de nós dispõe de um “rico repertório de gêneros”, coloca-se, a cada 

vez, o problema da adaptação do gênero à situação concreta, o que, aliás, o próprio 

Bakhtin enfatiza. Nada é dito, entretanto, sobre os mecanismos dessa adaptação; 

nada é dito, para retomarmos a terminologia introduzida acima, sobre os esquemas 

de utilização. (Schneuwly, 2007, p. 27) 
 

A primeira adaptação sofrida pelo gênero seria a que o articula à base de orientação da 

ação discursiva, esse esquema tem dois vieses que apontaremos a seguir. Primeiramente, o 

gênero deve poder ser adaptado a um destinatário, a um conteúdo e a uma finalidade 

específica. Esse esquema possui outro sentindo: uma ação de linguagem só pode se efetivar na 

medida em que um gênero específico esteja disponível para aquela situação, pois eles 

prefiguram as ações de linguagem possíveis. 

Os outros esquemas de utilização estão associados às operações necessárias para a 

produção de um texto que envolve os tratamentos temático, comunicativo e linguístico. O 

gênero atua como um organizador global dessas operações diversas e, devido a isso, é 

considerado um megainstrumento de estabilização de vários subsistemas semióticos, 

envolvendo principalmente aspectos linguísticos, mas também paralinguísticos. 

 Realizamos a caracterização do gênero que partiu inicialmente de Bakhtin e foi 

reinterpretada criticamente na perspectiva de Interacionismo Social por Bronckart e 
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Schneuwly. Os dois últimos autores citados aderem à tese Bakhtiniana de haver um caráter 

essencialmente normativo nos gêneros de texto, mas focalizam os aspectos de sua adaptação 

às situações reais de comunicação. Bronckart insere a subjetividade do agente produtor 

enquanto um fator na construção dos gêneros de texto. Schneuwly afirmar que os gêneros de 

texto são megainstrumentos semióticos adotados pelos sujeitos para interferir no mundo. Ao 

interferir no mundo por meio desses instrumentos, o sujeito acaba se apropriando dos seus 

esquemas de utilização e desenvolvendo novas capacidades intelectuais e saberes.  

 

2.1 Atividades de Linguagem e Desenvolvimento Humano 

 

Os trabalhos relacionados a texto/discurso que se ancoram na perspectiva do 

Interacionismo Sociodiscursivo filiam-se a uma Psicologia da Linguagem, cujo quadro 

epistemológico está associado a uma corrente denominada de Interacionismo Social. Nesse 

contexto, a linguagem não tem somente a função de exprimir processos psicológicos 

(percepção, cognição, sentimentos, emoções), mas de também construí-los, assim, ela assume 

o papel de um instrumento fundador e organizador desses processos cognitivos nos seres 

humanos 

Nessa seção do nosso trabalho, trataremos do posicionamento do Interacionismo 

Sociodiscursivo sobre a relação indissociável entre linguagem e desenvolvimento humano, 

partindo da perspectiva de que a imersão do sujeito em novas atividades de linguagem é um 

fato que proporciona desenvolvimento. Para tanto, partimos de Vigotsky (2001); (2010) que 

trata inicialmente da relação intrínseca entre desenvolvimento da linguagem na criança e 

aprendizagem de conceitos. Posteriormente, trataremos da profunda transformação cognitiva 

que a emergência dos gêneros secudários provoca nos sujeitos, nos pautando em Schneuwly 

(2007). 

Na abordagem Interacionista Social, que tem Vygotsky como um de seus percussores, o 

homem é encarado como um ser que transforma e é ao mesmo tempo transformado a partir 

das relações sociais em um processo dialético constante. O que ocorre não é uma somatória 

entre fatores inatos e adquiridos e sim uma interação dialética que se dá, desde o nascimento, 

entre o ser humano e o meio social e cultural em que se insere. 

 Uma das preocupações do autor expressa na obra A Construção do Pensamento e da 

Linguagem é estabelecer a gênese do pensamento consciente do ser humano, observando 

como se dá a relação entre as operações psicológicas e o desenvolvimento da linguagem. Esse 
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é um processo que se desenvolve exclusivamente na espécie humana e é uma capacidade 

superior que nos diferencia dos outros animais.  

Vygotsky afirma que pensamento e linguagem emergem, primeiramente, sem nenhuma 

relação estreita, seguindo linhas não-paralelas e distintas. Em alguns momentos as curvas 

desse desenvolvimento se cruzam, mas, posteriormente, divergem, não apresentando uma 

relação contínua. Quando a criança está com mais ou menos dois anos de idade, as curvas do 

pensamento e da linguagem se cruzam, esse fato é decisivo no desenvolvimento cognitivo e 

social da criança, pois é a partir desse momento que a fala se torna intelectual e o pensamento 

verbalizado. Desenvolve-se, assim, a função simbólica da linguagem. A partir desse 

momento, a criança, ao ver um novo objeto e pergunta como ele se chama no intuito de captar 

o seu significado. 

Agora a situação muda radicalmente, pois a criança necessita da palavra e procura 

ativamente assimilar o signo pertencente ao objeto, signo esse que lhe serve agora para 

nomear e comunicar. É a partir desse momento também que as operações externas se 

internalizam e a criança passa a operar com relações interiores em forma de signos e a usar a 

memória lógica, emergindo uma forma de pensamento verbal. O que mais chama a atenção 

nesse sentido é o fato de existir uma interação constante entre as operações externas e as 

internas, uma se transformando na outra sem esforços com frequência e vice-versa. A 

linguagem, dentro desta perspectiva, origina-se primeiro como meio de comunicação para a 

criança e só posteriormente, ela é convertida em linguagem interna e então é transformada em 

função mental que possibilita a emergência do pensamento consciente na criança, pois ela 

passa, a partir desse momento, a reconhecer os fundamentos do seu próprio pensamento. 

O autor defende que há uma relação intrínseca entre o nível de desenvolvimento da 

criança e a sua capacidade potencial de aprendizagem. Devido a esse fato, algumas matérias 

como álgebra e gramática só poderiam ser ensinadas quando a criança atingisse determinada 

idade e maturação. O autor estabelece um método para verificar a efetiva relação entre 

processo de desenvolvimento e capacidade de aprendizagem e de maturação que já se 

produziram, bem como dos processos que ainda estão ocorrendo e passarão a ser 

manifestados. 

Para isso, são necessários que se tome como referência pelo menos dois níveis de 

desenvolvimento da criança para que ocorra uma comparação entre o que a criança fazia e o 

que ela passa a fazer com a supervisão de um adulto. Chama-se de nível de desenvolvimento 

efetivo o que a criança já realiza sozinha e nível de desenvolvimento potencial o que ela passa 
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a fazer a partir da intervenção formativa de um adulto. Vygotsky entende que o 

desenvolvimento de processos psicológicos do estudante deve ser observado de forma 

prospectiva, isto é, devem ser observados quais são os conceitos que ainda precisam ser 

dominados pelo estudante na sua trajetória escolar. A partir dessa premissa, emerge o conceito 

de Zona de desenvolvimento proximal que está associado às mudanças que ocorrem por meio 

da ação interventiva do professor de forma intencional, promovendo processos que não 

ocorreriam de forma espontânea. Nesta perspectiva, a desenvolvimento dos processos mentais 

superiores não está sujeito a determinadas leis naturais e não depende somente de processos 

de maturação biológica, está associado diretamente a leis históricas em um relação dialética 

que é mediada simbolicamente.  

Outra preocupação expressa na obra de Vygotsky está associada à compreensão dos 

processos e das funções psíquicas que estão na base da formação de conceitos na criança a 

partir da relação que ela estabelece com a realidade experimentada por ela. Na visão do autor, 

todas as funções psíquicas superiores são processos mediatizadas pelos signos, desse modo, a 

palavra recebe o status de instrumento psicológico essencial na formação de conceitos pela 

criança. O que nos leva a constatar que linguagem e pensamento não são processos 

independentes um do outro, mas que se constituem como um único e mesmo processo. 

Os conceitos verdadeiros são formados na criança de forma gradual e em estágios à 

medida que ocorre uma tomada de consciência das operações do seu pensamento. Quando ela 

consegue se deslocar do plano da ação para o plano da linguagem, ao recriar aspectos da 

realidade na imaginação e exprimi-los em palavra. Em outros termos, um verdadeiro conceito 

só emerge quando o ser humano consegue tomar consciência das coisas no mundo fora da 

relação imediata em que elas ocorrem na experiência empírica. Utilizar um conceito significa 

recriar o mundo a partir da linguagem sem necessitar de ligações factuais 

Vygotsky desenvolveu aportes teóricos e metodológicos para verificar a relação entre 

linguagem e desenvolvimento de conceitos nas crianças, mas não adentra na questão da 

relação entre linguagem e desenvolvimento em adultos. Apesar de reconhecer a grande 

capacidade de aprendizagem que eles possuem, afirma que não se estabeleceu adequadamente 

o que diferencia a aprendizagem do adulto da aprendizagem da criança. 

Somente a partir de Clot (2006), ao realizar os procedimentos de Clínica da Atividade, 

que passou a haver uma preocupação em analisar a relação entre linguagem e 

desenvolvimento nos adultos, desenvolvendo, assim, uma renovação da abordagem 
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vygotskiana do desenvolvimento ao buscar compreender a realidade das situações de trabalho 

por meio da análise da linguagem almejando uma melhoria das condições de trabalho.  

Conforme já abordamos no capítulo dois, Schneuwly (2007) considera os gêneros de 

texto como ferramentas semióticas complexas que mediatizam as ações do homem no mundo. 

A apropriação das propriedades específicas de um determinado gênero de texto, seja referente 

ao seu estilo, conteúdo temático ou conteúdo composicional, possibilita a emergência de 

novos conhecimentos no agente produtor do texto.  

Retomando e reinterpretando os conceitos de gênero primário e gênero secundário de 

Bakhtin, o autor trata da profunda transformação cognitiva que ocorre no indivíduo a partir da 

emergência dos gêneros secundários. Os gêneros primários são caracterizados devido à 

função de troca e interação imediatas e pelo fato do agente produtor possuir pouco ou nenhum 

controle metalingüístico da ação em curso, além de estarem ligados de forma necessariamente 

espontânea.  Já os gêneros secundários, estão dissociados da situação imediata da interação 

verbal, e o agente produtor não pode produzi-los utilizando os dados somente da situação 

imediata, sendo necessário criar, por meio da linguagem, mundos virtuais para exprimir o 

conteúdo das informações. Devido a essa característica, eles não emergem na mente do 

falante de forma espontânea, tornando necessária a mediação do professor. O 

desenvolvimento e a apropriação dos gêneros secundários se dão por continuidade e ruptura 

com os gêneros primários.  A tensão entre essas duas lógicas é responsável por gerar 

desenvolvimento, já que emergência de um novo sistema de linguagem não exclui o outro.  

É uma característica tipicamente humana a capacidade de agir perante o mundo através 

da mediação de instrumentos. A utilização desses instrumentos, sejam eles materiais ou 

semióticos, modificam não só a realidade, mas também modificam o sujeito que o utiliza, pois 

este adquire novas capacidades ao se apropriarem de suas especificidades de uso ou, em 

outros termos, de seus esquemas de utilização.  

Concordamos com a tese defendida por Schneuwly de que os esquemas de utilização de 

um gênero específico podem gerar desenvolvimento de novas capacidades nos sujeitos. 

Trazendo para o contexto específico do relatório de estágio, podemos dizer que a apropriação 

dos esquemas de utilização desse gênero acadêmico, sejam referentes ao seu estilo, conteúdo 

temático ou conteúdo composicional, geram desenvolvimento profissional nos professores em 

formação que o produz tendo em mente um real propósito comunicativo, pois é um gênero 

complexo cuja estrutura exige o formato específico e a linguagem específica de um texto 

acadêmico. Outro fator de desenvolvimento profissional que a escrita do relatório de estágio 
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provoca nos professores em formação está relacionado à tomada de consciência das 

propriedades do seu agir que essa experiência viabiliza. O professor em formação precisa se 

desvincular das coordenadas gerais do mundo ordinário para relatar a sua experiência no 

estágio bem como embasar teoricamente os seus posicionamentos.  

Na próxima seção do nosso trabalho, situaremos o gênero acadêmico relatório de 

estágio enquanto um instrumento propiciador de desenvolvimento humano e profissional 

esclarecendo os aspectos referentes ao seu contexto de produção, partindo da definição de 

Bronckart (1999), situando-o enquanto as características que o define referentes ao estilo, 

conteúdo temático e construção composicional (Bakhtin, 2003). Daremos especial enfoque 

aos aspectos referentes a sua construção enquanto um gênero acadêmico que foram descritas e 

analisadas em Leurquin (2008, 2014) 

 

2.2 O contexto de Produção do Gênero Relatório de Estágio 

 

Dentro do modelo de análise descendente dos textos proposto pelo Interacionismo 

Sociodiscursivo é necessário situar, primeiramente, o contexto social mais amplo de produção 

do texto para depois analisar as suas unidades linguísticas. Bronckart (1999) denomina esse 

contexto social mais amplo de contexto de produção. O autor o define como “o conjunto dos 

parâmetros que exercem influência sobre a forma como um texto está organizado.(...) Esses 

parâmetros estão reagrupados em dois conjuntos: mundo físico e  mundo social e subjetivo” 

(BRONCKART, 1999, p. 93).  

Ao elaborar o gênero textual relatório de estágio, o professor em formação encontra-se 

numa situação de ação de linguagem que opera na produção textual mediante representações 

que ele constrói em relação aos parâmetros do contexto de produção (contexto físico – 

emissor, co-emissores, espaço, tempo, lugar da produção e sócio-subjetivo – lugar social da 

produção, lugar social de quem produz, lugar social de quem recebe o texto e objetivos da 

interação). Situaremos, nesse momento, o contexto de produção do gênero acadêmico 

relatório de estágio produzido ao final das disciplinas de estágio supervisionado da 

Universidade Federal do Ceará.   

As disciplinas de estágio supervisionado da matriz curricular do curso de Letras da 

Universidade Federal do Ceará estão divididas em: Estágio em Ensino de Leitura; Estágio em 

Ensino da Análise Lingüística; Estágio em Ensino da Linguagem Oral e da Linguagem 

Escrita; Estágio em Ensino da Língua Portuguesa. As três primeiras disciplinas consistem em 

aulas teóricas e em observações de aulas nas escolas por parte dos professores em formação. Já 
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a última, Estágio em Ensino da Língua Portuguesa, se divide em parte da carga-horária 

destinada a aulas teóricas e outra parte destinada a ministrar aulas nas escolas. Ao final de 

cada uma das disciplinas, é necessário que seja entregue ao professor responsável por 

ministrar a disciplina um relatório de regência ou de observação, a depender do tipo de 

estágio, que contenha as impressões do professor em formação sobre a sua experiência no 

estágio.  O texto é avaliado pelo professor, como um requisito básico para a aprovação, e, 

então, é devolvido ao estagiário com as devidas correções. 

Nas aulas teóricas, o professor regente da disciplina orienta a escrita do relatório 

informando quais são os dados que devem constar no texto, demonstrando também qual a 

estrutura composicional desejada. O professor em formação adota o modelo de gênero 

apresentado a ele, mas também o adapta no intuito de atender as suas necessidades 

interacionais. Nesse sentido, ele desenvolve um duplo processo de articulação: ele adota o 

modelo de texto que mais que lhe é solicitado, mas, ao mesmo tempo, o adapta de acordo com 

algumas características subjetivas. O resultado final desse processo é um texto que apresenta 

características singulares do gênero ao qual ele se filia e características específicas que 

emergem das decisões discursivas do professor em formação. O resultado desse processo é 

um novo texto que é composto, simultaneamente, pelos traços inerentes ao modelo de gênero 

adotado associado às particularidades do agente produtor do texto. Bronckart (1999) 

denomina esse fenômeno de processo de adoção e adaptação. 
 

Quadro 1: processos de adoção e adaptação de um texto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(PEIXOTO, 2011 p. 57) 

AÇÃO DE LINGUAGEM 
REPRESENTAÇÕES DO AGENTE 

 

1 – Parâmetros Objetivos 

Emissor, eventual do emissor; 

Espaço-tempo da ação 

2 – Parâmetros sociosubjetivos 

Quadro social de interação 

Papel do enunciador 

Papel dos destinatários 

3 – Outras representações da situação 
e dos conhecimentos disponíveis na 
pessoa 

ARQUITEXTO NEBULOSAS DE GÊNERO 

 

1 – Diferenças objetivas; 

2 – Classificações explícitas 

3 – Indexações; 

Conteúdo 

Formas de interação 

Valor atribuído 

 

 

TEXTO EMPÍRICO (exemplar de 
gênero) 
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Situando o relatório de estágio de acordo com os parâmetros do contexto físico, 

podemos dizer que ele é um texto produzido por um estagiário após a experiência em campo e 

entregue no final da disciplina ao professor. Quanto ao lugar de produção, não podemos 

precisar com certeza o lugar físico em que os textos são produzidos, pois os estagiários 

possuem realidades diversas, muitas vezes trabalham e estudam ao mesmo tempo. Podemos 

precisar que não é previsto na carga-horária do estágio nenhum momento para a produção do 

relatório, então ele é produzido como uma atividade fora da sala de aula. Inferimos que o 

texto é produzido na residência dos estagiários, adotaremos, portanto, essa generalização para 

situar o lugar de produção da escrita desse gênero. Assim, o contexto físico de produção do 

relatório de estágio situa-se da seguinte maneira: o lugar de produção é a residência do 

estudante; o momento da produção é o término do estágio; o emissor é o aluno que se 

encontra nos semestres finais do curso; e o receptor é o professor da universidade e, em 

alguns casos, os pesquisadores que adotam o gênero como objeto de estudo. 

Tabela 1: Contexto físico de produção dos relatórios de estágio 

LUGAR DE 

PRODUÇÃO 

MOMENTO DA 

PRODUÇÃO 
EMISSOR RECEPTOR 

Residência do 

estudante. 

 

 

Após a realização 

do Estágio. 

Alunos das 

disciplinas de 

Estágio de 

Universidade 

Federal do Ceará. 

Professores de 

Estágio em Ensino de 

Leitura e Estágio em 

Ensino de Língua 

Portuguesa. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Quanto ao mundo sociossubjetivo, o emissor, ao produzir um texto, interage também 

com aspectos que englobam normas, valores e regras e com aspectos subjetivos que estão 

associados à imagem que o indivíduo tem de si ao agir. O mundo sociossubjetivo é 

representado por quatro parâmetros: o lugar social (a instituição ou em qual modo de 

interação o texto é produzido); a posição social do emissor (a posição que o emissor 

desempenha na interação); a posição social do receptor (o papel atribuído ao receptor); o 

objetivo da interação (o propósito comunicativo do texto). 
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Tabela 2: Contexto sociossubjetivo de produção dos relatórios de estágio 

LUGAR 

SOCIAL DE 

PRODUÇÃO 

PAPEL SOCIAL 

DO EMISSOR 

PAPEL SOCIAL 

DO RECEPTOR 

OBJETIVO DA 

INTERAÇÃO 

Universidade 

(Meio acadêmico) 

 

Estagiários do Curso 

de Letras que 

produzem o gênero 

para serem avaliados 

Professor da 

Universidade que 

avalia o gênero. 

Relatar as experiências 

do Estagio, afim de 

comprová-la. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Segundo Lopes (2007), o relatório de estágio é um instrumento crucial para a formação 

inicial do professor, pois ele está situado enquanto uma prática discursiva significante no seu 

processo de letramento, além de ser um gênero de texto onde podemos encontrar a descrição e 

a análise das especificidades do cotidiano em de sala de aula. É nesse documento também que 

o professor em formação relata e avalia os procedimentos teóricos e metodológicos adotados 

por ele e pelo professor regente da escola. São descritas também as atividades propostas, os 

conteúdos ministrados e as dificuldades que ele passou no desenvolvimento do estágio. 

Assim, por meio desse gênero, é possível refletir sobre as condições e as habilidades dos 

professores envolvidos em relação ao planejamento e à execução das atividades propostas. 

Quanto à estrutura composicional do relatório de estágio, o modelo de texto apresentado 

pelo professor da disciplina se assemelha ao descrito por Lakatus e Marconi (2003). As 

autoras afirmam que o texto contém uma apresentação (ou introdução); um desenvolvimento 

e uma conclusão. Além desses elementos textuais fundamentais, ele é composto também por 

elementos pré-textuais como: capa, folha de rosto e sumário. E elementos pós-textais, como: 

referências bibliográficas, anexos e apêndices.  

Na introdução do texto, são postos os objetivos do estágio, apontando uma visão geral 

sobre o assunto em pauta. Já no desenvolvimento, é necessário que seja desenvolvida uma 

descrição dos aspectos físicos da escola e se relate as atividades vivenciadas em cada dia de 

estágio, compreendo os seguintes aspectos: o que foi feito, por que foi feito e como foi feito. 

Na conclusão, estão presentes as considerações finais, análise e discussão dos dados obtidos 

na experiência e uma autoavaliação por parte do estagiário da experiência vivenciada por ele. 

Leurquin (2008) descreve a macroestrutura do relatório de estágio adotando uma 

postura semelhante a de Lakatus e Marconi (2003) ao afirmar que ele é constituído por 

introdução, desenvolvimento e conclusão, acompanhado da bibliografia e dos anexos. No 

entanto, essa aproximação só acontece no âmbito da estrutura textual, pois Leurquin (2008) o 



52 

 

trata como gênero, verdadeiramente, que possui um propósito comunicacional. Além disso, a 

autora amplia a dimensão de estudo do relatório de estágio no âmbito da formação de 

professores, pois ela o encara enquanto um gênero acadêmico que deve ser objeto de futuras 

análises, uma vez que no seu conteúdo temático estão contidas cenas de sala de aula que 

demonstram aspectos referentes ao trabalho docente. 

