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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar como o estagiário de docência em italiano, por 

meio dos tipos de discurso (BRONCKART, 2012) e das figuras de ação (BULEA, 2010), 

representa discursivamente o seu agir nos relatórios de regência. Desta forma, esperamos 

contribuir com a formação inicial de professores de línguas, além de indicar caminhos 

possíveis para que seja analisada a relação entre linguagem e agir, em contexto de ensino. 

Asseveramos que o estágio é um momento fulcral na formação do futuro professor e 

concordamos que analisar o discurso do estagiário representado nos textos é ter acesso a 

situações não observáveis, analisá-las e propor intervenções em seu futuro agir docente. 

Entendemos o gênero relatório de estágio como sendo um espaço de reconfiguração desse agir 

e é por meio dele que ensejamos entender as ações exercidas pelo estagiário na condução de 

seu métier em construção. Quanto à metodologia de análise, partimos dos dados à teoria, 

seguindo os postulados teóricos e metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e 

tendo como corpus um conjunto de dezessete relatórios de regência em italiano, produzidos 

durante os semestres de 2012.1 a 2015.2. No tocante ao conceito de relatório de estágio, 

partimos das considerações de Leurquin (2008) e, no que se refere aos gêneros profissionais, 

recorremos a Faïta (2004). Ao considerarmos o ensino como trabalho, compartilhamos das 

concepções teóricas e metodológicas das ciências do trabalho, em especial, a Ergonomia da 

Atividade (AMIGUES, 2004; SAUJAT, 2004) e a Clínica da Atividade (FAÏTA, 2004; CLOT, 

2006). Com isso, por meio de uma análise dos elementos pré-textuais tais como a capa e a 

folha de rosto - que nos permitiu o acesso ao contexto físico e sociossubjetivo de sua 

produção; bem como através de uma análise exaustiva dos conteúdos temáticos que se 

referiam ao contexto de realização da tarefa; por meio da identificação do plano global do 

conjunto de relatórios analisados e, por fim; por meio da análise das representações sobre o 

agir feitas pelos estagiários foi possível vermos o espaço social em que se desenvolve o 

estágio de regência em língua italiana, as dificuldades enfrentadas pelos estagiários na 

execução das atividades propostas, bem como o modo com o qual eles dizem o seu agir. Os 

resultados demonstraram que, durante a escrita dos relatórios, sobretudo no relato das aulas, 

há uma predominância de segmentos de relato interativo e de narração e, quanto às figuras de 

ação, predominam a ação ocorrência e ação acontecimento passado, o que demonstra que os 

futuros professores estão mais interessados em relatar as ações executadas durante o estágio, 

sem que haja, necessariamente, uma reflexão sobre tais condutas. 



 

 

 

 

 

Palavras-chave: Formação inicial. Relatório de estágio. Agir do estagiário de italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMÉ 

 

Le présent travail a pour but d’analyser comment le stagiaire d’enseignementd’italien, au 

moyen des types de discours (BRONCKART, 2012) et des figures d’action (BULEA, 2010), 

représente discursivement son agir dans les rapports de stage. De cette façon, nous espérons 

contribuer à la formation initiale de professeurs de langues, en plus d’indiquer des voies 

possibles pour que la relation entre langage et agir soit analysée dans le contexte 

d’enseignement. Nous assurons que le stage est un moment central dans la formation du futur 

professeur et nous savons que l’analyse du discours du stagiaire représenté dans les textes 

signifie avoir accès aux situations non observables, les analyser et proposer des interventions 

dans son futur agir enseignant. Nous comprenons que le genre rapport de stage est un espace 

de reconfiguration de cet agir et c’est grâce à lui que nous profitons de l’occasion pour 

comprendre les actions réalisées par le stagiaire dans la conduite de son métier en 

construction. Par rapport à la méthodologie d’analyse, nous sommes allés des données à la 

théorie en se basant sur les postulats théoriques et méthodologiques de l’Interaccionisme 

Socio-discursif (ISD) et en ayant comme corpus un ensemble de dix-sept rapports de stage 

d’enseignementd’italien, produits pendant les semestres de 2012.1 à 2015.2. À propos de la 

définition de rapport de stage, nous sommes partis des considérations de Leurquin (2008) et, 

en ce qui concerne les genres professionnels, nous avons fait appel à Faïta (2004). Pour 

considérer l’enseignement comme travail, nous avons partagé les conceptions théoriques et 

méthodologiques des Sciences du travail, notamment, l’Ergonomie de l’Activité (AMIGUES, 

2004; SAUJAT, 2004) et la Clinique de l’Activité (FAÏTA, 2004; CLOT, 2006). D’après cela, 

au moyen d’une analyse des éléments pré-textuels, comme la couverture et la page de titre – 

que nous a permis l’accès au contexte physique et socio-subjectif de sa production ; 

aumoyend’une analyse exhaustive des contenus thématiques à propos du contexte de 

réalisation de la tâche ; au moyen de l’identification du plan global de l’ensemble de rapports 

analysés et, finalement ; au moyen de l’analyse des représentations de l’agir effectuées par les 

stagiaires, il a été possible d’observer l’espace social où se développe le stage d’enseignement 

de langue italienne, les difficultés affrontées par les stagiaires dans l’exécution des activités 

proposées et aussi la façon de dire son agir. Les résultats ont montré que, pendant l’écriture 

des rapports, surtout dans le récit des cours, il y a une prédominance de segments de récit 

interactif et de narration et, en ce qui concerne les figures d’action, il y a une prédominance 

de l’action occurrence et de l’action évènement passé, ce qui montre que les futurs 



 

 

 

 

professeurs s’intéressent le plus à rapporter les actions réalisées pendant le stage, sans qu’il y 

ait, nécessairement, une réflexion sur telles conduites. 

 

Mots-clés: Formation initiale. Rapport de stage. Agir du stagiaire d’italien. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estágio é um período essencial no processo formativo do futuro professor e, 

independente de sua área de atuação, é nele que o aluno vive uma dualidade: assume a função 

de “professor” e, ao mesmo tempo, é estudante. O discente desenvolve a atividade obrigatória 

de estágio com o intuito de superar tal exigência acadêmica, no entanto, não somente, pois 

nesse espaço o estagiário aplica todas as teorias outrora aprendidas no curso de licenciatura e, 

espera-se, tenta colocá-las em prática, utilizando-se de todo seu conhecimento acumulado e 

técnicas desenvolvidas ao longo de sua formação, bem como coloca em ação o repertório 

didático e a cultura professoral (VANHULLE, 2009; CICUREL, 2011) construída no decorrer 

de todo esse processo formativo.    