Com relação ao estudo do gênero relatório de estágio, Leurquin (2008) assume a 

seguinte postura. Para a autora, o gênero relatório deve ser considerado em três vieses que se 

inter-relacionam a) se realiza em um texto feito para ser avaliado pelo professor; mas 

também (b) viabiliza a comunicação entre os interlocutores nele envolvidos e, devido ao 

contexto de leitura e produção, (c) deve ser origem de posteriores ações educativas. Essas 

características são importantes e estão inter-relacionadas (LEURQUIN, 2008). 

Em Leurquin (2014) a autora avança na discussão sobre a estrutura composicional do 

relatório de estágio, detalhando de maneira mais específica a estrutura composicional desse 

gênero, inserindo novos aspectos. A estrutura macro do relatório se mantém a mesma, no 

entanto, a autora situa os aspectos pré-textuais enquanto também fonte de informação acerca 

do contexto de produção do gênero, afirmando que na capa há informações importantes sobre 

o contexto de produção, pois podemos ter acesso aos os agentes da interação (emissor e 

receptor) e os papéis representados por cada (aluno e professor). Além disso, na capa está 

situado o momento da produção do texto, no caso, o ano, e ao lugar social de produção, que, 

no caso, é a Universidade. 

Nessa perspectiva, o relatório de estágio é encarado como um registro das atividades 

desenvolvidas no estágio, mas é também um instrumento de avaliação, a partir do momento 

em que ele é entregue ao professor supervisor do estágio. O relatório também pode ser um 

instrumento provocador de mudanças nas práticas pedagógicas, mas somente se situações as 

problemáticas apresentadas nele servirem de base para possíveis intervenções pedagógicas. 

Como ele é entregue somente ao final da disciplina, não há tempo para serem elaboradas 

ações interventivas, trazendo implicações negativas para a formação inicial do professor. 

A situação de produção dos relatórios nas disciplinas de estágio da Universidade 

Federal do Ceará coletados por nós entre no semestre 2013.1 se enquadra nesta situação 

descrita. Um dos preceitos teóricos essências do interacionismo associa a imersão dos sujeitos 

em atividades de produção de linguagem a desenvolvimento humano. Acreditamos, então, 

que mesmo não havendo uma ação interventiva a partir das problemáticas apresentadas, a 

escrita do gênero relatório possibilita o desenvolvimento de novas capacidades no professor 
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em formação na direção de um pensamento consciente, por ser um texto em que ele precisa se 

deslocar da situação imediata de comunicação com o propósito de avaliar e descrever o seu 

próprio agir e o agir do outro.  

Entendemos que o trabalho do professor está presente nas prescrições, no seu 

planejamento, nas aulas efetivamente realizadas e nas avaliações realizadas acerca do seu e do 

trabalho do outro. Uma das preocupações dos tabalhos que se increvem na perspectiva do 

Interacionismo Sociodiscursivo é indentificar as figuras interpretavas do agi do professor  

(Bronckart 2004), ou seja, como se reconfigura o agir do professor nos diversos textos que 

circulam na sociedade em geral: nos textos institucionais de prescrição, nos de 

autoprefiguração, nos que são produzidos em situação de trabalho, e nos textos interpretativos 

ou avaliativos do trabalho do professor. 

Desse modo, investigamos a dimensão do trabalho representado nos textos 

interpretativos ou de avaliação do seu trabalho expressos no relatório de estágio, com o intuito 

de contribuir, dentro do projeto mais amplo do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), com a 

investigação do trabalho do professor por meio da análise reflexiva do seu agir (Bronckart 

2008). Compreendendo o trabalho como uma atividade situada em que os agentes constroem 

representações e avaliações acerca da sua prática, desenvolvendo e descobrindo plenamente a 

sua própria realidade, e ao mesmo tempo em que desenvolvem novas práticas linguageiras, se 

desenvolve profissionalmente.  

O relatório de estágio é um gênero secundário produzido pelos professores em 

formação que é potencializador de desenvolvimento de novas capacidades mentais além de 

ser uma ferramenta que viabiliza uma tomada de consciência por parte do professor em 

formação das propriedades do seu agir. O relatório de estágio é um gênero acadêmico 

produzido pelos alunos que estão em processo de formação profissional inicial e, conforme já 

mencionamos, encontra-se no âmbito dos textos avaliativos do agir do professor e pode ser 

alvo de futuras pesquisas desse agir, conforme explicitou Leurquin (2008). O objetivo maior 

do nosso trabalho é investigar esse gênero de texto dentro da perspectiva de análise do agir na 

e pela linguagem, que postula que o indivíduo desenvolve novas capacidades à medida que se 

insere em novas ações de linguagem. Realizamos uma investigação do trabalho do professor 

semiotizado nos relatórios de estágio observado de que maneira eles desenvolvem certos 

raciocínios sobre a sua prática através da articulação dos tipos de discurso observando a 

expressão de raciocínios cronológico e lógico-argumentativos através da verificação das 

unidades linguísticas que estabilizam os tipos de discursos. 
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3 O QUADRO TÉORICO-METODOLÓGICO DO INTERACIONISMO 

SOCIODISCURSIVO 

 

Em nossa investigação, temos o objetivo maior de analisar o trabalho docente revelado 

nos relatórios de estágio produzidos por professores em formação da Universidade Federal do 

Ceará. Para tanto, analisamos os tipos de discurso mobilizados para a construção desse 

gênero. Assumimos como base para este trabalho os pressupostos teóricos e metodológicos do 

Interacionismo Social, mais particularmente do ISD, em que o ser humano muda suas 

representações mentais ao longo da sua vida ao se inserir em novas ações de linguagem.  Para 

a análise das reconfigurações empreendidas na linguagem do professor em formação, 

analisamos os tipos de discurso, pois os mesmos possibilitam que verifiquemos os processos 

de atualização das reconfigurações dos mundos discursivos, colocando em interface as 

representações coletivas e individuais dos actantes reconfiguradas nos textos. 

Investigaremos o trabalho docente por meio da análise dos tipos de discursos 

empregados para a construção dos relatórios de estágio. Os tipos de discursos colocam em 

interface representações coletivas, que estão vinculadas ás obras humanas, e individuais, que 

tem sua sede no organismo-agente, pois são os correspondentes empírico-linguísticos das 

operações constitutivas dos mundos discursivos. Esses segmentos de texto conseguem 

semiotizar os mundos discursivos através de operações psicolinguageiras oriundas de uma 

oposição binária que tem como referência o nível de afastamento da situação imediata de 

comunicação e o nível de implicação do agente produtor no discurso. Quando as coordenadas 

que organizam o conteúdo semiotizado estão afastadas das coordenadas gerais do mundo 

ordinário estamos tratando da ordem do narrar. Já quando estão associadas às coordenadas 

gerais do mundo ordinário, estamos tratando da ordem do expor. São levados em 

consideração também a forma como eles organizam as instâncias de agentividade, por meio 

da sua relação de implicação ou autonomia no discurso. 

Para investigar as nossas questões de pesquisa e tendo em vista a contribuição que 

pretendemos dar dentro do projeto mais amplo do ISD, é fundamental compreendermos as 

noções de agir humano, ação de linguagem, atividade de linguagem, gênero de texto e tipos 

de discurso. Elas estão presentes em diversas perspectivas atuais de análise de textos e de 

discurso, uma dessas perspectivas é a corrente denominada Interacionismo Sociodiscursivo 

(ISD) que é o referencial teórico-metodológico do nosso trabalho. 
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A escolha discursiva desse capítulo está embasada na perspectiva descendente de 

análise dos textos proposta pelo ISD. Dentro deste contexto, situaremos a corrente teórica a 

qual nos ancoramos e, posteriormente, explicitaremos o modelo descendente de análise dos 

textos e, por fim, aprofundaremos a noção de tipo de discurso e demonstraremos a sua 

influência no desenvolvimento profissional dos sujeitos da pesquisa. 

O Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) está em continuidade com os trabalhos do 

Interacionismo Social e tem como projeto maior analisar a relação entre linguagem e 

desenvolvimento humano. Por esse motivo, o escolhemos enquanto quadro teórico-

metodológico para o nosso trabalho.  Nessa perspectiva, o ISD assume uma postura 

transdisciplinar, pois o papel fundamental da linguagem no desenvolvimento do homem não 

pode ser explicado de forma isolada pelos diversos campos das Ciências Humanas, mas, 

antes, deve ser compreendido através da articulação entre as ciências. Desse modo, o ISD 

busca ancoragem, principalmente, na Sociologia, Filosofia e Psicologia para constituir as 

bases de seu quadro teórico. Isso resulta em um programa de análise descendente dos textos, 

em que parte das análises mais globais, que estão vinculadas às questões sociais, para os 

componentes mínimos, que são os componentes linguísticos. 

As correntes que se inscrevem na perspectiva do interacionismo social, na visão de 

Bronckart (1999), aderem à tese de que as condutas humanas são o resultado de um processo 

histórico de socialização. Desse modo, não é possível compreender as condutas e o 

desenvolvimento humano como um substrato neurobiológico, posição tomada pelos 

cognitivistas e pelas neurociências, ou por condicionamentos, posição adotada pelos 

behavioristas. Assim, os interacionistas têm interesse em analisar as condições sob as quais a 

espécie humana desenvolveu formas de interação de caráter semiótico, os textos, e formas de 

organização social. 

No que se refere aos processos de construção psicológica, o interacionismo ancora-se 

em Vygotsky (2010). Nesta perspectiva, se reconhece o relevante papel das condições e das 

intervenções sociais na formação das capacidades cognitivas da criança, mas também se 

reconhece que não há uma fase em que esse desenvolvimento cognitivo encerre, portanto, é 

na obra de Vygotsky que o interacionismo fundamenta efetivamente suas bases na psicologia. 

O Interacionismo Social também ancora-se na dimensão psicossocial da linguagem e 

busca essas fontes nos trabalhos centrados na interação verbal, sobretudo, na análise dos 

gêneros e tipos textuais, inspirados em Bakhtin e na análise das organizações sociais 

elaboradas por Foucault (1969). Para que possamos demonstrar a proposta teórico-
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metodológica de análise do trabalho, é necessário que saibamos diferenciar os termos 

atividade e ação. 

Mesmo tendo como uma de suas bases as ideias de Vygtsky, Bronckart (1999) afirma 

que o autor, não conseguiu criar um conceito unificador da dualidade físico-psiquica, pois 

transita apenas entre significação da palavra, conduta instrumental e atividade mediada pelo 

signo. Para ampliar essas reflexões, Bronckart incorpora o conceito de atividade elaborado 

por Léontiev (1979) e da sociologia de Habermas (1987), diferenciando atividade (unidade 

sociológica) de ações atribuídas a uma pessoa (unidade psicológica). 

A espécie humana, diferentemente das outras espécies animais, desenvolveu diversas 

formas de organização de suas atividades. Essa diferença está intimamente relacionada ao 

desenvolvimento de uma forma particular de comunicação que é a linguagem. Esta é a 

responsável por classificarmos as atividades humanas como sociais, pois a participação dos 

seres humanos em qualquer atividade está sujeita a negociações que só podem ser 

estabelecidas por meio da linguagem. É através dessas interações verbais, mediadas e 

reguladas pelos indivíduos, que ocorrem as transformações sociais e históricas, essa dimensão 

da atividade humana é denominada por Habermas (1987) de agir comunicativo que constitui o 

psiquismo humano e o social propriamente dito. 

Na medida em que há uma semiotização das pretensões de verdade por meio da 

linguagem, é necessário haver também uma dimensão transindividual que veicule 

representações coletivas através de mundos representados. Bronckart interpreta esses 

conceitos: 

 

Para Habermas, três mundos podem ser distinguidos: mundo objetivo, 

representações sobre os parâmetros do ambiente físico; mundo social, a maneira de 

organizar a tarefa, isto é, as modalidades convencionais de cooperação entre os 

membros do grupo; mundo subjetivo, que são as características próprias de cada 

indivíduo engajado na tarefa (coragem, habilidade, eficiência, etc.), sendo esses 

conhecimentos construídos coletivamente.  Os mundos representados constituem o 

contexto específico das atividades.   (BRONCKART, 1999 p. 33 e 34) 
 

Para analisar o trabalho docente em uma perspectiva completa, essas três dimensões 

devem ser consideradas de forma interligada. 

3.1 A Arquitetura textual e a Análise descendente dos textos 

 

Para Bronckart (2006), os textos são os correspondentes empírico/linguísticos das 

atividades de linguagem. Para o autor, os gêneros de texto são construídos pelas gerações 

precedentes e organizados em um repertório de modelos que ele denomina de arquitexto, que 
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explanaremos mais adiante. O texto, nessa proposta teórica, é constituído por três camadas: a 

infra-estrutura geral, os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos. Há um 

caráter hierárquico nessas três camadas que encontram-se superpostas. Essa distinção em 

níveis parte de uma necessidade metodológica de análise a qual denominamos análise 

descendente de textos. Abordaremos a seguir esses três níveis. 

O nível mais profundo, que está menos dependente da situação de ação, é denominado 

de infraestrutura geral. Ela é composta pelo plano geral do texto; pelos tipos de discurso; 

pelas sequências e outras formas de planificação e pelas modalidades de articulação dos tipos 

de discursos e as partes que os articulam. O plano geral do texto corresponde à organização 

Os tipos de discurso são classificados como os segmentos de texto que traduzem a criação de 

mundos discursivos.3 

Todo texto está situado historicamente, portanto, ele sofre influência de determinantes 

do mundo físico e sociossubjetivo que compõem o seu contexto de produção.  Para 

compreender o texto em sua totalidade, é necessário que o situemos de acordo com o contexto 

da sua produção. Segundo Bronckart (1999), o contexto de produção consiste no conjunto de 

parâmetros externos que podem influenciar na construção de um texto. Estão envolvidos 

nesses parâmetros aspectos do mundo físico, social e subjetivo. Situaremos o contexto de 

produção do gênero relatório de estágio nos baseando no autor mencionado. 

Em relação ao mundo físico, podemos dizer que todo texto é um ato que se realiza no 

mundo, pois é resultado de um comportamento verbal produzido por um agente que está 

situado nas coordenadas do tempo e do espaço e será apreendido por um receptor. O contexto 

físico é composto por quatro parâmetros: o lugar de produção, o momento da produção, o 

emissor e o receptor. 

Os mecanismos de textualização estão em um nível intermediário e são os responsáveis 

por criar a coerência temática do texto, explicitam as grandes articulações hierárquicas, 

lógicas e temporais do texto. Estão divididos em mecanismos de: conexão, de coesão 

nominal, coesão verbal, grupos nominais e segmentos de frases. Os mecanismos de conexão 

estabelecem articulações mais locais entre frases, encontramos esses elementos nos advérbios, 

conjunções adverbiais, grupos proposicionais, grupos nominais e segmentos de frases. Os 

mecanismos de coesão nominal têm em comum a função de introduzir temas e/ou 

personagens novos, retomam também o desenvolvimento do texto. Esse tipo de conexão é 

                                                           
3 Aprofundaremos a questão dos tipos de discurso em outra etapa do nosso texto devido ao fato de ser a categoria 

de análise selecionada por nós. 
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estabelecido por meio de anáforas, pronomes pessoais, possessivos, relativos, demonstrativos 

e alguns sintagmas nominais. Os mecanismos de coesão verbal organizam as ações, os estados 

e os acontecimentos realizados no texto e estão relacionados, essencialmente, aos tempos 

verbais, mas interagem também com advérbios e organizadores textuais. 

Os mecanismos enunciativos são os responsáveis pela coerência pragmática do texto, 

incluindo os mecanismos de gerenciamento das vozes e das modalizações que são articulados 

pelo autor empírico. Para Bronckart (1999), o autor empírico do texto é quem, aparentemente, 

decide sobre o conteúdo temático a ser semiotizado, pois é ele quem escolhe o gênero de texto 

que mais se adéqua a sua necessidade comunicativa, quem organiza e seleciona os tipos de 

discurso e articula os mecanismos de textualização. Porém, a identificação das 

responsabilidades enunciativas é um problema complexo, pois o autor, ao produzir um texto, 

cria diversos mundos discursivos, cujas coordenadas e regras de funcionamento diferem das 

do mundo empírico no qual ele está imerso, transferindo, portanto, a responsabilidade 

enunciativa a outras instâncias em segmentos de texto. A relação autor e instâncias 

enunciativas têm relação com a própria constituição das representações mentais do indivíduo, 

pois essas representações, para a psicologia social, são construídas a partir da relação 

dialógica do indivíduo. 

As vozes que se exprimem no texto são distribuídas a partir dos mundos discursivos, 

mais especificamente pelas instâncias formais que os regem. Podem ser definidas como as 

entidades que assumem a responsabilidade do que é enunciado. São consideradas neutras 

quando a instância geral de enunciação assume diretamente a responsabilidade pelo que está 

sendo enunciado. A voz neutra está relacionada ao tipo de discurso empreendido, que pode 

ser da ordem do expor ou do narrar, e ao enunciador, que pode ser narrado ou expositor.  

Desse modo, a voz é considerada neutra quando o tipo discurso corresponde à instância 

geral de enunciação. Se o tipo de discurso empreendido é da ordem do narrar a voz neutra é a 

do narrador. Já quando o tipo discurso é da ordem do expor a voz neutra é a acionada pelo 

expositor. No entanto, em outros casos, as vozes podem ser intraordenadas em relação ao 

narrador e ao expositor. Essas vozes secundárias são agrupadas em três tipos: voz de 

personagens, voz de instâncias sociais e voz do autor. 

As vozes de personagens são as vozes dos agentes que estão implicados nos 

acontecimentos constitutivos do conteúdo temático de um segmento do texto. As vozes de 

personagens podem ser provenientes de seres humanos ou de entidades humanizadas, como é 

o caso de animais que atuam em certos contos com ações típicas de seres humanos. As vozes 
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de instâncias sociais são as provenientes de grupos ou instituições sociais que não intervém 

como agentes na construção do conteúdo temático do texto, mas o avaliam em alguns 

aspectos.  A voz do autor é a que procede de quem está diretamente na origem da produção 

textual, ou seja, do autor empírico do texto. Ela se manifesta quando ele intervém no texto, 

realizando algum comentário ou posicionamento do que é enunciado. 

As modalizações estão associadas à modificação de alguma predicação por parte do 

enunciador, orientando o leitor na interpretação do texto. Para Bronckart (1999), as 

modalizações tratam dos diversos comentários ou avaliações formulados sobre o conteúdo 

temático do texto. Elas pertencem à dimensão configuracional e contribuem com a coerência 

pragmática, orientando o coenunciador a interpretar o que é dito no texto.  Bronckart atribui 

quatro funções das modalizações que estão ligadas aos parâmetros constitutivos do contexto 

de produção, são elas: modalizações lógicas, modalizações deôticas, modalizações 

apreciativas e modalizações pragmáticas. 

As modalizações lógicas consistem em uma avaliação sobre alguns aspectos do 

conteúdo temático do texto, pautadas em critérios (ou conhecimentos) elaborados e 

organizados no quadro das coordenadas formais que determinam o mundo objetivo. Os seus 

elementos se remetem às condições de verdade estabelecidas pelo mundo objetivo. As 

modalizações deôticas realizam uma avaliação de alguns elementos do conteúdo temático do 

texto, baseando-se nos valores, regras e opiniões quem compõem o mundo social. Os 

conteúdos dos seus elementos estão associados aos conceitos de direito, obrigação e dever 

social. As modalizações apreciativas realizam uma avaliação acerca de algum aspecto do 

conteúdo temático do texto e provêm da subjetividade da voz que é fonte desse julgamento. 

No próximo tópico, aprofundaremos a noção de tipos de discurso categoria de análise 

selecionada por nós para cumprir os objetivos do nosso trabalho de dissertação. 

 

3.2  Os tipos de discurso  

 

Os tipos de discurso são uma das maiores contribuições do ISD no estudo do texto, mas, 

como toda formulação teórica, esta noção não partiu do nada e, portanto, tem bases em outras 

formulações teóricas. Podemos encontrar essas bases na obra dos seguintes de autores: 

Benveniste (1976 apud BRONCKART, 2008), Weinrich (1973 apud BRONCKART, 2008), 

Simonin-Grumbach (1976 apud BRONCKART, 2008) e Habermas (1987).  
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O primeiro realiza um trabalho associado aos tempos verbais em francês que se 

distribuem em dois sistemas diferentes e complementares que demonstram dois planos da 

enunciação, são eles: o plano da narração e o plano do discurso. Além disso, o autor realiza 

uma divisão entre as pessoas verbais, relacionando-as ao nível de implicação ou não dos 

sujeitos no enunciado. Bronckart adota esse posicionamento de bipartição na 

operacionalização dos tipos de discurso quando situa as diferenças entre o plano do narrar e 

o plano do expor. O segundo autor estudou também os tempos verbais e realiza uma análise 

similar a de Benveniste entre os tempos do comentário e os tempos da narração, denominando 

de mundo o objeto semântico que pode ser objeto de comunicação. O terceiro identifica o 

conjunto das unidades discriminativas dos planos enunciativos, denominados de tipos de 

discurso, com o intuito de descrever as operações psicológicas constitutivas desses tipos. O 

quarto estipula que a faculdade da linguagem, tipicamente humana, é a responsável por 

classificar as atividades humanas como sociais. Por ser uma atividade eminentemente social, é 

necessária uma dimensão transindividual para veicular essas representações coletivas que 

Habermas denomina de mundos discursivos. 

Assim, os tipos de discurso situam-se na continuidade desses trabalhos no sentido de 

que consiste em descrever, de um lado, os mundos ou planos de enunciação assim como as 

operações psicológicas em que se baseiam de um lado e, de outro lado, as configurações de 

unidades linguísticas que traduzem esses mundos, no quadro de uma língua natural. 

(BRONCKART, 1999: 151) 

Aprofundaremos as noções estipuladas por Benveniste (2005) e Habermas (1987), pois 

ambos encontram-se logo nas raízes da discussão acerca dos mundos discursivos, pessoas 

verbais e dos planos de enunciação que estão na base da construção teórica dos tipos de 

discursos. Outra preocupação nossa é identificar as unidades linguísticas que constroem esses 

mundos bem como compreender as operações psicológicas em que se baseiam. Essas questões 

são cruciais para que possamos compreender esses dois aspectos da categoria de análise a 

qual escolhemos que são os tipos de discurso e, portanto, são cruciais para a sua compreensão 

e para as nossas análises.  

As contribuições da teoria proposta por Benveniste (2005) foram cruciais para a 

construção teórica da noção de tipos de discurso. O estudo desenvolvido por ele dos tempos 

verbais dos verbos franceses foi crucial para a inserção da oposição binária implicação x 

autonomia que compõe os tipos de discurso. Os tempos do verbo francês, segundo o autor, 



61 

 

estão distribuídos em dois sistemas distintos que se complementam, eles exprimem dois 

planos de enunciação diferentes que dividem-se em: plano da história e plano do discurso.  

O plano da história é caracterizado por apresentar fatos acerca de um acontecimento 

passado, sem nenhuma intervenção do locutor na narrativa, excluindo toda forma linguística 

autobiográfica. Desse modo, o narrador jamais se implicará no discurso por meio da primeira 

pessoa e da segunda pessoa, os acontecimentos são apresentados sempre por meio de formas 

da terceira pessoa e aparecem como se produziram, ou seja, em sucessão ao que ocorreu no 

horizonte da história. O tempo fundamental é o ariosto, que é o tempo do acontecimento fora 

da pessoa de um narrador. 

O plano do discurso é caracterizado como toda forma de enunciação que possua um 

locutor com a intenção de influenciar um ouvinte de algum modo. Todo gênero, seja ele oral 

ou escrito, que organiza aquilo que se diz na categoria da pessoa encontra-se no plano do 

discurso. O discurso emprega livremente todas as formas pessoais do verbo, tanto eu/tu como 

ele. A relação de pessoa está presente em toda a parte seja ela explícita ou não, assim sendo, a 

terceira pessoa não tem o mesmo valor que na narrativa histórica. 

A diversidade de tempos verbais empregados no plano do discurso é bem maior que no 

plano da história. Para ser mais específico, todos os tempos verbais são admitidos na 

construção do plano do discurso exceto um, o aoristo, que é característico do plano da 

história. É preciso destacar que os três tempos fundamentais do discurso são: presente, futuro 

e pretérito perfeito, todos três excluídos da narrativa histórica (salvo o mais-que-perfeito). O 

único tempo comum aos dois planos é o imperfeito, desse modo, o que irá diferenciar é a 

implicação ou não do locutor no discurso. 

Outro ponto importante na obra de Benveniste para situar os tipos de discurso refere-se 

à questão da relação de pessoa com o verbo. Não se conhece nenhuma língua, que possua 

verbos em sua estrutura, que não apresente uma variação a partir da diferenciação da pessoa 

verbal. Pode-se concluir, então, que a relação verbo e pessoa verbal estão necessariamente 

interligadas, por ser um traço universal. 

Partindo da definição de gramáticos árabes, o autor define que a primeira pessoa é 

“aquele que fala”; a segunda “aquele a quem nos dirigimos”, mas a terceira é “aquele que está 

ausente”. A primeira asserção que deve ser feita sobre as três pessoas verbais é que elas não 

são homogêneas, havendo uma grande discrepância entre as duas primeiras pessoas 

mencionadas e a terceira, na medida em que na primeira e na segunda pessoa há, ao mesmo 
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tempo, uma pessoa implicada e um discurso sobre essa pessoa. “Eu” designa ao mesmo tempo 

aquele que fala e implica um enunciado sobre quem está enunciando.  

A segunda pessoa, “tu” é necessariamente designada por “eu” que enuncia algo como 

um predicado “tu”, não podendo ser pensada, assim, fora dessa relação. Na terceira pessoa, 

um predicado só pode ser enunciado fora da relação “eu-tu”; essa forma é assim excetuada da 

relação pela qual “eu” e “tu” se especificam, pois é de sua natureza se remeter a algo 

necessariamente ausente. Daí a “terceira pessoa” ser classificada de não-pessoa, pois possui 

como marca a ausência do que qualifica o “eu” e o “tu” e pelo fato de não haver implicação 

de ninguém no discurso. Devido a esses fatos, chega-se a questionar até a legitimidade dessa 

forma linguística como “pessoa”. Há uma equivalência na descrição de Benveniste quanto à 

pessoa verbal diante da relação de implicação e autonomia do agente produtor do texto que 

são basilares para a compreensão dos tipos de discursos. 

Para Habermas (1987), qualquer atividade humana está organizada a partir de 

determinadas representações coletivas que se organizam em três sistemas chamados de 

mundos que funcionam como sistemas de coordenadas formais a partir dos quais o agir 

humano exibe pretensões à validade e realiza controles coletivos e avaliações. Ele distingue 

esses três sistemas em: mundo objetivo, mundo social e mundo subjetivo.  

Qualquer atividade que se desenvolva em um mundo físico e que se faz necessária a 

utilização de determinados conhecimentos sobre o universo, tais como foram construídos e 

internalizados pelos seres humanos, constituem o mundo objetivo. As atividades que ocorrem 

a partir de convenções e sistemas de valores construídos por uma sociedade e que influenciam 

diretamente a maneira como os membros de um grupo particular organizam as suas 

atividades. Os conhecimentos partilhados em relação a essas convenções fazem parte do 

mundo social. Qualquer atividade que um sujeito particular mobiliza surge processos 

“privados”, ou seja, da sua mente, mas também é produto de processos sociais ou “públicos”. 

São os produtos desses processos que constituem o mundo subjetivo. 

Qualquer ação humana é produzida no contexto do mundo objetivo e exibe pretensões à 

verdade dos acontecimentos que condiciona a eficácia das intervenções humanas no mundo. 

Essa dimensão é denominada por Habermas de agir teleológico. Para entendermos um 

acontecimento como uma ação teleológica, temos que reconhecer que o ator envolvido possui 

a capacidade de formular opiniões e de promover as suas intenções. Desse modo, admitimos 

que o agente produtor pode identificar estados de coisas existentes e produzir estados de 

coisas desejáveis. No plano semântico, podemos estabelecer que esses estados de coisas são 
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representados como conteúdos proposicionais de proposições afirmativas e de intenção. Essa 

forma de agir sobre o mundo pode se tornar estratégica à medida que são inseridos outros 

participantes humanos sobre os quais também se deve ter um conhecimento objetivo para 

realizar uma tarefa. 

Somando-se ao mundo objetivo temos o mundo social, ao qual estão implicados tanto o 

ator como o sujeito que desempenha papéis como atores que estabelecem relações 

interpessoais uns com os outros. O sentido do mundo social é estabelecido com base nas 

normas sociais que são comuns a um determinado grupo, essa dimensão é denominada por 

Habermas de agir regulado por normas. No plano semântico, as normas são representadas por 

proposições normativas e gerais, que são reconhecidas por parte dos destinatários.  

O agir é também produzido no contexto de um mundo subjetivo e exibe pretensões à 

validade e à sinceridade em relação ao que as pessoas mostram de si mesmas para os outros. 

Chamamos de agir dramatúrgico os aspectos que o ator demonstra de si próprio diante de um 

público e que possui, naturalmente, relação com o seu mundo subjetivo o qual definimos 

como o conjunto de experiências vivenciadas pelo ator. O significado de mundo subjetivo 

deve ser similar ao de mundo social à medida que possui também normas em decorrência de 

suas vivências com o estado de coisas. A ação dramatúrgica é um acontecimento em que o 

ator demonstra o seu mundo interior para o mundo exterior. 

A abordagem do ISD tem o intuito de dar continuidade aos trabalhos desses autores, à 

proporção que consiste em descrever esses mundos, ou planos de enunciação; qualificar as 

operações psicológicas em que eles se baseiam e identificar as unidades linguísticas que 

representam esses mundos no quadro de uma determinada língua natural. A atividade de 

linguagem baseia-se, necessariamente, na criação de mundos virtuais. Esses mundos são 

sistemas de coordenadas formais que, de um lado, são radicalmente “outros” em relação ao 

sistema de coordenadas dos mundos representados em que se desenvolvem as ações de 

agentes humanos, mas que, de outro, devem mostrar o tipo de relação que matem com os 

mundos da atividade humana. Por convenção, chamaremos os mundos representados pelos 

agentes humanos de mundo ordinário e os mundos virtuais criados pela atividade de 

linguagem, de mundos discursivos. 

Os mundos discursivos se organizam com base em duas operações psicológicas. A 

primeira está relacionada à aproximação ou ao distanciamento das coordenadas gerais do 

mundo ordinário em que ocorre a ação de linguagem. Já a segunda, está associada às 

diferentes instâncias de agentividade (personagens, grupos, instituições, etc.) e sua inscrição 
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espaço-temporal, tais como são mobilizados em um texto, e, de outro, os parâmetros físicos 

da ação de linguagem em curso (agente-produtor, interlocutor eventual e espaço-tempo de 

produção). Derivam dessa relação, a oposição entre os mundos da ordem do narrar e os 

mundos da ordem do expor, e da oposição implicação e autonomia.  

Conforme já mencionamos, um dos fatores determinantes para a caracterização dos 

mundos discursivos está associado ao afastamento ou não das coordenadas gerais do mundo 

ordinário. Desse modo, quando nos afastamos do mundo ordinário, nos colocamos na ordem 

do mundo do narrar. Entretanto, esse afastamento não pode ser total, pois será avaliado ou 

interpretado pelos seres humanos que lerão o texto. Dentro dos mundos da ordem do narrar, 

podemos distinguir ainda o narrar realista, que veicula informações que serão avaliadas pelos 

interpretantes a partir dos critérios de validade do mundo ordinário e o narrar ficcional, cujo 

conteúdo pode apenas ser parcialmente sujeito a tal avaliação. A relação com as coordenadas 

gerais do mundo ordinário ocorre de forma disjunta. 

Quando nos situamos na ordem do expor, as informações são avaliadas pelo sujeito 

interpretante a partir dos critérios de validade do mundo ordinário.  Há uma diferenciação em 

relação mundo do narrar ao que se refere à ficção. A ficção, na ordem do mundo do expor, 

será avaliada de acordo com os parâmetros de validade dos conhecimentos do mundo 

ordinário. Desse modo, alguns elementos ficcionais no mundo do expor podem ser 

considerados como falsos, de acordo com o caso. A relação com as coordenadas gerais do 

mundo ordinário ocorre de forma conjunta. 

Em relação às instâncias de agentividade da ação de linguagem em curso, há uma 

oposição binária de implicação e autonomia. No primeiro caso, o texto implica os parâmetros 

da ação de linguagem a partir de referências dêiticas. Para que o texto seja interpretado, é 

necessário ter acesso às suas condições de produção. Já no segundo caso, a interpretação do 

texto não requer nenhum conhecimento das suas condições de produção.  

Os tipos de discurso, categoria de análise escolhida por nós, para Bronckart (1999), são 

definidos como os segmentos de texto que compõem os gêneros de texto. Eles se caracterizam 

pela mobilização de recursos lingüísticos particulares que se aplicam ao contexto e ao 

conteúdo e manifestam-se através da configuração de unidades lingüísticas mais ou menos 

específicas a cada um deles.  

Para Bronckart (1999) duas categorias de operações ou procedimentos psicológicos 

entram em questão na articulação dos tipos de discurso. O agente produtor do texto, na 

construção dos mundos discursivos, pode organizar o conteúdo temático se afastando da 
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situação de interação, ou de forma disjunta. Pode também se filiar a uma lógica conjunta, ou 

seja, mais próxima da situação de ação de linguagem. Desse modo, quando o conteúdo 

temático é apresentado de forma disjunta das coordenadas do mundo ordinário refere-se ao 

mundo do narrar. Por outro lado, quando essa relação se dá de forma conjunta refere-se ao 

mundo do expor. 

O autor apresenta também dois subconjuntos de operações ao mundo do narrar e ao 

mundo do expor, acrescendo a oposição implicação versus autonomia a cada um deles. 

Dizemos que há implicação quando um texto explicita a relação que suas instâncias de 

agentividade mantêm com os parâmetros materiais da ação de linguagem, havendo, portanto, 

referências dêiticas a esses parâmetros integrados ao conteúdo temático. Porém, quando essa 

relação não é clara e as instâncias de agentividade mantêm uma relação de indiferença em 

relação aos parâmetros da ação de linguagem em curso, o texto apresenta-se numa relação de 

autonomia. Derivam, desse cruzamento, quatro tipos de discurso: narração (disjunto e 

autônomo), relato interativo (disjunto e implicado), discurso teórico (conjunto e autônomo) e 

discurso interativo (conjunto e implicado). 

 

Quadro 2: Tipos de Discurso 

 

Enquanto a quantidade de gêneros é considerada ilimitada a quantidade de tipos de 

discurso é considerada limitada, para o autor, como podemos ver, são quatro tipos. A 

combinação dos tipos de discurso dá origem a uma infinidade de gêneros de discursos que são 

articulados pelos mecanismos de textualização, responsáveis pela coerência e pela coesão 

textual que resulta na coerência temática do texto. 

Bronckart (1999), a partir de uma análise quantitativa de vários textos, especificou as 

características linguísticas que diferenciam os tipos de discurso. Com base nos estudos do 

 Coordenadas Gerais dos Mundos 

Conjunção 

(Expor) 

Disjunção 

(Narrar 

Relação ao ato 

de produção 

Implicação Discurso Interativo Relato Interativo 

Autonomia Discurso Teórico Narração 
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autor, demonstraremos quais as características linguísticas específicas de cada um desses 

tipos. 

O discurso interativo quer se apresente por meio de diálogo ou de monólogo escrito ou 

oral, caracteriza-se pela presença constante de unidades linguísticas que se remetem à própria 

situação de interação verbal. Essa dimensão é representada pela presença constante de dêiticos 

espaciais e temporais, como aqui, ali, hoje, agora etc. Outra característica é que as formas 

verbais e os pronomes de tratamento que se destacam são os de 1ª e 2ª pessoa, há também a 

presença de nomes próprios e do pronome indefinido expresso na forma francês por on e em 

português pelo pronome a gente. Os tempos verbais que compõem o discurso interativo 

exprimem a relação entre o momento dos acontecimentos verbalizados no texto e o momento 

da tomada da palavra na interação. É composto essencialmente pelo presente e pelo passado 

composto e o futuro perifrástico que exprimem, em termos de valor, simultaneidade, 

anterioridade e posteridade, respectivamente. 

O discurso teórico caracteriza-se pela ausência de marcas que se remetem diretamente 

aos interactantes ou ao espaço-tempo da produção textual, como os ostensivos, os dêiticos 

espaciais e os temporais. Quanto ao subconjuntos dos tempos verbais, possui a mesma 

disposição do discurso interativo, no entanto, com duas características diferenciais: a presença 

do futuro do pretérito e a ausência quase total de formas do futuro. O pretérito perfeito e o 

presente, os dois tempos base desse tipo, possuem valor genérico, nitidamente distintivo do 

valor dêitico, que normalmente assumem no discurso interativo. Há muitos processos de 

referência intertextual e intratextual, articuladas por meio de organizadores lógico-

argumentativos. É caracterizado pela ausência de nomes próprios, pronomes e adjetivos e de 

verbos de primeira e segunda pessoa do singular, podendo constar, entretanto,formas da 

primeira e da segunda pessoa do plural. 

O discurso relato interativo é, em princípio, monológico e pode se desenvolver em 

situações de interação reais ou postas em cena em gêneros como romance ou peças de teatro.  

Implica um dos participantes da interação por meio de pronomes e formas verbais de 1ª 

pessoa. O caráter de disjunção é marcado essencialmente pelo pretérito perfeito e imperfeito, 

que são os tempos verbais de base e colocam os fatos narrados distantes do momento da 

produção. Esses tempos verbais se associam, em alguns casos, a formas do mais-que-perfeito 

e do futuro do pretérito. A presença de organizadores temporais que decompõem o narrar 

desenvolvido a partir da origem espaço-temporal, explícita ou não.  
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O tipo de discurso narração é, geralmente, escrito e composto apenas por frases 

declarativas. Devido ao seu caráter disjunto e autônomo, não há nenhum tipo de marca 

linguística que apresente o tempo e o espaço do momento da produção e que se remeta aos 

participantes da interação. É composto por dois tempos verbais de base que são o pretérito 

perfeito simples e o imperfeito. Apresenta, de forma explícita ou não, organizadores 

temporais que decompõem o narrar que se desenvolve a partir da origem espaço-temporal. 

Ausência de pronomes e adjetivos de primeira e segunda pessoa que se remetam ao agente 

produtor do texto ou aos seus destinatários. 

Bronckart (1999) aponta alguns limites desse modelo que ele classifica como 

simplificador, esclarece, no entanto, que ele funciona essencialmente enquanto um modelo de 

análise que procura esclarecer a rede complexa da textualidade. Podem-se observar muitos 

tipos de discurso que se encaixam nas oposições binárias, mas podem aparecer também 

segmentos de textos que não satisfazem a esse princípio, apresentando sobreposição e fusão 

de tipos.  

O discurso interativo apresenta algumas variantes. O autor identifica o discurso direto 

que aparece em alguns romances, novelas, contos, etc., normalmente encaixados como relato 

interativo ou narração, são encaixados no discurso principal ou encaixante. 

Quanto aos limites apontados em relação ao discurso teórico, Bronckart (1999) afirma 

que a autonomia em relação ao mundo ordinário e aos agentes produtores é raramente 

completa, embora ela seja marcada linguísticamente. Ele propõe que, partindo de uma análise 

mais detalhada, possam ser detectados níveis de autonomia do discurso teórico.  

O relato interativo é diferenciado em relato interativo primário ou secundário, 

dependendo se ocorre em gêneros orais ou escritos. Os primários aparecem em gêneros orais 

como conversações, entrevistas e discursos políticos, já os secundários compõem os gêneros 

escritos. 

No discurso narração há divergências em relação à presença do narrador no texto, 

dependo se ele representa o autor do texto empírico ou não. Caso ele seja o autor empírico, há 

a presença de alguns pronomes de primeira pessoa que podem ser atribuídos ao autor do texto 

empírico. No entanto, se o narrador é uma criação do autor ele se constitui enquanto uma das 

propriedades do mundo construído.   
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3.3 O relatório de estágio e os tipos de discursos: formatos de interação propiciadoras 

de desenvolvimento  

 

O relatório de estágio, conforme já especificamos no capítulo dois do nosso trabalho, é 

um gênero acadêmico produzido pelos professores em formação como requisito parcial de 

aprovação nas disciplinas de estágio supervisionado, cujo objetivo imediato é relatar as 

experiências vivenciadas na escola campo durante a experiência prática do estágio. Essa 

característica específica ao relatório de estágio propicia a oportunidade de verificarmos a 

semiotização das ações que se inscrevem na prática cotidiana do trabalho docente. É por meio 

da escrita desse documento que os estagiários descrevem a estrutura da escola, traçam o perfil 

dos alunos e do professor-regente e avaliam os procedimentos teórico-metodológicos 

adotados por ele ou pelo professor regente da disciplina durante a experiência prática na 

escola-campo. 

Conforme já situamos também no capítulo dois do nosso trabalho, Schneuwly (2007) 

considera os gêneros de texto como ferramentas semióticas complexas que mediatizam as 

ações do homem no mundo. A apropriação das propriedades específicas dos gêneros 

secundários, seja referente ao seu estilo, conteúdo temático ou conteúdo composicional, 

possibilita a emergência de novos conhecimentos no agente produtor do texto. Além disso, o 

autor considera que a emergência dos gêneros secundários, que não estão diretamente ligados 

a situação de comunicação, ocorrem a partir do rompimento com os gêneros primários, que 

estão naturalmente ligados à situação de comunicação. Essa tensão também gera 

desenvolvimento de novas capacidades no indivíduo, à medida que ele passa a produzir 

semiotizações que não estão relacionadas diretamente á situação em curso conseguindo 

formular, desse modo, operações linguageiras de cunho superior.   

Nessa perspectiva, a produção do gênero acadêmico relatório de estágio contribui 

positivamente para a formação docente à medida que o seu objetivo interacional exige a 

criação de mundos discursivos que semiotizem ações específicas ao trabalho docente, pois é 

necessário que o professor em formação relate e avalie as ações que foram desencadeadas 

durante a sua experiência na escola-campo se deslocado da situação de ação que ele vivenciou 

por meio da linguagem. Além disso, a inserção desse gênero no repertório didático do 

professor em formação torna necessária a mobilização de temáticas que coloquem em 

interface teoria e prática, pois é necessário que ele relacione as teorias que ele aprendeu 
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durante toda a sua formação acadêmica à experiência na escola campo para representar o 

trabalho docente no relatório de estágio. 

Ao se apropriar das características específicas do gênero relatório de estágio, o 

professor em formação aprende a gerenciar as características sociais e linguísticas que são 

inerentes a ele, inscrevendo-se, assim, nas redes de significações cristalizadas ao modelo 

preexistente. A adaptação ocorre quando as variantes estilísticas utilizadas por ele acabam 

afetando algumas de suas características iniciais. Mesmo com esse processo de adaptação, a 

atividade de produção de um gênero específico constitui-se como uma prática importante de 

produção social, pois o agente produtor passa a incorporar uma nova forma de interação social 

específica da academia. 