Tendo em vista a importância do trabalho exercido pelo estagiário e, cientes das 

urgências na resolução de conflitos e de problemas detectados durante as aulas, julgamos 

importante a pesquisa centrada no discurso do aspirante à docência e, em consequência, no 

ensino, sobretudo no tocante à formação inicial desses sujeitos, com o intuito de 

apresentarmos algumas propostas para o trabalho com o gênero relatório de estágio. Dessa 

forma, reiteramos que nossa pesquisa está situada na Ciência Linguística, assim, nosso 

enfoque recai sobre o discurso do estagiário de docência em relação ao seu agir representado, 

pois acreditamos que através dele é possível adentrar em sala de aula, ainda que por meio do 

texto, e compreender os conflitos e problemáticas que permeiam a atividade do discente em 

sua prática social, ainda que nesse momento formativo/avaliativo.  

Entendemos que o documento no qual fica registrado boa parte do agir do estagiário 

de docência neste período de tirocínio é o relatório de estágio, portanto, sobre ele se direciona 

nosso olhar de pesquisadores. Em contribuições anteriores (BOTELHO E LEURQUIN, 2010; 

LEURQUIN, 2008; LEURQUIN 2012; LEURQUIN E BARROS, 2013; LEURQUIN 2013; 

PEIXOTO, 2014) foram desenvolvidos trabalhos, com foco na formação inicial de 

professores e tendo como corpus os relatórios de estágio. Tal gênero foi estudado com afinco 

e foram observados problemas quanto ao letramento de professores em formação. Em uma 

perspectiva de avaliação do texto produzido pelo futuro professor de Português, resultados da 

pesquisa desenvolvida por Rodrigues (2005) constataram que estudantes de Letras de diversas 

regiões do Brasil apresentam muitas dificuldades na construção de um texto coeso e coerente. 

De acordo com Leurquin (2008), as dificuldades são visíveis quando o aluno quer progredir 

no texto, pois ainda que conheça a macroestrutura do relatório, ele esbarra na progressão 

textual. Conforme podemos verificar em algumas pesquisas desenvolvidas no âmbito do 
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estágio, muitos foram os problemas suscitados, no entanto, maiores ainda foram as 

contribuições dadas.  

Cada vez mais, pesquisas tratam da situação do trabalho docente ou, por assim ser, do 

agir do professor em ambiente de ensino. Ao refletir sobre essa questão, observamos a 

necessidade de estudar esse agir, de problematizá-lo de forma que possamos pensar em 

estratégias de melhoria para o processo de ensino e aprendizagem, ainda que em contexto de 

formação inicial.  

Nesse sentido, pensamos na necessidade de desenvolver dispositivos para que 

possamos fazer com que o estagiário tenha consciência de sua prática, compreendendo-a 

como ofício complexo (futura docência) e que, como tal, precisa ser observado, a partir de 

uma visão externa sobre esse trabalho realizado 
1
, entender os conflitos que o envolvem e 

reformular sua prática, caso necessário seja (MACHADO 2004, 2007; MACHADO E 

BRONCKART 2005; LEURQUIN, 2008, 2013; GUIMARÂES, 2007; BULEA, LEURQUIN 

E CARNEIRO, 2013; ABREU-TARDELLI, 2004, 2006; LOUSADA, 2004, 2006; 

LEURQUIN E PEIXOTO, 2015).  

É nesse âmbito que se localiza nossa pesquisa. Nosso objetivo maior é analisar como o 

estagiário de docência de Italiano Língua Estrangeira representa, discursivamente, o seu agir 

no relatório de regência, entregue ao final da disciplina de Estágio II em ensino de Língua 

Italiana. Esse estágio é localizado na Unidade Curricular de Italiano do Departamento de 

Letras Estrangeiras da Universidade Federal do Ceará (UFC).  

No tocante aos textos produzidos em contexto de ensino, de acordo com Lousada 

(2013), são muitos aqueles que têm sido estudados por pesquisadores do grupo ALTER 
2
, 

dentre eles, encontramos textos que veiculam prescrições; textos realizados antes da execução 

da tarefa; textos produzidos pelos próprios trabalhadores após a realização da tarefa, que são, 

por esse motivo, classificados como textos autoavaliativos/autointerpretativos, caso dos 

diários ou dos relatórios de estágio. Nesse âmbito, visamos contribuir com as demais 

pesquisas que giram em torno da análise dos textos, produzidos em situação posterior a 

realização da tarefa e que se configuram, assim, como textos autoavaliativos e, por extensão, 

autorreflexivos, pois, neles, os autores avaliam o trabalho. Conforme apresentado acima, é 

exemplo desse gênero o relatório de estágio. Segundo Lousada (2013), sendo o trabalho uma 

forma de agir, a análise de textos encontrados nessa situação pode revelar muito sobre esse 

                                                 
1
 Conceitos tais como trabalho prescrito, real e realizado; figuras de ação; tipos de discurso, dentre outros serão 

melhor explorados ao longo do texto. São expressões que fazem parte da terminologia utilizada na teoria na qual 

nos embasamos e serão melhor exemplificadas no capítulo referente à fundamentação teórica. 
2
 Análise de Linguagem, Trabalho Educacional e suas Relações. 
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agir, bem como sobre o trabalho como forma de agir. Ainda conforme a autora, a análise de 

textos autoavaliativos/autointerpretativos pode mostrar a forma como os estudantes em 

formação inicial veem seu futuro ofício e como se colocam em relação a ele. Elencamos então 

alguns trabalhos que se alinham a nossa pesquisa no tocante aos objetivos, corpus e 

metodologia e, por meio desse levantamento, esperamos contribuir no que se refere ao 

preenchimento das lacunas por eles deixadas. Outrossim, reiteramos que cada pesquisa é 

inédita, uma vez que se aplica a diferentes contextos e com diferentes sujeitos envolvidos. 

Retomando Lousada (2013), a autora observou a partir da análise de um relatório de 

estágio que a visão da futura professora oscila entre a idealização do professor e as 

dificuldades e obstruções encontradas pelo profissional na condução de sua atividade laboral. 

A estudiosa aponta ainda que a gestão da classe e a organização do ambiente de trabalho 

coletivo são essenciais para o bom andamento da aula e direciona para uma possível interface 

entre as figuras de ação e a análise das situações de trabalho, levando em consideração os 

pressupostos teóricos do Interacionismo Sociodiscursivo e da Clínica e Ergonomia da 

Atividade. De acordo com a autora e de posse dos resultados de sua pesquisa, parece que as 

formações iniciais não dão conta da complexidade que envolve o que ela denominou 

“trabalho de ensino”. Como viemos apontando no decorrer do texto, a maioria desses 

trabalhos que versam sobre o agir do professor aponta para a necessidade de repensar a 

formação inicial desses agentes sociais. Conforme asseveram Leurquin e Peixoto (2015) 
3
, os 

professores precisam ter papel ativo na construção e na condução do ensino e não serem 

apenas instrumentos de aplicação daquilo que recomendam os documentos prescritivos e os 

livros didáticos. Ainda de acordo com as autoras, o agir do professor de línguas revela muito e 

pode contribuir positivamente para que seja repensada a política de ensino de línguas, bem 

como a formação desses profissionais. 

Sob essa ótica, o trabalho de Leurquin e Peixoto (2015) foi pautado, conforme relatam, 

na construção de um agir reflexivo dos profissionais e na compreensão de que é importante 

executar uma formação interventiva de modo que os professores se sintam coautores das 

ações desenvolvidas, sentindo-se co-participantes nesse processo, que vai desde a elaboração 

do material até a aplicação em sala de aula. Desse modo, o docente se sente mais capaz e 

pertencente a esse processo, passando a ser não um instrumento facilmente substituído e 

descartável, mas um agente transformador e essencial nesse conjunto. Conforme as autoras 

mostram em sua pesquisa, a maioria dos professores se autorrepresentavam como meros 

                                                 
3
O contexto de pesquisa das autoras, na referida contribuição, foi a formação continuada de professores e nos é 

importante pois trata do contexto geral da formação docente, que não se encerra na universidade. 
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reprodutores ou aplicadores das prescrições advindas dos manuais didáticos. Consequência 

disso é que eles não se sentiam como verdadeiros profissionais, capazes de compreender e 

intervir nas propostas relacionadas às prescrições. Talvez por isso que, ao analisarmos os 

relatórios de estágio, observamos que os discentes recorrem mais à narração do agir do outro 

que do seu próprio agir. Levam-nos a crer, e isso pode ser verificado, que ele passa a 

desconhecer seu próprio “métier”, ou que ele se constrói, necessariamente, a partir do outro. 

Mas como mudar essa realidade? É necessário e urgente as pesquisas em torno de tal assunto 

e não podemos desconsiderá-lo - muito há por fazer. Como aponta Lopes (2007), o relatório 

de estágio configura-se como uma prática discursiva importante no processo de letramento do 

futuro professor e constitui um gênero textual propício ao exercício da descrição e da análise 

das ações vivenciadas no ambiente escolar. Dessa forma, de posse dos relatórios é possível 

analisar o fazer do estagiário e as representações que estes possuem sobre o seu próprio agir e 

sobre o agir do professor-regente, quando há espaço para isso, o que não percebemos nos 

relatórios de italiano analisados
4
. 

No âmbito das concepções de leitura, Leurquin e Barros (2013), a partir da análise de 

relatórios de estágio, evidenciaram que eles, ao final de sua formação inicial de licenciatura, 

possuem uma visão equivocada de leitura e que, por consequência disso, ainda encontram 

muitas dificuldades na execução de uma aula produtiva e que possa formar leitores críticos, a 

fim de que atuem solidamente na sociedade contemporânea. 

Nesse contexto, Rodrigues (2014) aponta a necessidade de utilizar-se dos relatórios de 

estágio dos alunos licenciandos, como forma de entendermos as possibilidades e 

impossibilidades envolvidas nesse trabalho, bem como os conflitos e limitações encontrados 

pelos alunos nesse tirocínio. O foco do trabalho da referida autora recaiu sobre o estágio 

realizado em uma das escolas-campo de abrangência de uma determinada universidade 

pública do Estado da Paraíba (não citada no texto) e visou a explicar como os estagiários 

percebem o trabalho do professor regente e as suas próprias experiências na docência. Ainda 

de acordo com Rodrigues (2014), o relatório de estágio é um documento muito importante a 

ser explorado, pois mostra o olhar que o aluno-estagiário tem sobre o professor e o olhar que 

ele tem sobre si próprio. Dentre as conclusões tidas pelo trabalho da pesquisadora, 

                                                 
4
 Há relatórios de regência em que o aluno-estagiário deverá assistir a algumas aulas do professor-regente da 

disciplina e fazer análises sobre elas (alguns professores da habilitação de língua portuguesa, por exemplo), com 

base nas teorias estudadas na universidade. No caso do Curso de Letras/Italiano, pelo que mostram os relatórios 

e pelo conhecimento prático que temos desse estágio, o momento da observação é cabido apenas ao relatório de 

observação, não sendo solicitado ao estagiário que, nessa etapa, seja feita alguma análise sobre o agir do 

professor-regente. Desse modo, nos relatórios de regência em italiano, os agentes produtores semiotizam 

somente a sua prática, seja em terceira ou primeira pessoa do discurso. 
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ressaltamos a que se refere ao trabalho realizado pelo estagiário que, muitas vezes, é visto tão 

somente como um mero executor de ordens e tarefas e isso acaba limitando suas ações no 

trabalho. A autora ainda denota que um dos conflitos mais recorrentes no trabalho do 

professor de forma geral se dá entre o trabalho prescrito e o trabalho real, o que defende que 

muito daquilo que o professor planejara não pôde ter sido vivenciado na prática, não devido a 

deficiências suas enquanto profissional, mas por conta de fatores externos. 

Ampliando as possibilidades de produção textual no âmbito da formação inicial de 

professores, Bueno (2014) utilizou vários textos para analisar o discente e não somente o 

relatório. Além do gênero relatório de estágio, considerou em sua pesquisa decálogos, projetos 

e diários.  Em sua contribuição, a autora constatou que cada gênero mobiliza diferentes 

figuras de ação, possibilitando ao estagiário construir inúmeras representações do professor, 

que, segundo a autora, ora aparece como um ser idealizado e ora de forma mais próxima ao 

observado nas práticas de estágio. Entender as representações que os estudantes de 

licenciatura fazem do professor e em relação ao seu próprio trabalho consiste em propor 

mudanças nos direcionamentos tomados nas aulas de prática de ensino. A autora, assim, 

constatou que a produção de diferentes gêneros no estágio obriga o estagiário a olhar para o 

professor-regente de diferentes ângulos, saindo da posição passiva de aluno, que produz texto 

apenas em vista a receber uma nota.  