Segundo Bronckart (2006) os gêneros de texto propiciam formatos de desenvolvimento 

de capacidades sociais no indivíduo, no entanto, não é, no entanto no nível de aprendizagem 

dos gêneros de texto que se constituem os processos de mediação responsáveis por 

desenvolver os processos mentais que o constituem enquanto indivíduo (como a construção 

da identidade, a inserção no tempo, o domínio dos raciocínios). Como já explicamos, os 

gêneros de texto combinam modos de estruturação de formas tão heterogêneas que a sua 

classificação se torna uma tarefa difícil, pois não podem ser definidos por meio de operações 

cognitivas, que seriam materializadas por um conjunto de unidades linguísticas. Essas 

operações só podem ser verificadas na materialidade linguística, em particular, no nível dos 

tipos de discurso.     

A mediação engendrada pela articulação dos tipos de discurso está fortemente ligada às 

propriedades do sistema linguístico. Pode-se dizer que apresenta um caráter restritivo em 

relação ao que ocorre por meio dos gêneros de texto, mas representa um papel fundamental no 

desenvolvimento humano, pois é por meio dela que se transmitem as formas da operatividade 

do pensamento consciente.  

Os tipos de discurso, assim como os mundos discursivos que exprimem, contribuem 

com o desenvolvimento de propriedades individuais dos sujeitos, como: construção da 

identidade, a inserção no tempo e o domínio dos raciocínios, por meio da colocação em 

interface de representações individuais, que têm sua sede no organismo-agente, e coletivas, 

que estão vinculadas às obras humanas. Os mundos discursivos são operações psicológicas 

que só podem ser identificadas a partir das unidades linguísticas que os semiotizam em cada 

língua natural.  Os tipos de discurso são os segmentos de textos que constroem esses mundos 
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discursivos, só sendo possível, então, analisá-los por meio das propriedades linguísticas 

específicas de cada um desses tipos.   

Por meio da articulação dos tipos de discurso, o agente-produtor ativa processos mentais 

e linguageiros que são indissolúveis. Ao se inserir em qualquer ação de linguagem, é 

necessário que o agente-produtor planeje internamente alguns aspectos que só são possíveis 

de serem realizados por meio da função formativa da linguagem, que Bronckart explicita: 

Quando o agente produto (re)produz um tipo de discurso, ele deve proceder ao 

planejamento interno dos segmentos envolvidos, aprendendo, assim, a ativar esses 

processos, indissoluvelmente mentais e linguageiros, que são os raciocínios: 

raciocínios práticos implicados nas interações dialogais (conferir Roulet et al. 1985); 

raciocínios causais/cronológicos implicados nos relatos e nas narrações (conferir 

Ricoeur 1983); raciocínios de ordem lógica e/ou semiológica implicados nos 

discursos teóricos (conferir Grinze 1984).  (BRONCKART, 2006, p. 155) 

Desse modo, o agente produtor ao mobilizar as propriedades linguísticas específicas dos 

tipos de discurso está desenvolvendo um tipo de raciocínio específico que apresentamos a 

seguir: ao mobilizar o discurso interativo está desenvolvendo o raciocínio prático; ao 

mobilizar o discurso narração e relato interativo estão desenvolvendo o raciocínio 

causal/temporal o e o raciocínio lógico-argumentativo a partir da articulação do discurso 

teórico. 

O professor em formação, ao produzir o relatório de estágio, encontra-se em uma 

situação de ação de linguagem na qual o conteúdo temático semiotizado está relacionado a 

sua prática enquanto um profissional que está em formação.  Para a produção do gênero, ele 

precisa ativar processos mentais e linguageiros que situem a ação semiotizada por meio da 

articulação de raciocício causais e cronológicos, para relatar as ações em sala de aula e 

raciocícnios lógico-argumentativos para situar o relatório teoricamente e tecer avaliações 

acerca das práticas de ensino que foram observadas. Esses tipos de raciocínios são articulados 

por meio do planejamento interno e expressos a partir da mobilização dos tipos de discursos 

para construir o relatório que por sua vez, conforme já expressamos é um gênero de texto que 

trata sobre as especificidades do trabalho docente. Ao planejar internamente aspectos que 

estão relacionados a sua formação ele desenvolve raciocínios de várias naturezas associados a 

sua prática. Esse é um tipo de prática que gera não só o desenvolvimento de capacidades 

pessoais, mas de capacidades profissionais nos professores em formação que os produzem. 

Uma vez exposto o referencial teórico o qual nos ancoramos pra estudar o nosso objeto 

de estudo, exporemos, na próxima seção, os procedimentos metodológicos que guiaram a 

nossa pesquisa.  
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4 O TRABALHO DOCENTE REVELADO NOS RELATÓRIOS DE ESTÁGIO 

 

Neste capítulo apresentamos os procedimentos metodológicos adotados por nós para a 

construção da pesquisa, detalhando o contexto da coleta de dados, as perguntas de pesquisa e 

os procedimentos que foram usados por nós para a sua análise e interpretação. Além disso, 

apresentamos os resultados das análises dos relatórios de estágio, cuja finalidade é responder 

aos objetivos de nossa pesquisa. O relatório de estágio é um gênero de texto em que o 

professor reflete sobre o seu agir, no caso do relatório de regência, e o agir do outro, no caso 

do relatório de observação, mobilizando, para a sua composição, temas que tratam do trabalho 

do professor em geral e das situações vivenciadas por ele durante a experiência no estágio.   

Nossa pesquisa investiga a relação entre linguagem e formação profissional docente a 

partir dos relatórios de estágio, verificando os tipos de discurso empregados na sua 

construção. Em nossa investigação, temos o objetivo geral de analisar o trabalho docente por 

meio dos relatórios de estágio produzidos por professores em formação da Universidade 

Federal do Ceará. Para tanto, analisamos os tipos de discurso mobilizados pelos professores 

em formação para construção desse gênero. Ela situa-se no âmbito da Linguística Aplicada e 

ancora-se na perspectiva teórico-metodológica do Interacionismo Sociodiscursivo.  

O objeto de estudo da nossa pesquisa é o trabalho docente e tem como corpus uma 

amostragem dos relatórios de estágio produzidos pelos alunos do Curso de Letras da 

Universidade Federal do Ceará do semestre 2013.1. 

Na Universidade Federal do Ceará as disciplinas dividem-se em: Estágio em Ensino de 

Leitura; Estágio em Ensino da Análise Lingüística; Estágio em Ensino da Linguagem Oral e 

da Linguagem Escrita; Estágio em Ensino da Língua Portuguesa4. Em nossa pesquisa 

analisamos somente os relatórios produzidos pelos professores em formação das turmas de 

Estágio em Ensino de Leitura e Estágio em Ensino de Língua Portuguesa do semestre 2013.1. 

Para desenvolvermos o nosso estudo, consideramos os seguintes objetivos específicos que são 

o desdobramento do nosso objetivo geral já explicitado: 

i. Analisar de que forma o trabalho docente é representado pelos professores em 

formação no relatório de estágio. 

                                                           
4 Já caracterizamos as disciplinas de estágio supervisionado da Universidade Federal na seção 1.3 do nosso 

trabalho.  
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ii. Identificar e analisar os tipos de discursos que semiotizam o trabalho docente nos 

relatórios de regência e observação 

iii. Analisar como os professores em formação registram os parâmetros psicossocias da 

ação de linguagem ao semiotizar o trabalho docente nos relatórios de estágio. 

 Para investigarmos os objetivos traçados, partimos das seguintes perguntas de pesquisa: 

i. Que aspectos do trabalho docente serão representados no relatório de estágio? 

ii. Como se dá a configuração dos tipos de discursos nos relatórios de observação e 

regência? 

iii. Como a relação de conjunção e disjunção e implicação e autonomia expressas nos 

relatórios de estágio possibilita que investiguemos o trabalho docente? 

Os problemas de pesquisa apontados nortearam as nossas análises, cujo referencial 

teórico-metodológico está pautado nos fundamentos do Interacionismo Sociodiscursivo 

(ISD). Diante das informações citadas, realizaremos nas próximas seções da nossa 

metodologia a descrição do universo da pesquisa; os processos adotados para a constituição 

do corpus e os procedimentos de análises adotados por nós. 

 

4.1 Desenho da Pesquisa 

 

Para o pleno entendimento do nosso trabalho, é necessário que seja caracterizado o 

contexto o qual ele está inserido, especificando o universo em que a nossa pesquisa se pauta e 

os sujeitos envolvidos. Ela situa-se no contexto institucional da Universidade e os alunos das 

disciplinas de estágio (professores em formação). Detalharemos a interferência de cada um 

desses fatores citados para a contextualização do nosso trabalho. 

O nosso estudo encontra-se no âmbito da formação inicial de professores de língua 

materna. O critério de seleção do local, no caso a Universidade Federal do Ceará, se deve ao 

fato de ser o local em que estamos vinculados à Pós-graduação. Para que ela se realizasse, foi 

necessário irmos a algumas aulas das disciplinas de estágio, com o intuito de explicarmos os 

objetivos do nosso trabalho aos professores em formação e pedir a autorização deles para 

utilizar o relatório produzido em nossa pesquisa. 
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Os sujeitos envolvidos são os alunos do curso de Letras que cursaram as disciplinas de 

Estágio em Ensino de Língua Portuguesa e Estágio em Ensino de Leitura nos semestres 

2013.1.  Eles encontram-se nos semestres finais do curso de licenciatura em Letras e muitos 

deles já ministram aulas em outras instituições, mas e devido ao fato de ainda não terem 

concluído o curso, todos se situam na fase da formação inicial docente.   

A parte prática da disciplina Estágio em Ensino de Leitura consiste em observações de 

aulas nas escolas. Ao final da disciplina, os estagiários produzem um relatório de observação. 

Já os alunos do Estágio em Ensino da Língua Portuguesa, em que os alunos ministram aulas, 

produzem um relatório de regência. Ambos os textos registram as vivências do dia-a-dia no 

estágio, ressaltando aspectos como: espaço físico da escola; descrição das turmas, material 

didático; comportamento; procedimentos metodológicos. Em geral, os textos encontram-se 

divididos em: introdução, desenvolvimento, conclusão, referências e anexos. Os relatórios de 

observação e regência compõem o corpus da nossa pesquisa.  

Diante das informações descritas anteriormente, situamos o universo da nossa 

pesquisa. Na próxima sessão, descreveremos os procedimentos adotados por nós para a 

constituição do nosso corpus.  

4.2 Procedimentos de coleta e análise dos dados 

 

O nosso corpus é constituído por dez relatórios de estágio (cinco de regência e cinco de 

observação) produzidos pelos alunos do Estágio em Ensino de Leitura e Estágio em Ensino da 

Língua Portuguesa matriculados no semestre 2013.1 do curso de Letras da Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Conforme já mencionamos, ao final de cada estágio, é necessário 

que eles entreguem um relatório onde sejam registradas as experiências no estágio, como 

requisito de avaliação. Para a obtenção do nosso corpus, seguimos alguns encaminhamentos 

que serão descritos a seguir.    

Para termos acesso a esse material, entramos em contato com os professores regentes 

das disciplinas de estágio, no intuito de obtermos autorização para entrarmos em algumas 

aulas e pedir autorização para utilizar os relatórios. Após recebermos a autorização de alguns 

professores, elaboramos um questionário para aplicar com os professores em formação. O 

nosso objetivo, ao elaborarmos esse material, era consultar os alunos sobre aspectos que 

envolvem a relevância do estágio para formação profissional deles e também para termos 

acesso a algumas dimensões do contexto de produção dos relatórios.  O questionário é 
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composto por cinco perguntas abertas que os indagam sobre a relevância do estágio bem 

como sobre a importância da escrita do relatório para a sua formação profissional.5  

Após elaborarmos o questionário, fomos até as turmas de estágio para conversarmos 

com os professores em formação. Nesta etapa, explicamos a eles os objetivos do nosso 

trabalho, procurando conscientizá-los sobre a sua relevância no âmbito da formação inicial de 

professores, no intuito de convencê-los a colaborarem com a nossa pesquisa. Aplicamos o 

questionário com os alunos de estágio matriculados no semestre 2013.2. Pedimos também 

autorização para coletarmos o relatório produzido por eles. Os alunos nos receberam de forma 

bastante amigável no momento da aplicação do questionário e concordaram em entregar a nós 

os relatórios sem nenhuma resistência. Ao final do semestre, recolhemos os relatórios e 

realizamos a seleção dos textos que analisamos. 

Após recebermos a autorização do professor da disciplina, fomos até as turmas de 

estágio para conversarmos com os professores em formação. Nesta etapa, explicamos a eles 

os objetivos do nosso trabalho, procurando conscientizá-los sobre a sua relevância no âmbito 

da formação inicial de professores, no intuito de convencê-los a colaborar com a nossa 

pesquisa. Pedimos também autorização para coletarmos o relatório produzido por eles. Os 

alunos nos receberam de forma bastante amigável e concordaram em entregar os relatórios 

sem nenhuma resistência. Ao final do semestre, recolhemos os relatórios e realizamos a 

seleção dos textos que analisamos. 

Por fim, realizamos as análises propriamente ditas dos relatórios de estágio. Para tanto, 

selecionamos, aleatoriamente, 10 textos para analisarmos os tipos de discurso empregados 

pelos professores em formação. Para realizar as nossas análises, primeiramente, segmentamos 

tematicamente os textos de acordo com as partes que os compõem, apontando quais foram os 

principais temas abordados na Introdução, no Desenvolvimento e na Conclusão dos relatórios. 

Verificamos que somente na seção Desenvolvimento estavam descritas as cenas de sala de 

aula pelos professores em formação, onde, então, está representado trabalho docente. Para 

segmentar tematicamente o texto, tomamos como referência a pesquisa realizada por Bulea 

(2010) em que a autora aponta quais foram as principais temáticas abordadas por enfermeiras 

para tratar sobre o seu trabalho adequando ao nosso objeto de estudo que, no caso, é o 

trabalho docente revelado nos relatórios de estágio. Verificamos quais das temáticas 

apontadas pela a autora foram mobilizadas pelos professores em formação na seção 

Desenvolvimento para representar o trabalho docente. 

                                                           
5 Para ter acesso ás perguntas e ao contexto geral do questionário ver páginas 30 e 31. 
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1. Segmentos temáticos que focalizam o agir-referente, quer dizer, sobre um ou mais 

aspectos da tarefa. 

1.2 Caracterização da tarefa, focalizando a definição da tarefa, em relação ao contexto 

específico da sua realização. 

1.3 Evocação dos determinantes que podem influenciar a efetivação da tarefa: 

1.3.1 Evocação de determinantes externos abordando aspectos que se relacionam aos 

parâmetros espaço-temporais e materiais instrumentais.  (mobiliário, iluminação, condições 

das salas de aula) e aos parâmetros psicossociais ou institucionais (interferência dos alunos e 

da coordenação). 

1.3.2 Evocação de determinantes internos abordando aspectos ligados às capacidades e 

aos recursos do actante que envolvem os instrumentos específicos ao seu trabalho e as suas 

capacidades intrínsecas (conhecimentos e saberes, capacidades de empatia, sentimento de 

segurança). 

1.4 Evocação do desenvolvimento da tarefa. 

1.4.1 Retomando a preparação da tarefa: preparação do material para realizar a aula; 

atos prévios estabelecidos pelos professores para iniciarem a aula; etc. 

1.4.2 Retomando a realização efetiva da tarefa: aspectos que dependem da efetivação da 

aula. 

1.4.3 Retomando os possíveis desdobramentos da tarefa: diversas alternativas de 

realização da aula.  

2. Segmentos que focalizam o trabalho em geral, no quadro da instituição ou do serviço 

3 Segmentos que focalizam o trabalho em geral, no quadro da instituição ou do serviço: 

3.1 Evocando aspectos ligados à organização do trabalho: na instituição, a organização 

própria do trabalho docente. 

3.2 Evocando aspectos ligados às condições de trabalho: aspectos ergonômicos, 

relacionais, trabalho em equipe. 

3.3 Evocando aspectos ligados ao ofício ou à profissão 

3.4 Evocando aspectos ligados ao ofício ou à profissão: estatuto do actante, seu papel, 

seus valores, suas responsabilidades. 

Sabemos que as fronteiras que separam essas temáticas não são rígidas e que muitas 

vezes estarão presentes mais de um elemento no mesmo segmento temático, no entanto, os 

aspectos apresentados anteriormente foram os que guiaram a forma de classificação das 

temáticas abordadas pelos professores para caracterizar o trabalho docente. Verificamos 
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também a presença de temáticas que são específicas ao relatório de estágio que tratam das 

avaliações estabelecidas pelos professores em formação sobre a sua experiência no estágio.  

Depois de realizada a segmentação temática na seção Desenvolvimento dos relatórios, 

classificamos os tipos de discurso e os quantificamos. Realizamos esse procedimento com o 

intuito de compreendermos em que momentos do relatório o professor em formação está mais 

próximo das coordenadas gerais do mundo ordinário e em que momentos se encontra mais 

afastados. Tínhamos o intuito de saber também se o contexto de produção do relatório 

influenciaria a escolha dos tipos de discursos empregados pelos professores em formação. 

Para tanto, realizamos a análise quantitativa dos relatórios produzidos na disciplina Estágio 

em Ensino de Leitura (observação) e Estágio em Ensino de Língua Portuguesa (regência), 

separadamente.  

Após a análise quantitativa dos dados, realizamos a análise qualitativa, observando, 

como se dá a relação de Conjunção x Disjunção e Implicação x Autonomia quando o 

professor em formação trata do seu trabalho. 

Acreditamos que além da análise dos relatórios, os outros procedimentos realizados por 

nós foram bastante relevantes, como a conversa com os professores; a ida à sala de aula e a 

aplicação do questionário, pois nos possibilitaram uma melhor compreensão do contexto de 

produção desse gênero, à medida que nos fez conhecer melhor os emissores, os receptores e o 

lugar social em que ele é produzido. 

 

4.3 Infeaestrutura geral dos relatórios e o plano geral 

 

Em nossa investigação, temos como objetivo geral de analisar o trabalho docente 

semiotizado nos relatórios de estágio por meio da análise dos relatórios de estágio produzidos 

por professores em formação da Universidade Federal do Ceará. Para tanto, analisamos os 

tipos de discurso mobilizados para construção desse gênero. 

Conforme já foi explicitado em nossa metodologia, nesta investigação, traçamos três 

objetivos específicos: 

i. Analisar de que forma o trabalho docente é representado pelos professores em 

formação no relatório de estágio. 

ii. Identificar e analisar os tipos de discursos que semiotizam o trabalho docente nos 

relatórios de regência e observação. 
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iii. Analisar como os professores em formação registram os parâmetros psicossocias da 

ação de linguagem ao semiotizar o trabalho docente nos relatórios de estágio. 

Conforme já explicitamos no capítulo três do nosso trabalho, a infraestrutura geral do 

texto é composta pelo plano geral, os tipos de discurso e as sequências locais. O plano geral 

do texto refere-se ao conjunto dos conteúdos temáticos mobilizados pelo agente produtor para 

compô-lo, permitindo acessar os conteúdos do texto de forma global. Nesta etapa de nossas 

análises, demonstraremos quais são as principais temáticas mobilizadas pelos professores em 

formação em 10 relatórios de estágio selecionados por nós a partir da articulação das partes 

que o compõe. Utilizamos como ponto de partida o modelo de arquitetura textual descrito por 

Leuquin (2008). 

Conforme já descrevemos no item 2.2 do nosso trabalho, a estrutura dos relatórios é 

composta por Introdução, Desenvolvimento e Conclusão, além de elementos pré-textuais 

(capa, folha de rosto e sumário) e elementos pós-textuais (referências bibliográficas, anexos e 

apêndices). Analisamos somente as temáticas abordadas que compõem o corpo principal do 

texto: na Introdução, no Desenvolvimento e na Conclusão. Apontaremos, adiante, o plano 

global e os temas encontrados com maior freqüência nos relatórios, dividindo as temáticas de 

acordo com as principais partes que compõem esse gênero de texto, seguindo as orientações 

metodológicas de Bulea (2010) que enfoca as principais temáticas levantadas por enfermeiras 

para tratar sobre o seu agir.  Temos o intuito de examinar como ocorre relação entre a 

estrutura composicional do relatório e a progressão temática. Desse modo, não analisaremos 

os tipos de discursos nesses momentos das nossas análises, pois o objetivo desse 

empreendimento é apenas demonstrar o plano geral do texto de acordo com os principais 

temas levantados em cara uma das partes macro do relatório de estágio. Encontramos os 

seguintes temas mais recorrentes nas partes que compõem o relatório os quais explanaremos 

de forma geral:  

1. Introdução 

1.1 Explicitação e objetivo acadêmico da tarefa; 

1.2 Identificação física da escola, da turma, do horário e das atividades; 

1.3 Reflexões acerca das intenções no estágio. 
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2 Desenvolvimento 

2.1 Relatórios de observação: 

2.1.1 Descrição e análise da tarefa desenvolvida pelo professor-regente; 

Evocação de determinantes internos e externos; 

Realização efetiva da tarefa 

2.1.3 Descrição e análise do trabalho em geral 

Condições de trabalho; 

Aspectos ligados ao ofício e à profissão. 

2.2 Relatório de regência 

2.2.1 Desenvolvimento da tarefa na regência 

 Evocação de determinantes internos e externos; 

Realização efetiva da tarefa. 

2.2.2 Trabalho em geral 

Condições de trabalho; 

Aspectos ligados ao ofício e à profissão; 

3 Conclusão 

Avaliação sobre a experiência no estágio; 

Concepções de língua e linguagem; 

Evocação de documentos que prescrevem o agir 

Na Introdução, tanto dos relatórios de regência como nos de observação, percebemos 

que os estagiários, na tabulação dos dados do relatório, mobilizam temáticas que giram em 

torno de situar o leitor acerca da ação de linguagem que eles estão desenvolvendo nesse 

momento que trata de relatar as atividades desenvolvidas por ele durante a intervenção na 

escola-campo no relatório de estágio, explanando tanto a relevância acadêmica dessa ação, 
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como também a importância da experiência do estágio para a sua formação profissional. É 

realizada também uma síntese dos conteúdos que serão apresentados posteriormente nas 

partes do relatório. 

Fragmento 1 – RO 1 

O estágio de observação tem um valor bastante significativo para a prática docente, uma 

vez que insere os acadêmicos na realidade escolar, bem como constrói a possibilidade de 

diálogo entre aquilo que se discute na Universidade (fundamentos e estratégias para o 

ensino das disciplinas) e aquilo que se vivencia no espaço concreto da instituição 

observada. 

Fragmento 2 – RR 3 

A produção do relatório é um momento de avaliação, crescimento e reflexão pessoal e 

profissional dos estudantes que o fazem. É durante o relato das aulas observadas e 

ministradas que temos uma visão geral, desde o planejamento das aulas a sua prática em 

sala, expomos nossos planos de aulas e atividades propostas e verificamos como foi posto 

em prática, se deu certo tudo o que foi planejado e quando não saí exatamente como 

planejado, nesse momento vemos o que pode ser feito para melhorar a execução. 

Fragmento 3 – RO 5 

Este trabalho pretende ser um objeto de reflexão sobre o ensino de leitura e justifica-se 

como um importante instrumento de aquisição de aprendizado, pois através do confronto 

dos conteúdos teóricos, visto em sala na Universidade, com a realidade do ensino, o 

estudante de Licenciatura é iniciado na aquisição e desenvolvimento de habilidades para 

atuar em sala de aula. 

  

São situados os aspectos físicos da escola-campo e o perfil das turmas em que foram 

desenvolvidas as atividades do estágio. Encontramos as seguintes informações nos relatórios 

analisamos acerca da escola: endereço, a natureza da escola (pública ou privada); descrição e 

avaliação das instalações. Em relação às turmas, encontramos as seguintes informações: 

número de alunos por turma e faixa etária. 
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Fragmento 4 – RO 3 

O estágio foi realizado na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Florival 

Alves Seraine, situada na rua: Itatiaia, s/n-, bairro: Canindezinho, o período de realização 

desta observação foi, mais precisamente, as três primeiras sextas-feiras do mês de 

setembro do ano corrente, que compreende os dias: 09/09/2011, 16/09/2011 e 23/09/2011, 

as aulas observadas são do tipo “geminadas”. A observação foi realizada em uma turma 

de 9º ano do ensino fundamental, portanto, alunos que no próximo ano irão compor os 

quadros do ensino médio da rede pública. 

 

Quanto à fragmentação temática do Desenvolvimento, devemos ter em mente que os 

relatórios de observação e regência, possuem uma configuração diferenciada ao que se refere 

aos protagonistas da ação. O estagiário que produz o relatório de observação descreve e 

analisa a prática de outro professor, já o que produz o relatório de regência descreve e analisa 

a sua própria prática.  

No relatório de observação, constatamos que havia muitas informações referentes ao 

perfil do professor-regente baseadas em uma entrevista que o professor em formação realiza 

antes de ingressar na sala de aula. Esse instrumento é composto por questões acerca do 

processo de formação inicial e continuada do professor-regente, bem como algumas 

especificidades das atividades cotidianas desenvolvidas por ele. Desse modo, ele cita o tempo 

de docência do professor; o número de horas-aulas semanais ministradas por ele, a instituição 

em que ele concluiu a sua formação. Nos relatórios analisados por nós, os professores já 

possuem bastante experiência profissional, pois muitos já somam mais de 10 anos de trabalho 

com a sala de aula; todos se formaram em uma Universidade pública e trabalham, em média, 

36 horas semanais. Essas informações ajudam a traçar um perfil do professor que será 

observado durante a experiência do estágio na escola-campo. 

Fragmento 5 – RO 2 

A professora que respondeu o questionário é graduada em Letras (Português-Francês) 

pela Universidade Estadual do Ceará, Uece, e especialista em Ensino de Língua 

Portuguesa e Literatura pela Faculdade Farias Brito, FFB. Leciona há 13 anos e há 7 

trabalha na EEM José Milton de Vasconcelos Dias com carga horária de 200h/a. 
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Fragmento 6 – RO 1 

A professora relata que, sendo confundida por dois alunos com uma docente daquela 

escola, começara a se interessar pela possibilidade de ensinar. Logo se candidatara ao 

concurso da prefeitura de Fortaleza e Caucaia e fora aprovada nos dois já lecionando, 

então, há 23 anos. 

 

Ainda sobre a seção do Desenvolvimento nos relatórios de observação e regência 

analisados por nós encontramos a presença de temáticas que descrevem e avaliam a tarefa em 

questão sob várias perspectivas. Uma delas é a que focaliza os determinantes que podem 

influenciar na efetivação da tarefa. Conforme já explicitamos em nossa metodologia, esses 

determinantes podem ser provenientes de ordem externa às capacidades de ação do actante e 

internas às suas capacidades. Desse modo, ao segmentar tematicamente os relatórios 

analisados, encontramos determinantes de ordem externa, que se ancoram em parâmetros 

espaço-temporais e materiais (instrumentos, mobiliários, características das salas de aula) e 

em parâmetros psicossociais (características dos alunos, interferência da coordenação). 

Quanto à mobilização de determinantes, há uma diferença fundamental entre os 

relatórios de regência e observação relacionada aos protagonistas da ação em análise. No caso 

dos relatórios de observação os estagiários se baseiam nas impressões que eles têm da 

interferência desses determinantes nas aulas ministradas pelos professores-regentes. Já nos 

relatórios de regência os professores em formação não presumem a influência desses 

determinantes, eles relatam como esses fatores influenciam de fato no desenvolvimento das 

aulas ministradas por eles. 

Encontramos, então, menção a determinantes externos a partir dos instrumentos 

utilizados para mediar o desenvolvimento das etapas da aula, dependendo da intenção do 

protagonista da ação que varia entre trabalhar conteúdos, realizar atividade e avaliar os 

alunos. Encontramos, desse modo, referência ao material didático, lousa, pincel e exercícios 

que são instrumentos que mediam a intervenção dos professores no processo de ensino-

aprendizagem. Há também menção à interferência dos alunos no desenvolvimento da aula que 

pode se dar de maneira positiva ou negativa à interação.  
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Fragmento 7 – RO 5 Evocação de determinantes externos/parâmetros psicossociais 

Em seguida, o professor passou uma atividade (cf. ANEXO D) para que os alunos 

respondessem e entregassem ao final da aula. Neste intervalo, o diretor foi dar um aviso 

sobre uma festa que aconteceria em dias próximos na escola. Depois de algum tempo a 

aula acabou. 

Fragmento 8 - RR 1 Evocação de determinantes externos/ parâmetros psicossociais 

Pedimos para um aluno ler o texto “Quem vai salvar a vida”, uma história com sequência 

dialogal predominante, mas que também havia a presença de uma outra sequência, a 

narrativa.  

 

Ao se referirem no relatório de observação aos determinantes internos que dizem 

respeito às capacidades individuais do professor-regente para agir, o professor em formação 

empreende avaliações sobre das capacidades de empatia do professor-regente com os alunos. 

São relatadas atitudes e posicionamentos adotados pelo professor-regente em ocasionar ou 

resolver conflitos nas situações em sala de aula. Em certa medida, os professores em 

formação relacionam o fator aprendizagem à forma como o professor-regente se relaciona 

com a turma. Ressaltamos que esse momento de observação favorece muito a aprendizagem 

dos professores em formação, pois ao observar o agir do outro, pode haver uma base de como 

ele deve proceder para direcionar futuramente o relacionamento com os alunos de maneira 

favorável à aprendizagem.  Nos relatórios de regência, não encontramos fragmentos que 

fazem menção à capacidade de empatia do professor, pois quem relata a experiência é o 

próprio protagonista da ação. 

Fragmento 9 – RO 2 Evocação de determinantes internos/capacidades de empatia 

Durante a correção, o que chamou atenção foi o fato de a professora sempre incentivar 

os alunos a buscarem entender o texto e as questões propostas sempre recorrendo ao 

texto e ao contexto. 
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Fragmento 10 – RO 4 Evocação de determinantes internos e externos/capacidades de 

empatia/instrumentos 

Reclamando mais uma vez que os alunos trouxessem os livros para a sala, uma grande 

discussão acabara acontecendo. Os alunos argumentavam que trazem os livros, mas a 

professora nunca os utiliza, mas apenas as cópias de textos que ela mesma traz. Uma 

grande gritaria acontece na sala com quase todos os alunos defendendo uma estudante que 

afirmava não trazer o livro pelo fato de este ser pesado demais para ser carregado para 

uma aula que nem mesmo o utilizará 

 

Há segmentos temáticos que focalizam aspectos referentes à preparação da tarefa tanto 

nos relatórios de regência como nos de observação. Ao mobilizar esses segmentos temáticos, 

os professores em formação apontaram alguns procedimentos adotados por ele e pelo 

professor-regente antes de iniciar a atividade de ensino-aprendizagem propriamente dita, 

como: relembrar conteúdos de aulas passadas e interferir em atitudes que desestabilizem a 

ordem da sala de aula para que ele possa exercer a tarefa. Há também a mobilização de 

fragmentos temáticos que se remetem à realização efetiva da tarefa, evocando ações 

empreendidas para a efetivação da aula. Constatamos, por exemplo, referência aos conteúdos 

trabalhados, realização de exercícios e estratégias de avaliação da aprendizagem.  

 

Fragmento 11 – RR 3 desenvolvimento da tarefa/preparação para o agir 

No primeiro dia foi um total de sete alunos, nos apresentamos e dissemos qual nosso 

principal intuito em estarmos ali, estimulá-los a lerem e compreenderem os textos para a 

partir disso produzirem seus próprios textos. Antes de entregarmos o TD escrevemos o 

título do texto que seria lido na lousa, “A água nossa de cada dia” e pedimos que os 

alunos dissessem palavras ou frases que eles achavam que tinham ligação com o título 

exposto. 

 

Percebemos, em ambos os relatórios, a intenção de situar a concepção de língua e 

linguagem utilizada para embasar a tarefa em questão. Em muitos casos eles realizam 

reflexões teóricas sobre quais procedimentos ele esperava encontrar em uma aula de Língua 
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Portuguesa de fato interativa e produtiva. Muitas vezes, eles se apropriam do discurso de 

teóricos que tratam do assunto para embasar o seu posicionamento. Encontramos trechos em 

que o professor em formação interpreta os posicionamentos teóricos estabelecidos por outros 

autores, mas há também momentos que eles simplesmente transcrevem trechos de livros de 

autores consagrados. 

Percebemos que quando o professor-regente não se ancora na perspectiva que o 

professor em formação considera mais adequada, ele estabelece uma crítica à prática do 

professor observado. Nos relatórios de estágio de regência analisados por nós, constatamos a 

presença de avaliações realizadas pelos professores em formação sobre as aulas ministradas 

por eles. Elas se pautam em fatores que tratam das expectativas traçadas por eles do que seria 

uma boa aula de língua materna para embasar os seus posicionamentos. 

Fragmento 12 – RO 3 – Avaliação do trabalho do professor-regente 

Essa aula teve a participação de alguns alunos, mas a maioria não se posicionou; a leitura 

do texto, como foi feita, permite-nos afirmar que a aula teve uma concepção muito 

tradicional, não permitindo o leitor apreender um significado funcional dessa leitura como 

afirma LEURQUIN:  

Nessa perspectiva, a semântica não é importante, porque o significado não 

quadamené mensurável nem observado. O importante são os conhecimentos 

trazidos no texto, pois o aluno se ancora neles para “ler”. A linguagem é vista 

como um sistema fechado, autônomo, constituído de componentes não 

relacionados entre si, isto é, ela é vista como a expressão do pensamento em um 

ensino de língua prescritivo. (2001, 1). 

 

Há em ambos os relatórios a mobilização de temas que se filiam a aspectos específicos 

do trabalho docente de maneira global. Ao invés de simplesmente relatar e avaliar a tarefa, os 

professores em formação mobilizam aspectos que refletem sobre o estatuto do trabalho 

docente de maneira geral. Para tanto, é necessário que eles realizem, por meio da linguagem, 

uma operação de afastamento do agir-referente e realize uma reflexão por meio da linguagem 

para situar o trabalho.   

Normalmente, ao tratar dessas questões, são enfatizados aspectos que situam 

teoricamente o trabalho docente e refletem sobre teorias que devem guiar a prática desses 

profissionais. Os professores em formação, no contexto da nossa pesquisa, ao mobilizar essa 
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temática, refletem sobre os aspectos teóricos que devem orientar a prática dos professores de 

língua materna ao trabalhar essa disciplina em sala de aula, bem como sobre o ato de ensinar e 

sobre posição e responsabilidades dos professores ao desempenhar este ofício. Para realizar 

essas reflexões, os estagiários se posicionam também sobre as concepções de leitura que eles 

consideram mais adequada para guiar a prática dos professores de língua materna em geral. 

Há também trechos que tratam da influência das condições de trabalho na prática dos 

professores ou se remetem a documentos que apontam diretrizes para o trabalho docente de 

maneira global, como, por exemplo, os PCN’s.    

 

Fragmento 13 – RO 3 Trabalho em geral/Condições de trabalho 

Essas condições de trabalho dificultam e podem desmotivar o exercício da profissão dos 

docentes, é fato público e notório que a falta de condições físicas prejudicam o trabalho 

dos professores e o aprendizado dos alunos. 

Fragmento 14 – RR 5 – Trabalho em geral/concepção de língua e linguagem 

Ao interagir oralmente ou por escrito no contexto escolar, observa-se que os alunos 

necessitam compreender como o conteúdo, a forma da língua e a estrutura composicional 

dos gêneros discursivos favorecem recursos para apresentar a informação e manter o 

diálogo com os outros textos. É necessário aprender, por conseguinte, a escolher certas 

tipologias do conteúdo, agrupados aos padrões linguísticos amoldados ao estudo dos 

gêneros do discurso. 

 

Na Conclusão dos relatórios os estagiários avaliam a experiência vivenciada por eles em 

relação à regência e às observações das aulas. Para realizar as considerações finais dos 

relatórios de estágio, os professores em formação mobilizam temáticas que se referem às 

tarefas desenvolvidas por eles durante o estágio, que se situam no âmbito do agir-referente, 

mas também mobilizam aspectos do trabalho em geral em uma perspectiva de avaliação.  

Ao tratarem sobre as tarefas, em geral, eles relatam que enfrentaram algumas 

dificuldades em relação ao acesso à sala de aula, no caso do estágio de observação, e em 

relação à gestão do comportamento dos alunos, no estágio de regência. Apesar das 

dificuldades, todos os estagiários avaliam que a experiência no estágio foi bastante positiva 
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para a formação deles enquanto professores de Língua Materna. Quando eles focalizam o 

trabalho dos professores em geral buscam apontar encaminhamentos para que o ensino de 

Língua Materna ocorra de forma mais interativa se pautando em aspectos teóricos, na busca 

de inovar e readaptar o ensino às novas teorias. 

Fragmento 15 – RR 3 Trabalho em geral/avaliação do estágio 

Concluímos e encerramos esse relatório na certeza de afirmar que vemos a educação como 

peça indispensável para o crescimento moral e intelectual de toda pessoa. Assim, nos 

satisfazemos do desafio enfrentado, percebendo que sempre teremos que nos preparar para 

estar à frente de uma sala de aula, buscando encarar os pontos negativos, as dificuldades, 

e também, usufruir do prazer maior que tem todo professor, que é ensinar. 

Fragmento 16 – RR 4 – Trabalho em geral/avaliação do estágio 

Foi permitido percebermos o quanto tal ensino precisa ser reformulado e melhorado. Mas 

não só o ensino. A metodologia e as condições de trabalho para o docente precisam ser 

revistas. É de grande importância que nós futuros professores, diante desse quadro, 

possamos procurar realizar o trabalho com a Língua Portuguesa de forma inovadora e 

interessante; e que as autoridades competentes tomem providências para que os 

professores tenham mais apoio, atenção e melhores condições de trabalho, para que dessa 

forma, o ensino seja melhorado, seja mais estimulante, dinâmico e eficiente. 

 

Observamos que no processo de adoção do gênero relatório de estágio os professores 

em formação seguiram o modelo de infraestrutura geral já apontado por nós, pois todos os 

relatórios estão estruturados a partir do que descreve Leurquin (2008), sendo compostos por: 

Introdução, Desenvolvimento, Conclusão, Bibliografia e Anexos, nessa exata ordem. 

Verificamos também, a partir do levantamento temático, que há uma grande recorrência 

de aspectos abordados nos relatórios de acordo com as seções que os compõem. Isso ocorre 

devido às diretrizes dadas pelo professor da disciplina que orientam quais aspectos devem ser 

ressaltados em cada uma das partes dos relatórios. Percebemos que, de fato, os professores em 

formação seguiram as orientações do professor da disciplina ao relatar e avaliar o trabalho 

docente no Desenvolvimento de avaliar a experiência do estágio na Conclusão.  Diante deste 

fato, decidimos analisar os tipos de discurso somente na seção Desenvolvimento, pois de 
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acordo com o levantamento temático, são esses os momentos do relatório que estão de acordo 

com o nosso objetivo maior que é analisar o trabalho docente semiotizado nos relatórios de 

estágio.  

4.4 Análise dos tipos de discurso nos relatórios de estágio 
 

No capítulo 2 de nosso trabalho explicitamos que o gênero relatório de estágio 

produzido pelo professor em formação ao final do estágio tem o propósito comunicativo de 

relatar as experiências na escola campo. Sendo assim, é um gênero que pode revelar muitos 

aspectos do trabalho do professor, pois as temáticas explicitadas nele giram em torno de 

relatos e avaliações do que acontece no cotidiano em sala de aula.  

A partir de um levantamento das principais temáticas mobilizadas por eles para produzir 

todo o relatório, decidimos analisar os tipo de discursos somente na seção Desenvolvimento, 

pois verificamos que é nesse momento que os estagiários realizam ações de linguagem cujo 

conteúdo temático trata sobre o trabalho desempenhado por ele e pelo professor-regente da 

disciplina, realizando, desse modo, uma mobilização de temáticas que condizem com o nosso 

objetivo maior que é analisar o trabalho docente semiotizado no relatório de estágio produzido 

por professores em formação da Universidade Federal do Ceará 

Para o Interacionismo Sociodiscursivo, toda ação de linguagem nasce de uma interação 

social que assume, portanto, a participação dos actantes na construção dos textos gerados por 

elas. Ao produzir um texto, é necessário, então, que o agente produtor mobilize 

representações coletivas que sejam partilhadas pelos demais parceiros da interação para que 

ele seja compreendido. Essa operação só é possível por meio da criação de zonas coletivas de 

interface chamadas de mundos discursivos.  

Os mundos discursivos são as instâncias intermediárias que situam os participantes da 

interação de linguagem em uma realidade coletiva por meio de operações psicossociais 

universais que são comuns a todas as línguas naturais.  No que diz respeito às interações 

verbais, essas operações são necessárias para ancorar um texto no curso da vida social e para 

instaurar uma zona de interface coletiva. Para que elas se realizem é necessário que sejam 

instauradas duas ordens de relações que dizem respeito:  ao contexto imediato de produção do 

texto e às instâncias de agentividade. Derivam dessa relação as oposições conjunção x 

disjunção e implicação x autonomia. A identificação da manifestação desses mundos 

discursivos só pode ocorrer por meio da análise dos correspondentes linguísticos em uma 
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determinada língua natural. Podemos ter acesso aos mundos discursivos a partir da análise dos 

tipos de discursos cujas características linguísticas já explicitamos na seção 3.2 do nosso 

trabalho. 

Nesta etapa do nosso trabalho, apresentamos a análise quantitativa dos tipos de 

discursos articulados nos relatórios de observação e regência nos baseando em Bronckart 

(1999), pois um dos nossos objetivos específicos é verificar se a natureza dos relatórios gera 

diferenças na quantidade de tipos de discurso mobilizados pelos professores em formação. 

Desse modo, apresentamos primeiramente a análise quantitativa dos relatórios de observação 

e, posteriormente, dos relatórios de regência.  

Quanto ao levantamento quantitativo na seção Desenvolvimento dos relatórios de 

observação analisados temos um total 85 fragmentos de segmentação temática. Conforme já 

mencionamos em nossa metodologia para realizar a segmentação temática nos baseamos na 

pesquisa realizada por Bulea (2010) e verificamos também a presença de algumas temáticas 

mobilizadas especificamente nos relatórios de estágio. A distribuição dos tipos de discursos 

em níveis de porcentagem encontra-se da seguinte maneira: (56,4%) de narração; (34,1%) de 

discurso teórico e (9,4%) de Relato interativo. Não encontramos nenhuma ocorrência de 

discurso interativo nos relatórios de observação analisados por nós.  

 

Tabela 3: Levantamento quantitativo dos relatórios de observação 

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO NO DESENVOLVIMENTO DOS 

RELATÓRIOS DE OBSERVAÇÃO 

Narração 56,4% 48  

Discurso Teórico 34,1% 29 

Relato Interativo 9,4% 8 

Discurso Interativo 0% 0 

Fonte: Elaborado pela autora 

O momento no estágio de leitura destinado à visita nas escolas consiste em observações 

realizadas pelos estagiários de aulas de leitura ministradas por um professor-regente. Desse 

modo, o estagiário não precisa ministrar aulas para cumprir com as obrigações no estágio, 

basta que ele observe e analise os procedimentos teórico-metodológicos adotados pelo 

professor-regente. Consequentemente, o relatório produzido pelos estagiários conterá apenas 
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informações coletadas a partir das observações das aulas, não havendo qualquer participação 

do professor em formação no planejamento e na execução das aulas que ele descreve e analisa 

no relatório.  

Percebemos que esse contexto específico de produção dos relatórios de observação 

influencia na quantidade de recursos linguísticos empregados pelos estagiários na composição 

do gênero, pois para descrever e analisar as aulas observadas, eles mobilizaram, em sua 

grande maioria, o tipo de discurso narração que compõe (56,4%) da seção desenvolvimento.  