Nesse tocante, Sousa (2013) aponta que as orientações dadas pelo professor-formador 

para a construção do relatório não provocará um posicionamento reflexivo por parte do 

estagiário. A ausência de certos temas também aponta para uma não apropriação do relatório 

como gênero reflexivo, o que acarreta implicações para a formação profissional do professor. 

Por fim, em seu trabalho, Peixoto (2014) analisa o trabalho docente semiotizado no 

texto do relatório de estágio por meio da articulação dos tipos de discurso. De acordo com a 

autora, os dados revelaram que o gênero relatório é um importante instrumento de análise do 

trabalho docente, quando é possível analisarmos as diversas dimensões que compõem essa 

atividade. O trabalho verificou ainda que a inserção desse gênero na formação inicial dos 

futuros professores contribui sobremaneira para o desenvolvimento de capacidades sociais e 

pessoais nos sujeitos no que diz respeito ao seu trabalho. A pesquisa ora apresentada deu 

conta da análise dos tipos de discurso e para uma ampliação das discussões, pretendemos 

discutir e refletir em torno das figuras de ação presentes no relatório. A ausência delas em 

determinada seção do gênero pode apontar deficiências que devem ser consideradas para o 

processo de formação inicial. 

Os trabalhos de maneira geral apontam que o gênero relatório não pressupõe a 
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reflexão do estagiário em torno de seu agir, no entanto, esse é um fator a ser problematizado. 

Acreditamos que não se pode reduzir o gênero ao seu aspecto avaliativo e o discente deve 

reconhecer o papel importante que o relatório de estágio ocupa em sua formação docente. 

Além dos alunos, os professores-formadores devem ter também essa concepção. Como 

pudemos observar ainda, o gênero relatório é um megainstrumento 
5
 de análise das condutas 

dos professores, que podem ser analisados de várias formas, pois tais gêneros têm muito a 

dizer, mesmo quando os estagiários não refletem sobre seu agir, muito há para se concluir 

disso. 

A esta altura e tendo já observado alguns trabalhos na área, queremos expor nossa 

escolha em adotar o termo "estagiário de docência", pois acreditamos que ainda nesse 

momento da formação, o aspirante ao cargo não pode ser considerado como um profissional, 

socialmente falando, dado que não lhes são conferidos os seus direitos trabalhistas conforme 

se espera. Nesse sentido, estamos em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que no Título VI, artigo nº 62, 

determina que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á por meio de 

curso superior de licenciatura plena, em universidades e institutos superiores de educação. No 

entanto, parece-nos que na prática a lei não vem sendo respeitada e isso se comprova também 

socialmente por meio do uso da linguagem, que confere o título de professor a qualquer 

pessoa que desempenha alguma atividade de natureza instrucional. Acreditamos ainda que 

essa etapa faz parte de um momento formativo obrigatório, regido pela lei nº 11.788, de 25 de 

agosto de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, e entendemos que todos esses 

aspectos devem ser levados em consideração. Contudo, compreendemos os autores que 

preferiram usar o termo "professores em formação inicial" e suas motivações que, certamente, 

não repousam no âmbito da representação social do professor, no entanto, defendemos que tal 

alcunha só lhe é conferida após recebê-la por meio de diploma, em que seja conferido o título 

de licenciado. A despeito disso, na prática, muitas vezes o candidato ao ensino nem sequer 

possui uma faculdade e tão logo já recebe o título "professor". Seria então, a esse profissional, 

desnecessária a formação acadêmica? Como é vista tal profissão se não há órgãos 

competentes na avaliação desses profissionais? Valem os questionamentos, no entanto não 

pretendemos nesse trabalho discuti-las a fundo, mas as indagações são pertinentes e 

fundamentais para um avanço na Educação de nosso país. Dito isso, reafirmamos nossa 

escolha terminológica e aqui será nosso objeto de estudo o agir do estagiário de docência em 

                                                 
5
 Tomando o termo de Schneuwly e Dolz (2004). 



 

25 

italiano representado nos relatórios de regência. 

Foram várias as motivações que nos impulsionaram a realizar esta pesquisa, dentre 

elas, vale destacar as de ordem pessoal, acadêmica e, por fim, de ordem profissional. 

Nossa primeira e maior motivação se dá como estudantes do Curso de Letras com 

habilitação em Português, Italiano e respectivas Literaturas da Universidade Federal do Ceará. 

Como estudantes da citada habilitação, tivemos a oportunidade de conhecer as limitações e 

conquistas do Curso em questão, bem como compreendemos bem a sua proposta e a sua 

dinâmica de atuação, e tudo isso nos motiva a saber qual o cerne do interesse em, com base 

em todos os desafios, graduar-se em tal língua. Contudo, o centro de nossa preocupação é a 

formação desses futuros professores e, sobretudo, como eles, apesar dos desafios, semiotizam 

os seus discursos no relatório de estágio e, por conseguinte, como reconfiguram seu agir 

(MACHADO E BRONCKART, 2009).  

Em seguida, nossa motivação se deu como estudantes e bolsistas de Iniciação 

Científica do referido curso acadêmico. Na ocasião, participamos, em parte, da pesquisa 

intitulada “O estágio como espaço de (trans) formação do professor” 
6
 e entendemos a 

importância do estágio no âmbito da formação inicial do docente e ao mesmo tempo como ele 

é colocado um pouco à parte nas universidades brasileiras. Infelizmente, os estagiários não 

são levados a refletir sobre sua prática e a entender, dessa forma, os pontos que merecem 

destaque em seu agir. Acabam por não refletir sobre o ensino como sendo, de fato, um 

trabalho. A consequência disso é que tais profissionais não se tornam agentes ativos no 

processo construtivo do saber, mas apenas sujeitos passivos na construção desse ensino. 