O tipo de discurso narração situa-se em relação aos parâmetros psicossociais da ação de 

linguagem de maneira disjunta e autônoma. Assim, quando o agente produtor mobiliza o tipo 

de discurso narração, ele situa-se de maneira disjunta aos parâmetros da situação de produção 

e de maneira autônoma quanto às instâncias de agentividade, ou seja, ele não se implica na 

ação de linguagem a qual ele está executando. 

No caso específico do relatório de observação a grande predominância do discurso 

narração se deve ao fato dos professores em formação estarem relatando um acontecimento 

passado que, no caso, são as aulas de leitura observadas, bem como ao fato de eles não 

participarem ativamente da tarefa que ele relata não havendo necessidade da implicação dele 

na ação de linguagem. A grande predominância do tipo de discurso narração no gênero 

relatório de observação evidencia também que os estagiários na maior parte da escrita do 

relatório ficaram presos aos procedimentos desenvolvidos durante a tarefa desempenhada pelo 

professor-regente 

Fragmento 17 – RO 1 Descrição da tarefa 

O professor utilizou o quadro para escrever alguns exemplos (cf. ANEXO A) e 

explicou em seguida. Enquanto ele explicava o conteúdo, os alunos se mostravam 

bastante interessados, num primeiro momento, fazendo perguntas e tirando dúvidas; num 

segundo momento, os mesmos já conversavam e atrapalhavam a aula, de modo que o 

professor teve que pedir silêncio várias vezes. Depois de explicar os exemplos, passou uma 

atividade (cf. ANEXO B). Após resolver os exercícios expostos o tempo de aula chegou ao 

fim. 
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Fragmento 18 – RO – 3 Descrição da tarefa 

Em seguida, continuou falando sobre os pronomes, praticamente a mesma coisa da 

aula passada, apenas com exemplos diferentes (cf. ANEXO C), depois passou novos 

exercícios (cf. ANEXO C), deu um tempo para os alunos resolverem, depois corrigiu a 

atividade. Próximo do término da aula, o professor entregou as notas de uma avaliação 

que os alunos haviam feito. Quase todos os alunos obtiveram notas baixas, sendo as notas 

mais altas um 6,0 (obtidas por apenas dois alunos). Após isso, encerrou-se a aula. 

Novamente, não se trabalhou o texto e a leitura. 

 

Observamos que os professores em formação têm uma tendência maior em utilizar o 

tipo de discurso narração quando eles mobilizam temáticas que descrevem a tarefa realizada 

pelo professor-regente, pois todos os fragmentos que identificamos como narração se filiam a 

temáticas que se associam ao desenvolvimento da tarefa. Para que o professor em formação 

mobilize esse conteúdo temático específico, é necessário que ele situe um acontecimento 

passado e, para tanto, ele recorre a unidades linguísticas que conseguem transmitir essa ideia 

de disjunção do momento da produção que são os verbos no passado e dêiticos temporais para 

construir essa operação psicológica. Os fragmentos que apontamos anteriormente ilustram 

essa modalidade temática. 

Percebemos a presença desses tipos linguísticos nos verbos que se encontram nos 

tempos verbais de base do tipo de discurso narração que são o pretérito perfeito 

(utilizou,explicou, deu, corrigiu, entregou) e pretérito imperfeito (explicava, mostravam, 

atrapalhavam, teve, obiveram). Encontramos também a forma complexa que junta um verbo 

auxiliar com o infinitivo que marcam uma relação de retroação (haviam feito). Outra 

característica linguística do tipo de discurso narração é a presença de marcadores temporais 

que situam o narrar (Enquanto ele explicava o conteúdo, num primeiro momento, depois, após 

isso). Quanto a pessoa verbal, é marcada pela ausência de pronomes e adjetivos de primeira e 

segunda pessoa, pois não percebe-se a presença do agente-produtor ou dos destinatários do 

texto. 

O discurso teórico situa-se em relação aos parâmetros psicossociais da ação de 

linguagem de maneira conjunta e autônoma.  O que significa que a situação de ação de 

linguagem é coincidente com o tempo atual e que as instâncias de agentividade não são 
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explicitadas no texto.  A partir do levantamento quantitativo, identificamos a ocorrência de 

34,1% de discurso teórico na escrita do relatório.  Esse tipo de discurso, assim como a 

narração, situa o agente produtor de maneira autônoma, não havendo implicação das ações 

desenvolvidas por ele no texto. Conforme já mencionamos, esse é mais um indício de que o 

contexto de produção do gênero, em relação ao objetivo, influencia na configuração das 

unidades linguísticas que irá compô-lo.  

 Já em relação aos parâmetros do contexto imediato da produção, o discurso teórico 

encontra-se de maneira conjunta ao mundo ordinário, pois a ação de linguagem empreendida 

coincide com o momento da produção do texto. Ao produzir o discurso teórico, então, o 

agente produtor não se remete a fatos passados, ele o utiliza para tecer reflexões sobre um 

determinado dado da realidade, mas sem a necessidade de recorrer a fotos que se sucederam.  

 

Fragmento 19 – Trabalho em geral/condições de trabalho 

Como relatado, a escola, apesar do esforço dos professores para garantir um bom 

aprendizado pelos alunos, não garante uma estrutura física adequada, algumas salas são 

muito pequenas e com pouca ventilação, o único bebedouro disponível não garante água 

para todos os alunos, os professores podem ser privados de usar alguns recursos pela falta 

de organização momentânea da coordenação. 

Fragmento 20 – Trabalho em geral/concepções de língua e linguagem 

Sabemos que é importante a prática dos gêneros textuais em sala de aula já que são 

fenômenos históricos que estão ligados à vida cultural e social e contribuem para facilitar 

as atividades comunicativas do dia a dia. 

 

Percebemos a presença do discurso teórico quando o agente-produtor realiza processos 

de ordem lógico-argumentativa para interpretar algum dado da realidade. Observamos que os 

professores em formação têm uma tendência maior em articular o discurso teórico quando ele 

mobiliza o conteúdo temático que situa o trabalho docente de maneira geral, pois, dos 29 

fragmentos de discurso teórico que encontramos 20 se filiam a segmentos de fragmentação 

temática que tratam do trabalho em geral, sejam interpretando as concepções de língua e 

linguagem que devem guiar o trabalho docente em geral; das condições gerais de trabalho ou 
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aspectos que enfocam aspectos ligados ao ofício. Para que o professor em formação possa 

realizar essa operação, é necessário que ele desenvolva raciocínios que interpretem o trabalho 

docente em uma perspectiva mais global, não se filiando somente aos dados da realidade 

empírica que ocorreram durante a tarefa empreendida pelo professor-regente. 

O discurso teórico também é utilizado, mesmo que em proporção bem menor, em 

fragmentos de segmentação temática que tratam do desenvolvimento da tarefa realizando 

especificamente avaliações e interpretações sobre o trabalho do professor-regente e não 

apenas para descrever a aula em questão. Normalmente, eles se ancoram em pensamentos de 

autores consagrados para realizar críticas sobre as concepções de língua e linguagem que 

embasam o trabalho do professor-regente. Por meio dessa operação de linguagem, o professor 

em formação realiza um distanciamento crítico sobre o trabalho do professor-regente a partir 

da observação da sua aula. A necessidade de situar teoricamente a aula observada pode 

influenciar na prática do professor em formação, pois interpretar criticamente o agir do outro, 

possibilita a criação de novos sentidos para o seu próprio agir. Nos relatórios de observação 

analisados por nós, localizamos apenas 9 segmentos de fragmentação temática que se 

ancoram nessa abordagem. 

Fragmento 21 – RO – 4 Desenvolvimento da tarefa 

Um fator percebido é que o professor não faz um ensino reflexivo da língua nem há um 

trabalho com os gêneros textuais com o objetivo de fazer com que os alunos reconheçam, 

identifiquem as diferenças e produzam os mais variados gêneros, pois é desta forma que 

eles irão perceber o uso efetivo da língua. 

 

Quanto às características linguísticas do discurso teórico presente nos trechos 

mencionado, percebemos a predominância do tempo verbal presente (garante, podem, são, 

reconheçam, identifiquem, produzam); a presença de organizadores lógico-argumentativos 

(como, apesar de, pois). Localizamos no fragmento 20 uma ocorrência da primeira pessoa do 

plural (sabemos), no entanto, essa forma não denota implicação dos protagonistas da 

interação. O discurso teórico também apresenta características que se configuram pela a 

ausência de unidades. O seu caráter conjunto dispensa a necessidade de utilizar elementos 

dêiticos que situem a relação espaço-tempo bem como o caráter autônomo dispensa a 
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utilização de pronomes, adjetivos e verbos que se remetem a primeira e segunda pessoa do 

singular.  

Percebemos que o contexto de produção do relatório de observação ao que se refere ao 

tipo de estágio influencia nas escolhas linguísticas dos professores em formação, uma vez que 

na disciplina de estágio de leitura, conforme já mencionamos, não há a necessidade atuação 

nas regências por parte dos professores em formação. Eles apenas observam as aulas de 

professores que já atuam na profissão. 

A partir do levantamento quantitativo realizado por nós, percebemos que o relato 

interativo encontra-se em oposição à narração, pois dos 85 fragmentos de segmentação 

temática que localizamos apenas 8 (9,4) se inscrevem como relato interativo, em 

contrapartida, 48 (56,4%) se configuram como narração. O relato interativo situa-se em 

relação aos parâmetros psicossociais da ação de linguagem de forma disjunta e implicada. O 

agente produtor, ao mobilizar o relato interativo, se ancora em um acontecimento passado real 

ou fictício se implicando na interação de linguagem em curso. O professor em formação que 

produz o gênero relatório de observação precisa situar um acontecimento passado vivenciado 

por ele que, no caso, as aulas de leitura, mas ele não precisa participar ativamente da tarefa 

que ele vai descrever, não havendo, então, a necessidade de implicação dos participantes da 

interação de linguagem em curso no relatório. Devido a esse fato, mesmo havendo a 

necessidade de situar um acontecimento passado, encontramos uma baixa ocorrência de relato 

interativo, pois o a própria natureza do estagio já tendência a posição do agente produtor 

quanto a agentividade no texto, pois ele não atua na tarefa a que ele se remete no relatório. 

Em relação à mobilização do relato interativo associado às temáticas abordadas no 

relatório, todas as ocorrências de relato interativo se inscrevem nas temáticas que abordam a 

tarefa em questão, seja descrevendo ou avaliando. Percebemos que essa generalização ocorre 

devido ao fato de que para tratar das temáticas que se remetem a tarefa realizada pelo 

professor-regente ele precisa se ancorar em um acontecimento passado que foi observado na 

realidade empírica. A tendência de tratar sobre ideias mais gerais que não estão associadas a 

um fato observável leva a utilização de operações linguageiras de cunho lógico-

argumentativo, então, para tratar do trabalho de forma mais global os professores em 

formação preferiram utilizar o discurso teórico 
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Fragmento 22 – RO 1 – Descrição da tarefa 

A aula começou com um certo atraso devido a alguns problemas elétricos na escola, que logo 

depois foram resolvidos. Ao chegarmos à sala de aula com o professor, ele nos apresentou 

aos alunos, estes, de imediato, nos olharam curiosamente. Após todos se ajeitarem em seus 

lugares, o professor fez a chamada bem lentamente e, em seguida, comunicou que a aula 

seria sobre o estudo dos pronomes.   

Fragmento 23 – RO 4 – Descrição e análise da tarefa 

A segunda aula que observei, realizada dia 11 de novembro, iniciou com quase trinta 

minutos de atraso. Isso se deu também pelo fato de que, graças à ausência de um professor, 

duas turmas foram colocadas na mesma sala de aula. Sabendo que esses eventos são bastante 

corriqueiros em escolas públicas, o que me surpreendeu foi o fato de que as turmas eram de 

séries não só diferentes, mas também distantes uma da outra, uma de 6° ano e a turma de 9° 

ano que eu já havia observado uma semana antes. 

 

Quanto às características linguísticas do relato interativo nos trechos apontados, em 

relação aos tempos verbais há predominância de verbos no pretérito perfeito (começou, 

apresentou, fez, comunicou, deu, surpreendeu) e a presença do pretérito mais-que-perfeito 

(olharam). Percebe-se a presença de dêiticos espaço-temporais que decompõem o narrar para 

situar o local e o tempo em que se sucedeu a tarefa descrita (sala de aula, após, em seguida, 

dia 11 de novembro, trinta minutos de atraso). Já em relação à categoria de pessoa, há uma 

nítida presença de verbos e pronomes de primeira pessoa denotando a implicação do agente-

produtor na interação de linguagem (nos apresentou, observei, me, eu). 

Localizamos na seção Desenvolvimento dos relatórios de regência um total 205 

fragmentos de segmentação temática. A distribuição dos tipos de discursos em níveis de 

porcentagem encontra-se da seguinte maneira: (78,5%) de relato interativo; (14,1%) de 

discurso teórico e (7,3%) de narração. Não encontramos nenhuma ocorrência de discurso 

interativo nos relatórios de regência analisados por nós. 
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Tabela 4: Levantamento quantitativo do relatório de regência 

QUANTIFICAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DOS RELATÓRIOS DE 

REGÊNCIA 

Relato Interativo 78,5% 161 

Discurso Teórico 14,1% 29 

Narração 7,3% 15 

Discurso Interativo 0% 0 

Fonte: Elaborado pela autora 

A parte prática do Estágio em Ensino de Língua Portuguesa, conteúdo abordado no 

relatório de estágio, consiste em uma carga-horária de regência de aulas de Língua Portuguesa 

ministradas por professores em formação. Nessa perspectiva, o estagiário precisa ministrar 

uma carga-horária específica de aulas para cumprir com as obrigações no estágio, registrando 

a experiência vivenciada por ele em cada dia de aula na escola-campo no relatório de 

regência.   

Percebemos que esse contexto específico de produção dos relatórios de regência, assim 

como nos relatórios de observação, influencia nos recursos linguísticos empregados pelos 

estagiários na composição do gênero, pois para compor a seção Desenvolvimento do relatório 

de regência, momento em que eles descrevem e analisam as aulas, eles mobilizaram, em sua 

grande maioria, o tipo de discurso relato interativo, compondo (78,5%) da seção 

desenvolvimento desta modalidade de relatório. 

O relato interativo situa-se em relação aos parâmetros psicossociais da ação de 

linguagem de maneira disjunta e implicada, ou seja, o agente-produtor, ao mobilizar esse tipo 

de discurso ancora-se em um acontecimento passado que não envolve o momento da 

produção do texto se implicando na interação de linguagem. A grande predominância do 

relato interativo nos relatórios de regência analisados por nós se deve ao fato dos professores 

em formação considerarem mais importante situar, a partir da exigência temática do relatório 

de regência, acontecimentos que não estão vinculados ao momento da produção e dos quais 

eles participam ativamente que, no caso, são as aulas ministradas na escola-campo. 
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FRAGMENTO 24 – RR 4 Descrição e análise da tarefa 

Em seguida, prosseguimos expondo o conteúdo a ser trabalhado com os alunos durante a 

aula: leitura e interpretação do texto “A verdade”, de Érico Veríssimo. Destacamos como 

objetivos dessa aula identificar o nível de interpretação de textos narrativos dos alunos, 

verificar a habilidade de expressão oral e reconhecer os elementos textuais da sequência 

narrativa. Salientamos que o referido texto não foi apresentado aos alunos na íntegra, 

devido à necessidade de adequação de alguns termos e sentenças frasais ao nível escolar 

dos alunos (6º e 8º ano do Ensino Fundamental). 

FRAGMENTO 25 – RR 3 – Descrição e análise da tarefa/preparação para o agir 

No primeiro dia foi um total de sete alunos, nos apresentamos e dissemos qual nosso 

principal intuito em estarmos ali, estimulá-los a lerem e compreenderem os textos para a 

partir disso produzirem seus próprios textos. Antes de entregarmos o TD escrevemos o 

título do texto que seria lido na lousa, “A água nossa de cada dia” e pedimos que os alunos 

dissessem palavras ou frases que eles achavam que tinham ligação com o título exposto. 

 

Percebemos que todos os trechos que identificamos como relato interativo articula 

temáticas que se associam ao desenvolvimento da tarefa desempenhada por eles. Para que o 

professor em formação mobilize esse conteúdo temático específico, é necessário que ele situe 

um acontecimento passado do qual ele participou ativamente que, no caso, são as aulas 

ministradas na escola-campo. Para realizar essa operação de linguagem, ele recorre a unidades 

linguísticas que conseguem transmitir essa ideia de disjunção do momento da produção que 

são os verbos no passado e elementos dêiticos que se remetem a instâncias espaço-temporais 

que decompõem o narrar para construir essa operação psicológica. 

As marcas linguísticas do relato interativo expressas nos enunciados anteriores 

encontram-se expressas através da predominância do tempo verbal pretérito perfeito 

(prosseguimos, destacamos, salientamos, apresentamos, dissemos, escrevemos, tinham) e 

imperfeito (achavam). Presença de organizadores temporais (No primeiro dia e antes). 

Percebemos a relação de implicação dos participantes da interação por meio dos verbos e 

pronomes de primeira pessoa (nos apresentamos e nosso). 
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Apesar de haver a exigência de relatar os acontecimentos que se sucederam durante as 

vivências nas aulas ministradas na escola-campo, um índice de (78,5%) de relato interativo 

demonstra que os professores em formação se restringiram na maior parte do relatório a 

realizar operações de linguagem que se limitam a descrever as tarefas desempenhadas por 

eles, não realizando um distanciamento crítico que a linguagem permite para interpretar as 

aulas ministradas, situando-as teoricamente e avaliando a experiência vivenciada na escola 

campo. Em se tratando de um momento de formação, esse fato demonstra um déficit na 

capacidade de formulações de generalizações por parte dos estagiários acerca da situação a 

qual eles estavam imersos. Essa prática é negativa para a formação de profissionais críticos 

que tenham capacidade de opinar e modificar a realidade que os cerca, não se limitando 

apenas a reproduzir os dados da realidade. 

O discurso teórico, conforme já mencionamos, situa-se em relação aos parâmetros 

psicossociais da ação de linguagem de maneira conjunta e autônoma.  A partir do 

levantamento quantitativo, identificamos (14,1%) de discurso teórico na seção 

desenvolvimento do relatório de estágio. O discurso teórico é responsável por formular o 

raciocínio lógico-argumentativo do texto. Essa baixa ocorrência de discurso teórico revela que 

os professores estabeleceram poucas reflexões teóricas ao tratar sobre as aulas que 

ministraram, sem realizar uma também uma constante reflexão crítica sobre o trabalho 

desempenhado por eles. 

Quanto às temáticas levantadas pelos professores em formação ao mobilizar o discurso 

teórico eles tratam, em geral, do desenvolvimento da tarefa desempenhada por eles. Dos 29 

fragmentos que identificamos como discurso teórico, 19 se remetem ao desenvolvimento e 

análise da tarefa. Ele utiliza o discurso teórico para ancorar e situar os procedimentos 

adotados por eles para ministrar as aulas ou avaliar a aprendizagem dos alunos. 

FRAGMENTO 26 – RR 5 Descrição e análise da tarefa 

Porém, os alunos estão mais calmos e participativos, o que torna mais fácil a interação 

professor-aluno e exposição do conteúdo, fazendo com que parte da sala, que está atenta, 

participe das discussões sobre o assunto e possa retirar suas dúvidas.  Contudo, será feito a 

prova da apostila, outro método avaliativo escolhido pela escola, cuja atividade é baseada 

na escolha pelo professor de cinco questões da própria apostila, sendo que esta avaliação é 

pesquisada. Segundo a instituição, é uma forma encontrada de incentivar os alunos a 
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resolverem os exercícios passados e corrigidos pelo professor. Assim, o tempo restante da 

aula foi reservado pra essa avaliação. 

 

Na busca por embasar teoricamente os procedimentos que guiam o seu agir, os 

professores em formação recorrem, na maioria dos casos, a citações de autores que buscam 

relacionar as concepções de língua e linguagem avindas da tradição à prática de ensino de 

Língua Materna, repensando, assim, os caminhos das didáticas de línguas. Verificamos que os 

professores em formação não interpretam ou reelaboram as postulações dos autores, pois 

apenas transcrevem as passagens dos livros, não refletindo sobre elas. Os gêneros acadêmicos, 

categoria a qual se insere o relatório de estágio, estão permeados por vozes e pensamentos de 

outros autores, mas é necessário que o agente produtor do texto realize uma re-elaboração 

desses postulados direcionando o olhar ao seu objeto em análise. No caso dos relatórios de 

regência analisados por nós esse tipo de operação não é comum, pois o que acontece é uma 

simples reprodução do pensamento. 

FRAGMENTO 27 – RR 2 Descrição e análise da tarefa 

Com relação à proposta textual, ressaltamos a nossa preocupação em atender as 

exigências de propostas com assunto, gênero textual e audiência bem definidos. Para Vieira 

(2005): “[...] não faz sentido praticar o ato de redigir para fins puramente escolares, sem 

propósitos comunicativos definidos e sem ter em mente uma audiência (destinatário, 

provável leitor do texto) [...].” (VIEIRA, 2005, p.81). Este autor ainda citando Serafini 

afirma:  

[...] sabe-se agora que o desempenho textual do aluno melhora quando lhe são 

propostos títulos-roteiro, onde são especificados, juntamente com o tema da 

redação, para quê escrever, para quem e em que formato ou gênero de texto a 

mensagem deve ser expressa. (SERAFINI 1987 apud VIEIRA, 2005, p. 81). 