Terminam, assim, sendo tido como meros instrumentos e não como agentes transformadores 

(BRONCKART e MACHADO, 2004). Nessa ótica, entendemos a importância de uma 

reflexão sobre sua prática docente, ainda que em situação de estágio. Com isso o relatório não 

deveria ser visto apenas como um instrumento avaliativo, mas como instrumento de reflexão 

sobre o agir e que o ensino deve ser, concretamente, entendido como trabalho. Dito isso, 

concordamos com Bronckart (2009), quando ele afirma que o ensino não é um sacerdócio, 

mas um verdadeiro trabalho; que os professores não são “iluminados”, dotados de um “dom”, 

de acordo com suas palavras, mas são trabalhadores que têm como os demais de aprender o 

seu “métier”, de adquirir experiência sobre ele e, em consequência disso, tornarem-se 

profissionais. 

                                                 
6
 A pesquisa esteve vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e foi fomentada pelo 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e pela FUNCAP (Fundação Cearense 

de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Foi aprovada por meio do Edital 01/13 PIBIC -

2013/2014. Estava localizada no GEPLA (Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Aplicada). 
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Por fim, nossa última motivação é de ordem profissional, pois como toda categoria, 

desejamos que a nossa seja valorizada, digna da alcunha que recebe. Tendo-a, de acordo com 

Bronckart (2009), decorrerá disso uma necessária melhoria da qualidade e da eficácia das 

formações. No entanto, ainda de acordo com o autor, para que haja essa (re-) valorização é 

necessário que sejam compreendidas e clarificadas as questões que estão em jogo, que 

envolvem a significação e as condições de realização desse “métier” que é o ensino. Por meio 

da constatação do contexto de produção e da análise do discurso sobre o agir empreendida nos 

relatórios, esperamos acessar boa parte do desenvolvimento profissional do estagiário e, 

assim, contribuirmos para as clarificações das condições de trabalho desse sujeito. 

 Nosso trabalho se insere em um campo maior de pesquisas já realizadas no âmbito da 

formação inicial de professores, do trabalho de professores de línguas e também relacionadas 

aos relatórios de estágio (ARAUJO, 2009; BOTELHO, 2009; PEIXOTO, 2011; GONDIM, 

2012; GURGEL, 2013; RODRIGUES, 2013; PEIXOTO, 2014; SANTOS, 2014; THÉ, 2015). 

Está localizada no Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Aplicada – GEPLA da 

Universidade Federal do Ceará e dá continuidade aos estudos em torno do gênero relatório, 

reconhecendo a importância das pesquisas outrora realizadas e a ansiedade científica em 

buscar lacunas, de modo que elas continuem trazendo inovações metodológicas e 

contribuições para as diversas áreas do saber. Disso decorre que, espera-se, nesta 

contribuição, traçar características constitutivas do agir do estagiário de língua italiana a fim 

de compor a representação do agir na formação inicial de professores de línguas no contexto 

da Universidade Federal do Ceará. Esse nosso intento filia-se ao de nosso grupo de estudos 

(supracitado), elemento maior a que se alia nossa pesquisa, em continuidade as que foram 

realizadas e as que estão em desenvolvimento. Assim, podemos entender que há um objetivo 

nosso no desenvolver dessa produção que passa a ser parte do objetivo de um grupo maior, 

que se ocupa da formação inicial do profissional de Letras em variados contextos de ensino. 

 Tomando por base os trabalhos citados, entendemos que foram singulares as 

contribuições desses estudiosos no que se refere ao gênero relatório e ainda sobre o agir do 

estagiário semiotizado nesse gênero acadêmico, porém, acreditamos que muito ainda há por 

fazer, com isso, ressaltamos a importância e viabilidade deste trabalho de pesquisa. 

 De acordo com Lopes (2007), o trabalho envolvendo gêneros acadêmicos ganha 

relevância no processo de formação inicial do professor, pois permite a compreensão das 

práticas de linguagem e a reflexão sobre a construção de conhecimentos. E ainda 

considerando o que disse Bakhtin (2003), a essência da língua está na necessidade do homem 

de autoexpressar-se, objetivar-se. Assim sendo, postulamos que o relatório de estágio é um 
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produtivo meio escrito e bastante adequado para que encontremos aquilo que pretendemos, 

em torno do discurso do estagiário de docência. Vale reiterar que o fato de pesquisarmos 

relatórios de estágio de futuro professores de língua italiana torna o nosso trabalho ainda mais 

interessante, dado este diferencial, visto que muito se fala sobre a formação inicial de 

professores de língua materna. Muito ainda se pesquisa sobre língua inglesa ou demais 

línguas estrangeiras modernas, no entanto, pouco se tem a contribuir com as práticas de 

ensino do professor (ou estagiário) de ILE e não há veículo melhor na análise deste meio que 

pelo discurso do agente produtor, actante no processo de ensino e aprendizagem da referida 

língua neolatina. 

 Portanto, entendemos a língua como um tesouro cultural depositado na mente dos 

falantes como nos aponta Saussure (2006) e a compreendemos ainda como produto social, 

regido pela massa de falantes e pelo tempo. Assim, por meio do discurso do estagiário, 

semiotizado no relatório, poderemos entender o seu espaço de ação em sua prática de ensino, 

que se constrói, naturalmente, por meio da interação com seus alunos, com os quais mantém 

algumas características compartilhadas, dado que o aspirante ainda é, nesta etapa, um aluno 

vinculado à universidade. 

Reconhecemos em nosso trabalho importantes contribuições para o ensino e 

aprendizagem de línguas estrangeiras, sobretudo o Italiano. Vemos ainda importantes 

contribuições para a formação inicial de professores de línguas, no entanto, elas não se 

esgotam nesses campos. Reiteramos a relevância que nossa pesquisa tem para a Ciência 

Linguística que, nesta produção, foi indicar caminhos possíveis para analisar a relação entre 

linguagem e agir, em contexto de formação inicial de professores de línguas. Dessa forma, 

retomamos, procuramos nesta pesquisa entender como o agir é reconfigurado a partir de 

unidades linguístico-enunciativas, ou seja, na e pela linguagem. Não há outra forma de 

acessar o agir humano que não seja por meio dela. Assim, reconhecendo no Interacionismo 

Sociodiscursivo (BRONCKART, 2012) o aporte teórico que nos permitiu responder as 

perguntas de nossa pesquisa, bem como refutar ou confirmar nossas hipóteses, acreditamos 

que a linguagem é fundamental no processo de desenvolvimento humano e, em nosso caso, 

profissional. Ademais, nossa escolha pelo ISD e não pelas outras teorias que envolvem a 

análise de textos, tais como a Linguística Textual ou a Análise do Discurso e suas diversas 

vertentes, dá-se pelo fato de concordarmos com Bulea, Leurquin e Carneiro (2013), quando os 

autores afirmam que tal direcionamento teórico busca uma compreensão do fenômeno 

linguístico dentro de sua dinamicidade sócio-histórica, considerando a língua como 

ferramenta de interação social, focalizando a relação entre as atividades humanas, os textos e 



 

28 

os discursos. Desse modo, encontramos no ISD as categorias de análise que julgamos 

pertinente aos objetivos que pretendemos alcançar, o que não nos faz desconsiderar as demais 

teorias de análise, mas nos força a uma escolha metodológica. 

Nesse sentido, nosso trabalho está dividido em: 1) introdução – em que apresentamos 

o copo textual e os aspectos temáticos sobre os quais se organiza nosso trabalho; 2) capítulo 2 

– que versa sobre o Curso de Letras/Italiano e sobre a formação inicial de professores de 

línguas; 3) capítulo 3 – que trata sobre o ensino como trabalho e aponta o relatório de estágio 

como um megainstrumento de análise do agir do futuro professor de língua italiana; 4) 

capítulo 4 – referente à teoria que norteia nossos posicionamentos, bem como guia nossas 

análises; 5) capítulo 5 – concernente à metodologia de pesquisa empreendida por nós nesta 

contribuição; 6) capítulo 6 – que trata da discussão e da análise dos dados obtidos por meio 

dos relatórios de regência e; 7) conclusão – que procura, à luz das discussões suscitadas no 

capítulo 6, definir os objetivos alcançados, as hipóteses confirmadas ou refutadas e propor 

possíveis caminhos que visam à melhoria do ensino e da aprendizagem de ILE. Para essa 

composição textual, motivamo-nos com o objetivo maior de analisar como o estagiário de 

docência de ILE, por meio dos tipos de discurso e das figuras de ação, representa, 

discursivamente, o seu agir no relatório de regência, que foi buscado por meio dos seguintes 

objetivos específicos: 1) Apontar de que forma o agir do estagiário de docência é representado 

nos relatórios de regência; 2) Indicar os tipos de discurso no gênero acadêmico relatório de 

regência; 3) Identificar as figuras de ação mobilizadas pelos estagiários nos relatórios de 

regência ao semiotizarem seu agir e; 4) Compreender de que forma o relatório, enquanto 

gênero acadêmico, pode contribuir para uma autorreflexão do agir docente por parte do 

estagiário e que representações são constituídas pelo futuro professor no relatório sobre seu 

agir. 
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2 O CURSO DE LETRAS – PORTUGUÊS/ITALIANO DA UFC 

 

Antes de falarmos de forma específica do Curso de Letras com habilitação em Italiano, 

convém que façamos um panorama do Curso de Letras situado na Universidade Federal do 

Ceará (doravante, UFC). Assim, discorremos nesse capítulo sobre o contexto em que foi 

criado tal curso e suas transformações até sua estrutura organizacional atual.   

 Nesta ocasião, mencionaremos ainda o perfil do profissional de Letras que a 

instituição visa formar, bem como os objetivos gerais da formação. Tal procedimento 

discursivo é condizente com a perspectiva teórica com a qual iremos analisar os dados 

produzidos, a saber, o Interacionismo Sociodiscursivo. De acordo com tal quadro teórico, é 

mister que conheçamos o contexto em que se desenvolve uma determinada atividade 

(BRONCKART, 2012). Por isso, nesta ocasião, cabe entendermos a conjuntura organizacional 

curricular, bem como consolidação política do já mencionado curso acadêmico.    

 Para termos acesso a tais informações, buscamos o Projeto Político Pedagógico (PPP) 

da referida opção acadêmica, localizado no sítio da UFC, no hipertexto referente ao curso 

supramencionado. Tal documento institucional, conforme alude Figueirêdo (2013), tem 

exigências embasadas nas leis que regem a educação do país e conforme aponta a autora, é 

assegurado no título IV, artigos 12 e 13. Por tal importância e tendo em vista a necessidade de 

conhecermos, ao menos no âmbito prescritivo o Curso, recorremos a esse texto, que visa 

nortear a modalidade, ainda que, conforme dito, sob o prisma do trabalho prescrito 

(BRONCKART, 2012), consolidado nas leis e resoluções que ditam como deve funcionar 

determinado campo do ensino. 

O PPP que utilizamos na pesquisa, para nortear nossas discussões, é o atual, através do 

qual as turmas até a presente data são organizadas, baseadas no currículo do curso de 2006. 

Tal projeto foi elaborado em dezembro de 2005 e revisto em maio de 2007. 

De acordo com o PPP, o Curso inicialmente fazia parte da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da referida universidade, esta por sua vez era estruturada nos moldes da 

Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil e seu regime didático havia sido 

estabelecido pelo Decreto Lei Nº 9092 de 26 de março de 1946. O primeiro currículo do 

Curso superior em Letras, constante no primeiro regime da supracitada Faculdade foi 

aprovado pelo Conselho Universitário em 14 de julho de 1961, Resolução nº 102, na forma do 

artigo 3º da Lei Nº 3866 de 25 de janeiro de 1961. 

Em sua atual configuração, o Curso de Letras faz parte do Centro de Humanidades da 

UFC, localizado no Campus do Benfica, bairro Benfica, Fortaleza-Ce, CH1 e oferece aos 
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estudantes provenientes do Ensino Médio, e não apenas, a possibilidade de se graduar em sete 

habilitações diferentes, quais sejam: Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; 

Língua Portuguesa e Língua Inglesa e Respectivas Literaturas; Língua Portuguesa e Língua 

Francesa e Respectivas Literaturas; Língua Portuguesa e Língua Alemã e Respectivas 

Literaturas; Língua Portuguesa e Língua Italiana e Respectivas Literaturas; Língua Portuguesa 

e Língua Espanhola e Respectivas Literaturas; Língua Portuguesa e Línguas Clássicas e 

Respectivas Literaturas.  

É objetivo do Curso formar docentes de Língua e Literatura, materna e estrangeira, 

para atuar na educação de nível Fundamental II e Médio. Além disso, motivar a iniciação 

científica em Língua e em Literatura, seja materna ou estrangeira. O PPP ainda aponta como 

objetivo iniciar a preparação dos discentes para o ingresso na docência universitária que, 

como orientam as diretrizes, deve ser completada na pós-graduação em áreas afins, como a 

Linguística, a Literatura, a Filologia, dentre outras. O Curso visa também qualificar 

profissionais que se interessam por seus componentes curriculares para além do ensino, de 

forma que o discente possa contribuir em outras áreas do conhecimento, no debate 

interdisciplinar, bem como possa prestar assessorias nos setores públicos ou privados, 

culturais etc. 