 

Encontramos também 10 fragmentos de segmentação temática que tratam do trabalho 

docente de uma maneira geral. Nos subconjuntos dessa temática há menções a documentos 

que representam o trabalho do professor em uma esfera institucional (PCN’s e LDB) bem 

como reflexões sobre o impacto da experiência no estágio para a vida profissional dos 

professores em formação.  
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FRAGMENTO 28 – RR 4 – Trabalho em Geral 

Concluímos e encerramos esse relatório na certeza de afirmar que vemos a educação 

como peça indispensável para o crescimento moral e intelectual de toda pessoa. Assim, nos 

satisfazemos do desafio enfrentado, percebendo que sempre teremos que nos preparar para 

estar à frente de uma sala de aula, buscando encarar os pontos negativos, as dificuldades, e 

também, usufruir do prazer maior que tem todo professor, que é ensinar. 

FRAGMENTO 29 – RR 5 Trabalho em geral 

Hoje uma das questões mais comum está na prática da escrita, no saber escrever. Pois 

muitos desses erros cometidos são reflexos da confusão mental entre a oralidade e a escrita. 

Segundo Marcuschi (2010), “Na sociedade atual, tanto a oralidade quanto a escrita são 

imprescindíveis. Trata-se, pois, de não confundir seus papéis e seus contextos de uso, e de 

não discriminar seus usuários”. 

 

Em relação às características linguísticas do discurso teórico que situam os fragmentos 

que apontados, encontramos a predominância de verbos no presente (concluímos, encerramos, 

vemos, está); de organizadores lógico-argumentativos (assim e pois) e de procedimentos de 

referência intertextual (Segundo Marcuschi (2010)). Além disso, não encontramos indícios 

dos protagonistas da ação de linguagem que é um traço característico da natureza autônoma 

do discurso teórico em relação às instâncias de agentividade. 

Nos relatórios de regência analisados por nós encontramos um índice de apenas (7,3%) 

do tipo de discurso narração. Esse tipo de discurso situa-se em relação aos parâmetros 

psicossociais da ação de linguagem de maneira disjunta e autônoma. Assim, quando o agente 

produtor mobiliza a narração, ele situa-se de maneira disjunta aos parâmetros da situação de 

produção e de maneira autônoma quanto às instâncias de agentividade, ou seja, ele não se 

implica na ação de linguagem a qual ele está executando. Conforme já explicitamos, a 

disciplina Estágio em Ensino de Língua Portuguesa caracteriza-se pela necessidade de atuação 

dos estagiários na regência das aulas, desse modo, ao descrever a tarefa, o estagiário estará na 

maioria dos casos implicado na ação que ele descreve. 
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FRAGMENTO 30 – RR 2 – Descrição e análise da tarefa 

A aula foi bastante produtiva, os alunos ficaram bastante interessados, por ser um 

conteúdo já conhecido e pelo recurso utilizado, vale ressaltar também que era a primeira 

aula do dia, então, normalmente, eles estão mais calmos. Eles adoram aulas com data-

show. Depois de exposto e trabalhado o conteúdo (verbo quanto à predicação verbal) 

através do data-show, com participação da turma, foi passado uma atividade para fixação 

de conteúdo, o que já quase encerrava a aula. Tiveram algumas conversas paralelas. 

Contudo, a proposta da aula apresentada foi avaliada com sucesso. 

 

Em relação aos conteúdos temáticos mobilizados a partir do tipo de discurso narração, 

em todas as ocorrências são mobilizadas temáticas que descrevem ou avaliam o 

desenvolvimento da tarefa. Quanto às características linguísticas inerentes ao tipo de discurso 

narração há predominância dos tempos verbais do pretérito perfeito (foi, ficaram, tiveram); do 

pretérito imperfeito (era, encerrava); do pretérito mais-que-perfeito composto (foi passado, 

foi avaliada). A presença de elementos dêiticos de origem temporal (depois). 

  Verificamos nos relatórios analisados por nós a ausência do discurso interativo tanto 

nos relatórios de observação como nos de regência. Em relação aos parâmetros psicossociais 

da ação de linguagem, o discurso interativo situa-se de maneira conjunta e implicada, portanto 

a situação de ação de linguagem é coincidente com o momento da produção e os participantes 

da interação enontram-se implicados. Na maioria dos casos o discurso interativo compõe 

conversações orais em que os participantes da interação alternam tomadas de turno em um 

espaço-tempo comum. Normalmente ele aparece em conversações que se desenrolam no 

exato momento da produção, compondo gêneros primários que se encontram intimamente 

ligados à situação de comunicação. Há casos em que ele aparece em textos literários para 

representar a fala de personagens. 

O relatório de estágio caracteriza-se como um gênero secundário, pois emerge de um 

contexto cultural mais complexo e desenvolvido e para que ele se desenvolva não há uma 

necessidade de um vínculo imanente com a situação de comunicação. Essa característica 

específica dos gêneros secundários elimina a necessidade de serem vinculadas conversações 

nas quais os participantes da interação estejam implicados e que haja uma relação direta com 

as coordenadas do mundo ordinário. Devido a essas características específicas há a ausência 

de discurso interativo nos relatórios de estágio analisados por nós. 



101 

 

4.5 A articulação dos tipos de discursos nos relatórios de estágio 

  

Conforme já mencionamos no capítulo dois do nosso trabalho o gênero acadêmico 

relatório de estágio é um megainstrumento que contribui positivamente para a formação de 

professores, pois possibilita a criação de mundos discursivos por parte dos estagiários que 

mobilizam temáticas concernentes ao seu trabalho. Além disso, torna possível verificar 

aspectos relacionados ao trabalho docente, pois na sua composição estão contidas cenas de 

sala de aula que são descritas e avaliadas no relatório.  

Segundo Bronckart (2006) os gêneros de texto propiciam formatos de desenvolvimento 

de capacidades sociais no indivíduo à medida que há uma necessidade de apropriação de 

características composicionais relativamente definidas para que ele possa interagir na 

realidade. Dentro desta perspectiva a inserção do gênero relatório de estágio no repertório 

didático dos professores em formação propicia o desenvolvimento de novas capacidades 

sociais, pois com a apropriação das características composicionais desse gênero e seus 

esquemas de utilização os professores em formação acrescentam essa nova ferramenta para 

mediar as suas ações no mundo. No entanto, não é no nível de aprendizagem dos gêneros de 

texto que se constituem os processos de mediação responsáveis por desenvolver os processos 

mentais que o constituem enquanto indivíduo. A mediação engendrada pela articulação dos 

tipos de discursos, que está fortemente ligada às propriedades do sistema linguístico, é que 

propiciam o planejamento interno de determinados raciocínios nos indivíduos. Pode-se dizer 

que a articulação dos tipos de discursos representa um papel fundamental no desenvolvimento 

humano, pois é por meio deles que se transmitem as formas da operatividade do pensamento 

consciente.  

Baseando-nos na pesquisa realizada por Bulea (2010) que aponta quais foram as 

temáticas mais abordadas por enfermeiras para representar o seu trabalho, realizamos um 

levantamento temático verificando quais foram os temas mais abordados pelos professores em 

formação para representar o trabalho docente no relatório de estágio. Percebemos que os 

estagiários mobilizaram temáticas que tratam, especificamente, da tarefa que está sob a sua 

análise, mas também tratam de aspectos relacionados ao trabalho docente de uma maneira 

geral. 

Demonstramos os resultados da segmentação temática na seção que analisa a 

infraestrutura geral dos relatórios. Verificamos a presença de várias temáticas que foram 

consideradas importantes para situar o trabalho docente como também temáticas que são 
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específicas ao estágio. Ao tratar especificamente do agir-referente, nos relatórios analisados, 

verificamos que os professores em formação mobilizaram os seguintes subconjuntos: 

evocação de determinantes internos e externos; evocação da realização da tarefa; avaliação do 

trabalho do professor-regente e avaliação das regências. Quando eles trataram do trabalho de 

maneira mais global, verificamos a presença dos seguintes subconjuntos: aspectos ligados à 

organização do trabalho, ao ofício e à profissão e condições de trabalho. Realizaremos agora a 

análise dos tipos de discursos utilizados para construir os subconjuntos que tratam do trabalho 

docente. 

Quando os professores em formação se colocam no eixo temático que se refere ao agir-

referente, ele focaliza questões que dizem respeito a aspectos diversos da realização da tarefa. 

No caso dos relatórios de estagio, estamos nos referindo a aulas de língua materna que são 

ministradas ou observadas pelo estagiário a depender do propósito do estágio, conforme já 

explicitamos na seção 1.3 do nosso trabalho.  

Um dos subconjuntos que se refere à tarefa mobilizada pelos professores em formação 

se refere à evocação de determinantes externos que podem influenciar na efetivação da tarefa, 

tanto de maneira positiva como negativa. Trazendo para o contexto de análise do trabalho 

docente, essas interferências podem ser de ordem material que dizem respeito às condições de 

trabalho da situação em curso (iluminação, mobiliário, condições das salas de aula) ou a 

parâmetros psicossociais e institucionais que se referem à interferência dos alunos ou de 

pessoas que se inserem em outros patamares institucionais como, por exemplo, pessoas da 

coordenação ou direção. 

A evocação de determinantes internos, por parte do trabalhador, diz respeito a aspectos 

ligados às capacidades e aos recursos disponíveis para o que ele possa agir perante a tarefa. 

Esses determinantes podem ser provenientes de ordem material. Quando os professores em 

formação se remetem a determinantes de ordem interna eles se referem aos instrumentos 

utilizados por eles para a realização da aula, bem como a conhecimentos, saberes e 

capacidades de empatia que podem influenciar na aprendizagem dos alunos.  

 

FRAGMENTO 31 – RO 1- Determinantes internos e externos 

O professor utilizou o quadro para escrever alguns exemplos (cf. ANEXO A) e explicou em 

seguida. Enquanto ele explicava o conteúdo, os alunos se mostravam bastante 

interessados, num primeiro momento, fazendo perguntas e tirando dúvidas; num segundo 
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momento, os mesmos já conversavam e atrapalhavam a aula, de modo que o professor 

teve que pedir silêncio várias vezes. Depois de explicar os exemplos, passou uma atividade 

(cf. ANEXO B). Após resolver os exercícios expostos o tempo de aula chegou ao fim. 

FRAGMENTO 32 – RO 2 – Determinantes internos 

Depois de certo tempo, iniciou-se a correção da atividade com os questionamentos acerca 

das dificuldades encontradas pelos alunos em responder ao exercício. Durante a correção, 

o que chamou atenção foi o fato de a professora sempre incentivar os alunos a buscarem 

entender o texto e as questões propostas sempre recorrendo ao texto e ao contexto. 

FRAGMENTO 33 – RR 5 – Determinantes externos 

Por virem do intervalo, os alunos estavam bastante agitados, foi uma grande dificuldade 

tentar acalmá-los. Quando conseguimos dar início a aula, solicitei a atividade passada na 

aula anterior sobre colocação pronominal.  

 

Conforme já explicitamos no primeiro capítulo, o trabalho docente é uma atividade 

instrumentalizada, interativa e que está inserida em uma tradição social no sentido de que 

dispõe de vários artefatos materiais e simbólicos para atingir um determinado fim que, no 

caso, é a atividade de ensino, bem como as capacidades inerentes ao próprio profissional que 

necessitam da completa integração de suas capacidades mentais à medida que exige 

constantes avaliações e regulações por parte do professor para que ele possa realizar a 

atividade de ensino. 

O fragmento 31 ilustra um exemplo em que os professores em formação referem-se à 

mobilização de determinantes internos empregados pelo professor-regente para que ele possa 

agir com o intuito de desenvolver a atividade de ensino, no caso, são as referências ao quadro, 

utilizado para escrever e aos exercícios passados por eles para desenvolver determinados 

conhecimentos nos alunos. Há menção a determinantes de ordem externa no momento em 

que ele trata da interferência dos alunos que formulam perguntas, demonstrando interesse, 

bem como se referindo a conversas paralelas que podem atrapalhar o desenvolvimento da 

aula. Para realizar essa operação, o professor em formação utilizou o tipo de discurso narração 

que se situa em relação aos parâmetros psicossociais da ação de linguagem de maneira 

disjunta e autônoma. 

Percebemos a presença das complexidades características ao trabalho docente no 

fragmento 31, pois verificamos que houve a necessidade de regulação por parte do professor-
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regente que precisou interferir nas conversas dos alunos para que ele pudesse dar continuidade 

à aula, demonstrando que o trabalho docente é uma atividade que necessita de engajamento 

constante por parte do professor. 

Quanto às características linguísticas do tipo de discurso narração, encontramos a 

predominância dos verbos que se colocam na ordem do narrar como o uso do pretérito 

perfeito (utilizou, explicou, passou, chegou) e do pretérito imperfeito (conversavam e 

atrapalhavam). Presença de elementos dêiticos de origem temporal que decompõem o narrar 

(enquanto, num primeiro momento, num segundo momento e depois). Em relação às 

instâncias de agentividade, percebemos que os professores em formação situam-se de maneira 

autônoma em relação à ação de linguagem, colocando-se na posição de agente que apenas 

observa a atividade à medida que o professor-regente é quem está desenvolvendo a tarefa é 

ele quem está na posição de ator. Podemos constatar esse fato a partir da verificação das 

instâncias de agentividade que se configuram, nesse caso específico, na predominância de 

verbos e pronomes que estão na terceira pessoa do singular. 

O fragmento 32 focaliza a interferência de determinantes internos na realização da 

tarefa, explorando a capacidades de empatia e o engajamento do professor-regente na 

realização da tarefa.  O professor em formação aponta uma característica que considera 

positiva que é a capacidade de ser atenciosa para colaborar com a aprendizagem dos alunos, 

demonstrando que há uma necessidade constante de engajamento do profissional para realizar 

a atividade de ensino. Para formular o seu pensamento, o professor em formação utiliza o tipo 

de discurso narração se colocando na posição de quem apenas observa a ação e situando o 

professor-regente enquanto ator da tarefa. Vejamos os traços linguísticos que identificam o 

tipo de discurso narração. A presença de verbos conjugados no pretérito-perfeito e na terceira 

pessoa do singular (iniciou, chamou e foi); de elementos dêiticos que se remetem ao tempo 

(depois de certo tempo e depois da correção). 

    O trabalho docente é uma atividade que exige a capacidade de negociação constante 

por parte dos professores para que eles possam realizar a atividade de ensino, uma vez que é 

um trabalho essencialmente interativo e que necessita da constante participação dos alunos 

para que ele possa ocorrer de maneira favorável. O fragmento 33 focaliza a interferência de 

determinantes externos na realização da tarefa, demonstrando que o fato dos alunos chegarem 

agitados do intervalo influencia negativamente no desenvolvimento da tarefa, apontando que 

houve grande dificuldade para acalmar os alunos e demonstrando que a negociação constante 

é um traço do trabalho docente.  
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Em relação ao tipo de discurso mobilizado pelo professor em formação para elaborar o 

trecho trata-se do relato interativo que situa-se em relação aos parâmetros psicossociais da 

ação de linguagem de maneira disjunta e implicada, isso que dizer que o professor em 

formação se implicou na ação de linguagem e que ele está relatando um acontecimento 

passado, no caso, a aula em questão. Quanto às características linguísticas do relato interativo, 

verificamos a predominância dos tempos verbais da ordem do narrar: o pretérito perfeito 

(solicitei, foi); o pretérito imperfeito (estavam). Há presença de elemento dêitico de origem 

temporal (quando). Já a relação de implicação se dá a partir do verbo (solicitei) que se 

encontra na primeira pessoa do singular. O professor em formação se coloca na situação de 

ator da tarefa, ao se implicar na ação de linguagem. 

Para situar o leitor acerca das ações que foram empreendidas durante a sua experiência 

no estágio é necessário que os professores em formação desenvolvam raciocínios causais e 

cronológicos para relatar o que aconteceu durante a sua experiência na escola-campo. Toda 

ação de linguagem necessita de um planejamento interno cuja transmissão se dá por meio da 

mobilização dos tipos de discursos nos gênero de texto. Para situar o leitor acerca dos 

determinantes internos e externos que influenciaram na realização da tarefa durante a sua 

experiência na escola-campo foi necessário planejar internamente esses raciocínios causais e 

cronológicos que tratam sobre o trabalho docente para que, posteriormente, eles fossem 

transmitidos ao leitor. Podemos ter acesso à transmissão desses raciocínios por meio da 

análise dos tipos de discursos mobilizados no texto, pois, conforme já explicitamos, os tipos 

de discursos estão fortemente ligados ao sistema linguístico, então é possível ter acesso a 

determinadas operações psicossocias dos mundos discursivos a partir da sua análise.   Os 

professores em formação, nos trechos analisados anteriormente, recorreram aos tipos de 

discursos relato interativo e narração para situar transmitir ao leitor um dado específico do 

trabalho docente que, no caso, refere-se aos determinantes externos que podem influenciar a 

realização de uma aula de Língua Materna.   

   No eixo temático que trata do agir-referente identificamos uma maior quantidade de 

segmentos de fragmentação temática focalizando aspectos que dependem da realização 

efetiva da tarefa, no caso, a aula. Elencamos alguns fragmentos que se inscrevem dentro dessa 

temática:  
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FRAGMENTO 34 – RO 2 Realização efetiva da tarefa 

O professor chegou, com algum atraso, deu bom dia aos alunos e a nós estagiários, e fez o 

mesmo procedimento da aula anterior. Fez a chamada logo no começo da aula, bem 

lentamente. Em seguida, continuou falando sobre os pronomes, praticamente a mesma 

coisa da aula passada, apenas com exemplos diferentes (cf. ANEXO C), depois passou 

novos exercícios (cf. ANEXO C), deu um tempo para os alunos resolverem, depois corrigiu 

a atividade. Próximo do término da aula, o professor entregou as notas de uma avaliação 

que os alunos haviam feito.  

FRAGMENTO 35 – RR 4 Realização efetiva da tarefa  

O segundo dia de aula ocorreu no dia 15 de maio, quarta-feira, o assunto foi substantivo. 

Expomos na lousa o conceito geral de substantivo e dissemos que se dividiam em: comuns, 

próprios, concretos, abstratos, simples, composto, primitivos, derivados e coletivos. 

Retiramos os conceitos da Novíssima Gramática do Cegalla e colocamos para cada 

substantivo um exemplo. 

FRAGMENTO 36 – RO 3 Realização efetiva da tarefa 

Tal atividade coloca-se como bastante valiosa no sentido de que demanda um 

entendimento maior dos casos relatados no texto e deste como um todo a fim de que se 

possa narrar um episódio semelhante. Além disso, permite que os alunos pratiquem a 

produção escrita de modo focalizado e controlado. No entanto, o fato de que tal tarefa não 

foi explicada pela docente, mas apenas ilustrada na lousa, fez com que os alunos não 

dessem a menor atenção ao que foi proposto. 

FRAGMENTO 37 – RR 2 Realização efetiva da tarefa 

Constamos que os objetivos foram alcançados, visto que os alunos conseguiram realizar 

satisfatoriamente o exercício proposto. Embora, consideramos o seu ensino seja bastante 

complexo para o nível de escolaridade dos alunos, visto que estes apresentaram muitas 

dúvidas acerca do conteúdo. 

 

O trabalho docente é uma atividade complexa e que está permeada por especificidades 

cotidianas. O fragmento 34 é um trecho de um relatório de observação cuja temática se 
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inscreve em aspectos que focalizam a realização efetiva da tarefa por parte do professor-

regente. O professor em formação relata o atraso do professor-regente e focaliza alguns 

procedimentos necessários à realização da tarefa que são específicos ao trabalho docente 

como, por exemplo, a chamada, a transmissão de conteúdos e entrega de notas. Para realizar 

esta operação linguageira, o professor em formação mobiliza o tipo de discurso narração que 

situa-se em relação aos parâmetros psicossociais da ação de linguagem de maneira disjunta e 

autônoma, ou seja, na ordem do narrar e sem a implicação dos participantes da interação na 

ação de linguagem. 

Quanto às características linguísticas desse tipo de discurso estão expressas nos verbos 

no pretérito perfeito (chegou, deu, fez, continuou, passou, corrigiu e entregou); na presença 

de elementos dêiticos que decompõem o narrar (em seguida, depois, próximo ao término da 

aula) além dos verbos estarem conjugados na terceira pessoa, demonstrando não haver 

implicação dos participantes da interação na ação de linguagem. 

 O fragmento 35 situa-se também no subconjunto da temática que focaliza o 

desenvolvimento efetivo da tarefa. Trata-se do trecho de um relatório de regência em que o 

professor em formação é o próprio ator que está exercendo a tarefa. Nesta passagem do texto, 

o estagiário relata aspectos que dependem da efetivação da aula. Ele faz menção ao conteúdo 

abordado, decompondo os aspectos que foram focalizados, além de se referir a instrumentos 

que são necessários para desenvolver a tarefa que são, no caso, a lousa e a gramática. O tipo 

de discurso empregado é o relato interativo que situa-se em relação aos parâmetros 

psicossociais da ação de linguagem de maneira disjunta e implicada, ou seja, os tempos 

verbais empregados situam-se na ordem do narrar e há implicação do protagonista da ação de 

linguagem no texto. 

Quanto aos elementos linguísticos específicos do relato interativo, estão presentes nos 

verbos no pretérito perfeito (foi, expomos, dissemos, retiramos, colocamos) nos elementos 

dêiticos temporais que situam um tempo passado em relação ao momento da produção da 

ação de linguagem (o segundo dia de aula, no dia 15 de maio, quarta-feira). Em se tratando 

de instâncias de agentividade o professor em formação se implica no discurso, pois 

percebemos que os verbos estão conjugados na terceira pessoa do plural. Está na primeira 

pessoa do plural porque as atividades de regência podem se realizadas em dupla e, 

consequentemente, a produção do relatório também pode ocorrer dessa maneira. 