O Curso de Letras objetiva traçar um perfil de licenciados preocupados com o bem 

comum e capaz de exercer de forma plena sua cidadania, atuando no magistério de modo 

crítico e reflexivo e fazendo uso da língua e da literatura como meio de auxílio à população 

alvo de seu trabalho docente. Para isso, o discente de Letras deve desenvolver uma 

competência linguística de excelência no tocante aos processos de recepção e de produção de 

diferentes discursos. Deve ainda desenvolver durante o curso um aguçado senso ético e 

estético e, por fim, deve ter um profundo conhecimento e respeito às diferentes variedades 

linguísticas e às diversas manifestações literárias. É natural que o profissional de Letras tenha 

suas preferências, sobretudo a questões estéticas, mas o que o PPP orienta é que tal gosto não 

seja sobreposto a sua ética e a seu respeito às diferentes manifestações artísticas, linguísticas e 

culturais. 

No que compete à integralização curricular, de acordo com o PPP, a proposta está 

alinhada às Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores, conforme resolução 

CNE/CP 1/2002 e CNE/CP 2/2002. Ambas instituem diretrizes para a formação docente em 

nível superior e apontam os procedimentos que devem ser levados em consideração na 

composição curricular de cada estabelecimento de ensino. De acordo com o PPP dois traços 

são fundamentais na estruturação curricular de Letras, a saber: a flexibilidade e o conteúdo. O 
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primeiro diz respeito à liberdade como condição saudável na investigação linguística e 

literária; o segundo deve ser articulado com o escopo de assegurar ao futuro professor dos 

níveis de ensino supracitados e aspirante a pesquisador uma formação linguística e literária 

básica, mas que seja academicamente relevante. 

Em se tratando da carga horária e considerando as resoluções CNE/CP2, de 2002; 

CNE/CP1, de 2002; CNE/CES 18, de 2002 e o parecer CNE/CP28, de 2002, o Curso de 

Letras é composto de, no mínimo, 1.800 horas/aula como carga horária do conteúdo 

específico das disciplinas científico-culturais, o que compreende as disciplinas pedagógicas 

necessárias à Licenciatura em Letras, conforme exigem as leis e as resoluções. O componente 

curricular é ainda composto por 400 horas de Estágio Supervisionado, este sendo possível 

somente a partir da segunda metade do curso; 400 horas de prática como Componente 

Curricular, experenciadas no decorrer da formação inicial superior e, por fim, 200 horas para 

Atividades Pedagógicas Complementares, que sejam de natureza científico-acadêmica e/ou 

artístico-cultural e esportiva. Com isso, o Curso de Letras, de acordo com o PPP e com base 

no Parecer do CNE/CP28/2002, visa uma relação mais consistente entre teoria e prática. 

O Curso em questão funciona no turno diurno, com disciplinas ofertadas no período 

matutino e no vespertino e é de regime semestral, bem como o é a maioria dos cursos dessa 

Instituição de Ensino Superior (IES), sobretudo os cursos localizados no Centro de 

Humanidades. O curso é o maior da instituição e oferece vagas anuais com 240 (duzentas e 

quarenta) vagas para todas as habilitações previstas; 120 (cento e vinte) das quais são 

preenchidas no primeiro semestre e as demais no segundo semestre letivo. O período médio 

de integralização, o ideal considerando os componentes curriculares, é de quatro anos para a 

Habilitação Simples (Português e Literatura) e de cinco anos para a Habilitação Dupla 

(Português, Literatura, Língua Estrangeira). O PPP prevê ainda um tempo máximo de 

integralização curricular, qual seja: sete anos para a Habilitação Simples e oito anos para a 

Dupla. É válido ressaltar que esse Projeto foi executado a partir do primeiro semestre de 2006 

a partir do qual o Curso tomou um novo formato e apresentou novos objetivos que 

coadunaram com sua composição curricular recém planejada. Anterior a este currículo de 

2006 era o de 1993.2, fazendo referência ao semestre em que entrou em vigor. As turmas até 

2015.2, alvos de nossa pesquisa, estavam contempladas por esse novo currículo. 

O Projeto do Curso de Letras versa ainda sobre o Estágio Supervisionado, momento da 

formação que nos interessa de forma particular neste trabalho, pois dele, como já apontamos, 

será concretizado nosso produto de análise e reflexão, qual seja, o relatório de estágio. De 

acordo com o PPP, o número mínimo de horas-aula de regência, em se tratando das 
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disciplinas de Estágio, será de quatorze horas. Os discentes que já lecionam no período de 

tirocínio poderão aproveitar 30% do número total dedicado à regência, no entanto, deverão 

apresentar ao professor formador um documento comprobatório de atuação na área específica 

do Estágio, bem como o relatório de atividades. Sobre o Estágio Supervisionado, de acordo 

com Paiva (2004), ele segue o tradicional modelo de observação e regência, o que se confirma 

com base no ementário da grade curricular da referida formação, ou seja, não convida os 

alunos a uma ação-reflexão-ação. A autora ainda considerada que tal atividade é desenvolvida 

muitas vezes sem tecnologias da informação, sem articulação com projetos pedagógicos de 

educação continuada e sem acompanhamentos sistemáticos. 

 No que diz respeito à organização administrativa, ou seja, dos departamentos e 

unidades que compõem o Curso de Letras da UFC, acontece a seguinte divisão. Em sentido 

amplo, o curso é composto por três departamentos, a citar: Departamento de Letras 

Vernáculas (DLV); Departamento de Letras Estrangeiras (DLE) e, por fim, Departamento de 

Literatura (DL). Estes fazem parte exclusivamente do Curso de Letras Diurno da referida IES. 

No entanto, na composição de outros componentes obrigatórios, fazem parte outros 

departamentos de outrem cursos da instituição, tais como: Filosofia, Fundamentos da 

Educação e Teoria e Prática de Ensino, por exemplo. 

 O DLV é composto por três Unidades Curriculares (UC), a citar: Unidade Curricular 

de Língua Portuguesa; Unidade Curricular de Linguística e Unidade Curricular de Teoria e 

Prática de Ensino. 