Os fragmentos 34 e 35 situam-se no eixo temático que trata do agir referente no 

subconjunto das operações linguageiras que focalizam o desenvolvimento efetivo da tarefa. 
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Para empreender essa ação, os estagiários precisaram planejar internamente, por meio de 

raciocínios causais e cronológicos, que se remetem a situação de ação, para explicitar no 

relatório de estágio que aspectos dependem da realização efetiva da tarefa.  Podemos ter 

acesso à transmissão desses raciocínios por meio da análise dos tipos de discursos 

mobilizados no texto, conforme já explicitamos, os tipos de discursos estão fortemente 

ligados ao sistema linguístico, então é possível ter acesso a determinadas operações 

psicossocias dos mundos discursivos a partir da sua análise.   Os professores em formação, 

nos trechos analisados anteriormente, recorreram aos tipos de discursos relato interativo e 

narração, respectivamente transmitir ao leitor um dado específico do trabalho docente que, no 

caso, refere-se aos aspectos que dependem da efetivação da aula de Língua Materna. 

O trabalho docente é uma atividade que exige um envolvimento mental constante do 

professor antes, durante e depois da realização da tarefa para que ele possa de fato alcançar o 

seu objetivo principal que é a atividade de ensino. Nos fragmentos 36 e 37 os estagiários 

focalizam a realização efetiva da tarefa, mas em uma perspectiva de avaliação, pois 

percebemos que as operações linguageiras efetuadas pelos estagiários desenvolvem 

raciocínios de cunho lógico-argumentativo para realizar um distanciamento crítico sobre o 

trabalho docente. Mesmo se filiando à temática que trata de aspectos que dependem da 

realização da tarefa, os professores em formação não ficaram presos a apenas relatar ligações 

factuais que desencadeiam a ação. Eles colocam em relevo capacidades simbólicas inerentes 

ao trabalho docente para formular objetivos, metas, regulações e avaliações que são 

necessárias para que a tarefa ocorra.  

O fragmento 36, retirado de um relatório de observação, o professor em formação avalia 

os procedimentos adotados pelo professor-regente ao passar uma atividade de interpretação de 

texto. Ele considera que a atividade é positiva, no entanto, ele avalia que o engajamento do 

professor-regente não colaborou para que ela pudesse dar bons resultados, pois, segundo o 

estagiário, o professor-regente não explicou de maneira favorável à aprendizagem. Ele chega 

a essa conclusão por meio das impressões do que ele considera ser uma boa aula de leitura e 

pela reação dos alunos, pois o estagiário registra que eles não deram a menor atenção à 

atividade proposta pelo professor. 

O tipo de discurso utilizado para construir o trecho é o discurso teórico que situa-se em 

relação aos parâmetros psicossociais da ação de linguagem de maneira conjunta e autônoma, 

ou seja, ação de linguagem é a mesma do momento da produção e os protagonistas da ação 

não se encontram implicados. Quanto às características linguísticas do discurso teórico 
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expressas no trecho, encontramos a predominância de verbos no presente (coloca, permite, 

pratiquem, dessem); presença de organizadores com valor lógico-argumentativo (afim de que, 

além disso, no entanto); elementos de referência intra-textual e extra-textual (tal e deste). 

O fragmento 37 é o trecho de um relatório de regência cuja temática se ancora no eixo 

temático que trata do agir-referente, situando-se no subconjunto das operações linguageiras 

que dependem da efetivação da tarefa. No trecho em questão, o estagiário focaliza o aspecto 

dirigido do trabalho docente ao se referir aos objetivos da atividade e demonstrar a capacidade 

de regulação a partir da referência que faz ao cumprimento dos objetivos e avaliação da 

aprendizagem. Ele chega à conclusão de que os objetivos de aprendizagem foram alcançado, 

pois os alunos conseguiram realizar satisfatoriamente o exercício proposto, no entanto 

considera que os exercícios estavam em um nível complexo, pois os mesmos apresentaram 

muitas dúvidas durante a sua realização. 

Para realizar esta operação linguageira, o professor em formação utiliza o discurso 

teórico que situa-se em relação aos parâmetros psicossociais da ação de linguagem de maneira 

conjunta e autônoma, ou seja, a ação de linguagem coincide com o  momento da produção e 

os protagonistas da ação não se encontram implicados na ação de linguagem. Quanto aos 

elementos liguísticos do discurso teórico presentes no trecho em questão, verificamos que a 

maioria de verbos encontra-se em um tempo verbal da ordem do expor, que, no caso é o 

presente (constamos, conseguiram); presença de organizadores com valor lógico-

argumentativo (visto que, embora e acerca). Não há implicação na ação de linguagem, pois os 

participantes da interação não estão situados no texto, seja pela utilização de nomes próprios 

ou pronomes de primeira e segunda pessoa. A primeira pessoa do plural presente na forma 

constamos não expressa a implicação dos estagiários no discurso, está apenas se remetendo 

aos pólos da interação em geral. 

Os fragmentos 36 e 37 situam-se no eixo temático que trata do agir referente no 

subconjunto das operações linguageiras que focalizam o desenvolvimento efetivo da tarefa em 

uma perspectiva de avaliação e regulação. Para empreender essa ação, os estagiários 

precisaram planejar internamente, por meio de raciocínios lógico-argumentativos, aspectos 

que avaliam a tarefa para que ela possa se realizar efetivamente.  Podemos ter acesso à 

transmissão desses raciocínios por meio da análise dos tipos de discursos mobilizados no 

texto, pois os tipos de discursos estão fortemente ligados ao sistema linguístico e, ao mesmo 

tempo, às operações psicossocias dos mundos discursivos. Os professores em formação, nos 

trechos analisados anteriormente, mobilizam o discurso teórico que é o responsável por 
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formular raciocínios de cunho lógico-argumentativo para empreender estas avaliações no 

relatório de estágio ele precisa se filiar a temáticas que remetem a sua profissional, essa 

atividade torna-se positiva para a formação de um profissional crítico que consegue avaliar e 

repensar a sua prática. 

Para as correntes que se inscrevem na perspectiva da ergonomia da atividade, 

perspectiva a qual nos ancoramos, o trabalho é uma instância na vida dos seres humanos que 

está situada em uma tradição e que sofre influências do meio social ao qual está inserido. 

Transmitir, por meio da linguagem, algum aspecto do trabalho em uma perspectiva mais 

global é uma atividade que demanda um planejamento interno mais refinado, pois o que está 

em jogo não é a realidade experimentada, mas toda uma tradição a qual se inscreve a 

profissão em questão. 

Um traço comum às temáticas mobilizadas pelos professores em formação que tratam 

do trabalho docente de uma forma mais global é a articulação de raciocínios que conseguem 

interpretá-lo em uma perspectiva que está além da simples realização de uma tarefa, pois 

entram em jogo questões de âmbito maior, envolvendo aspectos inerentes ao ofício, bem 

como sobre o papel e responsabilidades dos actantes. Para desenvolver essa operação 

linguageira, é necessário que o professor em formação estabeleça um distanciamento crítico 

da realidade empírica e consiga estabelecer generalizações sobre a profissão a qual ele está se 

formando, sem a necessidade de recorrer a ligações factuais que tenham se desenvolvido na 

realidade. Essa é uma prática bastante favorável à formação de profissionais críticos, que 

consigam interpretar o seu trabalho em uma perspectiva situada, pensando-a como uma 

atividade que está muito além de uma tarefa. 

Nos relatórios analisados encontramos fragmentos de segmentação temática em que os 

professores em formação tratam sobre o trabalho docente em uma perspectiva mais ampla, 

englobando os seguintes subconjuntos: aspectos ligados à organização do trabalho, ao ofício e 

à profissão e às condições de trabalho. Realizaremos a análise dos tipos de discursos em uma 

amostragem de trechos que se ancoram em cada um desses subconjuntos. 

 

FRAGMENTO 38 –  RO 3 Aspectos ligados ao ofício e à profissão 

O trabalho em sala de aula não só com a leitura, mas com a análise linguística, com a 

oralidade e com a escrita exige, no mínimo, uma boa formação linguística do professor, 

para que ele possa planejar a sua aula e adequar o conteúdo a ser trabalhado à realidade 
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do aluno.  

FRAGMENTO 39 RO 2 Aspectos ligados ao ofício e à profissão 

Pode-se observar também que os docentes de Língua Portuguesa devem propor que o 

ensino da língua seja feito de forma produtiva, já que esse ensino pode ser considerado o 

mais adequado, pois o aluno deve desenvolver a competência comunicativa, já que tal 

desenvolvimento implica a aquisição de novas habilidades de uso da língua.  

 

Nos fragmentos 38 e 39, retirados de relatórios de observação, os estagiários tratam 

sobre aspectos ligados ao ofício e à profissão professor de uma maneira geral. Nos trechos em 

questão, eles focalizam o papel e as responsabilidades dos professores de língua materna, 

enfocando a necessidade de uma boa formação linguística para que se possam trabalhar os 

conteúdos em sala de aula de modo que estejam associados à realidade dos alunos. O tipo de 

discurso mobilizado pelos professores em formação para construir os trechos é o discurso 

teórico que situa-se em relação aos parâmetros psicossociais da ação de linguagem de maneira 

conjunta e autônoma, ou seja, o momento da interação é conjunto com a produção de 

linguagem e não há implicação dos participantes. Quanto às características linguísticas do 

discurso teórico presentes nos trechos, encontramos verbos no presente (exige e possa, pode, 

devem) e de organizadores com valor lógico-argumentativo (mas e já que), além de não haver 

nenhuma unidade linguistica que se remeta aos participantes da interação. 

Para empreender essa ação de linguagem, os estagiários planejaram internamente, por 

meio de raciocínios lógico-argumentativos, aspectos que tratam sobre as responsabilidades do 

professor com a atividade de ensino-aprendizagem. Podemos ter acesso à transmissão desses 

raciocínios por meio da análise dos tipos de discursos mobilizados no texto, pois estas 

categorias estão fortemente ligadas ao sistema linguístico e, ao mesmo tempo, às operações 

psicossocias dos mundos discursivos.  

FRAGMENTO 40 – RO 2 Aspectos ligados às condições de trabalho 

Também não é possível julgar os procedimentos adotados pelos professores apenas como 

negativos ou frutos de displicência. O excesso de turmas assumidas pela docente, 

espalhadas pelos turnos da manhã, tarde e noite, por si já revelam que um planejamento 

maior das aulas a serem lecionadas faz-se quase impossível. Também o fato de que se trata 
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de uma turma do turno da noite agrava a situação, uma vez que o cansaço da professora já 

era bastante visível àquela hora.  

 

O fragmento 40 focaliza o problema que muitos professores enfrentam por se sujeitarem 

a uma carga-horária de trabalho diário bastante elevada. Trabalhar os três turnos é um fato 

bastante recorrente na profissão de professor, pois profissionais acabam trabalhando os três 

expedientes com o intuito de aumentar a sua renda mensal. Esse fato prejudica o 

desenvolvimento do trabalho em sala de aula, já que não sobra tempo para que o professor 

planeje as atividades que serão executadas se refletindo no baixo nível das aulas. Neste 

trecho, o estagiário focaliza que não se pode julgar negativamente algumas posturas do 

profissional apenas pelo que ele apresenta na sala de aula, pois deve-se levar em consideração 

as condições de trabalho as quais ele está submetido. 

O tipo de discurso empregado para a construção do trecho é o discurso teórico que 

situa-se em relação aos parâmetros psicossocias da ação de linguagem de maneira conjunta e 

autônoma. Quanto às características linguísticas do discurso teórico presentes no trecho em 

questão verificamos que a maioria dos verbos encontra-se no presente (é, revelam, faz e 

agrava) e a presença do organizador com valor lógico-argmentativo (uma vez que), além de 

não haver implicação dos protagonistas da ação de linguagem no texto.   

   O relatório de estágio é um gênero de texto que possui a semiotização do trabalho 

docente no desenvolvimento da sua composição temática sob duas perspectivas: a de quem 

observa e da observação atua.  Ele contribui positivamente para a formação docente à medida 

que desenvolve capacidades sociais e pessoais nos professores de língua materna que os 

produz, pois os mesmos se apropriam dos seus esquemas de utilização, e, ao mesmo tempo, 

estimula a produção de raciocínios causais, cronológicos e lógico-argumentativos sobre o 

trabalho docente.  

Depois de analisados os nossos dados, estabeleceremos as considerações finais de 

nossa pesquisa onde retomaremos os nossos objetivos e os problemas de pesquisa no intuito 

de articularmos os resultados com a idealização da pesquisa, além de apontarmos outros 

fatores que ainda podem ser abordados em trabalhos futuros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta última parte do nosso trabalho, demonstraremos de forma mais abrangente os 

resultados das nossas análises, retomando os objetivos e partindo das questões de pesquisa 

que direcionaram esse estudo. Ao empreendermos essa discussão, temos o objetivo de mostrar 

de forma global algumas contribuições dos resultados para compreensão do trabalho docente 

e, consequentemente, para o processo de formação de professores. Em nossa investigação, 

temos o objetivo geral de analisar o trabalho docente semiotizado nos relatórios de estágio 

produzidos por professores de Língua Materna em formação da Universidade Federal do 

Ceará, por meio da articulação dos tipos de discursos. Para cumprirmos esse objetivo geral, 

traçamos três objetivos específicos que serão apresentados no decorrer desta seção juntamente 

com um apanhado geral dos resultados que os mesmos ocasionaram. 

O primeiro objetivo específico traçado por nós foi Analisar de que forma o trabalho 

docente é representado pelos professores em formação no relatório de estágio. Para cumprir 

este objetivo, lançamos a seguinte questão de pesquisa: Que aspectos do trabalho docente 

serão representados no relatório de estágio? Ao empreendermos a análise dos nossos dados, 

verificamos que os professores em formação representam o trabalho docente, enfocando, 

principalmente os seguintes aspectos: determinantes internos e externos, a realização efetiva 

da tarefa, condições de trabalho e aspectos referentes ao ofício e á profissão em geral. Esse 

tipo de ação de linguagem, ao semiotizar o trabalho docente, permite que tenhamos acesso a 

fatores de ordem social, pessoal e cognitivos que constituem esse ofício, permitindo-nos 

acessar determinadas especificidades desse trabalho. 

Tratando sobre os determinantes externos que podem influenciar na realização da 

tarefa foi possível identificarmos a competência essencialmente interacional do trabalho 

docente. Na relação com os determinantes internos, foi permitido verificarmos o caráter 

instrumental do trabalho do professor, bem como observarmos de que forma determinadas 

características pessoais podem influenciar na efetivação da atividade de ensino. Ao tratarem 

sobre aspectos que reconfiguram o trabalho docente de uma forma geral, foi permitido 

verificarmos que o trabalho docente é uma atividade que está inserida em uma tradição de 

trabalho, possuindo várias dimensões que são partilhadas pelos coletivos de trabalho.  

A realização da atividade de ensino envolve capacidades, motivos e intenções pessoais 

do actante no desenvolvimento da tarefa que ele realiza. Percebemos a presença do estilo 
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profissional inerente ao trabalho docente nos momentos em que surgem contratempos na sala 

de aula e há necessidade de readaptação da atividade em decorrência desses imprevistos.  

Essas adaptações do trabalho demonstram como as capacidades mentais do profissional 

podem influenciar na realização efetiva da tarefa. Observamos, desse modo, várias dimensões 

que compõem o trabalho docente que encontram-se imbricadas: linguageira, instrumental, 

coletiva, cognitiva e prescritiva.  

Para dar conta do nosso segundo objetivo específico, que é Identificar e analisar os 

tipos de discurso no relatório de regência e observação, lançamos a seguinte questão de 

pesquisa: Como se dá a configuração dos tipos de discursos nos relatórios de observação e 

regência? Verificamos que o contexto de produção, ao que se refere ao objetivo interacional 

do relatório, pode influenciar na maneira como os professores em formação organizam os 

tipos de discursos nos relatórios de estágio. 

Percebemos que há uma grande influência ao que se refere à maneira como os 

professores em formação se implicam para situar as aulas, pois nos relatórios de observação o 

tipo de discurso que mais predominou foi o Narração se que situa de maneira disjunta e 

autônoma, compondo (54,6%) de toda a seção desenvolvimento do relatório. Já no relatório 

de regência, o tipo de discurso que mais predominou foi o relato interativo, que se situa de 

maneira disjunta e implicada, compondo (78,5%) de toda a seção desenvolvimento no 

relatório de regência.  

Esse fato ocorre porque as cenas de sala de aulas representadas no relatório de 

observação não contaram com a participação ativa dos professores no desenvolvimento 

efetivo da tarefa. No caso do relatório de regência, os professores em formação participaram 

ativamente das cenas de sala de aula sobre as quais ele está tratando. Esse fato gera 

repercussões na forma como os professores se implicam na ação de linguagem e, 

consequentemente, na utilização dos recursos linguísticos que marcam a agentividade na ação 

de linguagem desenvolvida nos relatórios. 

Quanto à maneira como o conteúdo temático é apresentado na seção Desenvolvimento 

em relação às coordenada gerais do mundo ordinário, tanto no relatório de regência como no 

de observação, os professores em formação mobilizaram o tipos de discursos que situam o 

tempo e o espaço da ação de linguagem de maneira disjunta ao momento da produção. Esse 

fato revela que na maior parte do relatório de estágio os professores tratam sobre o 

desenvolvimento efetivo da tarefa a qual ele está relatando, necessitando, então, situar o seu 
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discurso de modo que o leitor possa acompanhar os fatos que foram desencadeados durante a 

sua experiência na escola-campo.    

Quanto ao segundo tipo de discurso mais presente nos relatórios de estágio, trata-se do 

discurso teórico, compondo (34,1%) dos segmentos de fragmentação temática que 

identificamos no relatório de observação e (14,1%) dos segmentos que identificamos no 

desenvolvimento do relatório de regência. O discurso teórico situa-se em relação aos 

parâmetros psicossiciais da ação de linguagem de maneira conjunta e autônoma e é o 

responsável por desenvolver raciocínios de cunho lógico-argumentativo. Percebemos que nos 

relatórios de observação os professores se situam de forma mais afastada das ações que foram 

desempenhadas durante a realização da tarefa, realizando um distanciamento crítico da ação 

para empreender raciocínios que não se associam à ligações factuais. 

Para cumprir o terceiro objetivo específico traçado por nós, que é Analisar como os 

professores em formação registram os parâmetros psicossocias da ação de linguagem nos 

relatórios de estágio, lançamos a seguinte questão de pesquisa: Como a relação de conjunção 

e disjunção das coordenadas gerais do mundo ordinário, na escrita do relatório de estágio, 

possibilita que investiguemos o trabalho docente? Percebemos, durante o empreendimento 

das nossas análises que os professores em formação mobilizaram, em sua grande maioria, o 

discurso relato iterativo e narração nos momentos em que tratou sobre aspectos referentes ao 

agir-referente, como a evocação de determinantes internos e externos e evocação do 

desenvolvimento efetivo da tarefa. Já nos momentos em que ele tratou sobre o trabalho 

docente em uma perspectiva mais geral, percebemos uma presença maior de discurso teórico. 

Os tipos de discursos são os correspondentes empírico-linguísticos dos mundos 

discursivos, colocando em interface representações coletivas e individuais. Por meio da 

análise dos seus componentes linguísticos podemos ter acesso á transmissão de determinados 

raciocínios que foram planejados internamente para que depois fossem transmitidos. Esse tipo 

de ação de linguagem gera desenvolvimento de capacidades individuais e profissionais nos 

sujeitos à medida que os mesmos precisam planejar internamente raciocínios causais, 

cronológicos e lógico-argumentativos sobre a prática de ensino. 

Ao empreendermos as nossas análises, percebemos que houve uma maior tendência de 

articulação dos tipos de discursos narração e relato interativo nos momentos que os 

professores em formação tratam do agir-referente, ou seja, a aspectos que estão relacionados 

ao desenvolvimento da tarefa. Os tipos de discursos narração e relato interativo são os 
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responsáveis pelo desenvolvimento de raciocínios causais e cronológicos nos sujeitos. Para 

empreender esta ação de linguagem, foi necessário, então, que os estagiários ancorassem-se a 

questões específicas ao trabalho docente, no intuito de situar o leitor sobre os acontecimentos 

desencadeados durante a sua experiência no estágio. Essa operação acarreta não só 

desenvolvimento de capacidades individuais, mas também de capacidades profissionais nos 

sujeitos à medida que possibilita que os mesmos repensem a sua prática. 

Percebemos que houve uma maior tendência da mobilização do discurso teórico nos 

momentos em que os professores em formação trataram do trabalho docente em uma 

perspectiva mais global. O discurso teórico é o responsável por desenvolver raciocínios 

lógico-argumentativos que realizam avaliações sobre algum aspecto da realidade. Essa 

operação possibilita que os professores em formação tomem consciência das propriedades 

gerais do seu agir, à medida viabiliza um distanciamento crítico da ação em curso, 

estimulando as capacidades de raciocínio crítico nos sujeitos acerca da sua prática. Esse tipo 

de ação de linguagem estimula a formação de profissionais críticos que conseguem pensar o 

seu trabalho em uma perspectiva situada e que está muito além da simples realização de uma 

tarefa específica. 

O gênero acadêmico relatório de estágio revela-se como um importante instrumento de 

análise do trabalho docente, à medida que torna possível identificarmos as dimensões 

linguageira, instrumental, coletiva, cognitiva e prescritiva do trabalho docente. A inserção 

desse gênero acadêmico no repertório didático do professores em formação possibilita 

desenvolvimento de capacidades sociais, à medida que os professores em formação podem 

intervir no mundo a partir dos esquemas de utilização desse gênero, como também de 

capacidades individuais, á medida que estimula o planejamento e a expressão de múltiplos 

raciocínios sobre a prática docente. Em nosso trabalho procuramos demonstrar todas essas 

dimensões que compõem o trabalho do professor e que encontram-se semiotizadas no 

relatório de estágio. Esse empreendimento pode contrubuir para futuros trabalhos que desejem 

investigar esse objeto de estudo, fazendo com que o pesquisador identifique essas dimensões. 

O pesquisador pode, então, tomar como objetivo de suas análises aprofundar apenas um 

desses aspectos do trabalho docente. 
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