 O DLE, por sua vez, é composto por seis UC, quais sejam: UC de Língua e Literatura 

Inglesa e Norte-americana; UC de Língua e Literatura Francesa; UC de Língua e Literatura 

Alemã; UC de Língua e Literatura Italiana; UC de Língua e Literatura Espanhola e Hispano-

americana e, finalmente, UC de Letras Clássicas. 

 No que se referem às UC do DL, são quatro: UC de Literatura Brasileira; UC de 

Literatura Portuguesa e Africana; UC de Teoria da Literatura e UC de Prática de Ensino. 

 De modo a apresentar melhor clareza na exposição das UCs e seus respectivos 

departamentos, segue o quadro-síntese. 

 

Quadro 1 – Unidades Curriculares e Departamentos do Curso de Letras da UFC 

Departamento de Letras Vernáculas 

(DLV) 

Unidade Curricular de Língua Portuguesa 

Unidade Curricular de Linguística 

Unidade Curricular de Teoria e Prática de 

Ensino 
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Departamento de Letras Estrangeiras 

(DLE) 

Unidade Curricular de Língua e Literatura 

Inglesa e Norte-americana 

Unidade Curricular de Língua e Literatura 

Francesa 

Unidade Curricular de Língua e Literatura 

Alemã 

Unidade Curricular de Língua e Literatura 

Italiana 

Unidade Curricular de Língua e Literatura 

Espanhola e Hispano-americana 

Unidade Curricular de Letras Clássicas 

Departamento de Literatura (DL) Unidade Curricular de Literatura Brasileira 

Unidade Curricular de Literatura Portuguesa e 

Africana 

Unidade Curricular de Teoria da Literatura 

Unidade Curricular de Prática de Ensino 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Trazer esse quadro que mostra a organização administrativa da formação inicial dos 

professores de línguas já nos permite o primeiro acesso à compreensão do perfil deles dentro 

do contexto maior que é o Departamento de Letras Estrangeiras. Aprofundar as questões, 

procurando entender a Unidade Curricular de Língua e Literatura Italiana é nosso papel aqui. 

Tal posicionamento por nós tomado é fulcral para as posteriores análises dos dados. 

 

2.1 A organização curricular do Curso 

 

 A organização curricular do Curso diz respeito à matriz curricular, que consiste na 

grade de disciplinas obrigatórias e optativas necessárias para a formação acadêmica de um 

determinado curso acadêmico. Nessa estrutura, são considerados, principalmente, os códigos 

das disciplinas, o nome pelo qual é conhecida a cadeira, a quantidade de horas/aula e 

referentes créditos e, por fim, os requisitos dela, caso os tenha. Vale ressaltar que cada 

disciplina deve conter ainda as horas/aula dedicadas à Prática como Componente Curricular 

(PCC), conforme orientações da resolução CNE/CP2 de 2002, de acordo com o que já 

expomos acima. No que tange à lei, Paiva (2004) reforça que ela sozinha não será responsável 
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por mudanças de grande salto qualitativo (considerando os pontos positivos que a LDB trouxe 

para os cursos de Letras e outros), além da legislação em vigor, é necessário que as 

instituições tenham vontade de mudar, juntamente a seus professores, com ousadia para sair 

do tradicional. Com isso, a seguir, apresentaremos de forma particular as disciplinas 

específicas da habilitação em Língua e Literatura Italiana e concluiremos a apresentação com 

um quadro-síntese adaptado das disciplinas que compõem a grade e a sua referente ementa. 

Entendemos aqui expor, além das disciplinas obrigatórias, aquelas que são optativas e que, de 

forma não menor, contribuem para a formação do docente de Língua Italiana. 

No tocante à grade curricular da habilitação em Italiano, ela segue a mesma grade das 

demais habilitações em língua estrangeira, salvo a estrutura curricular da habilitação em 

Letras Clássicas, que se diferencia dos demais. Possui ainda uma estrutura particular a 

habilitação simples, ou seja, a licenciatura em Língua Portuguesa e Literatura. De acordo com 

o regimento, espera-se que o discente conclua a habilitação simples em quatro anos e os 

demais das habilitações duplas em cinco. 

 De acordo com a Matriz Curricular da Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua 

Italiana e Respectivas Literaturas, a habilitação em Italiano é disposta em dez semestres 

letivos. No currículo, é oferecido ao graduando oito disciplinas de Língua e Cultura Italiana, 

em que se aprende a estrutura linguística do idioma alvo por meio de aulas que visam à 

comunicação, levando-se em consideração as quatro competências básicas para o aprendizado 

de língua estrangeira, vale citar: oralidade, escuta, escrita e leitura. Essa etapa assemelha-se a 

um curso de língua, no entanto é aprofundada a questão do estudo da Gramática Normativa da 

Língua Italiana e, vale reforçar, o aluno é formado para ser não apenas um falante da língua 

alvo, mas professor dela.       

Ao semestre terceiro o aluno estará apto a estudar a disciplina de Fonética e Fonologia 

da Língua Italiana. Em tal cadeira, o aspirante a professor discutirá fatos fonéticos e 

peculiaridades no falar italiano, bem como os traços distintivos e fonemas que lhe são 

pertinentes e funcionais, no intuito de ajudar seu alunado em um futuro bem próximo.  

Ao sexto semestre, o postulante deverá cursar a disciplina de Compreensão e Análise 

de Textos em Língua Italiana, bem como a disciplina de Literatura em Língua Italiana I, que 

seguirá na ordem dos semestres até a de número quatro, visitando desde os mais remotos 

tempos até os mais atuais, enriquecidos com a literatura italiana moderna. Naquela o aluno 

será confrontado a textos corriqueiros e autênticos na língua alvo, no intuito de familiarizar-se 

e apreendê-los. Nessa, o aluno terá contato (não que já não tenha tido nas disciplinas de 

Língua e Cultura que se desenvolvem a cada semestre) com o texto literário e com as 
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principais escolas literárias que influenciaram o cenário cultural e artístico da população do 

“Bel Paese” e que, fortemente, influenciaram a Europa e o mundo.  

Estando ao sétimo semestre do Curso, será necessário cursar a disciplina 

“Morfossintaxe da Língua Italiana”, em que o aluno estudará de forma aprofundada os 

pressupostos gramaticais e a terminologia da Gramática Normativa Italiana (L’Analisi 

Logica), não no intuito de ensiná-la, dado o método comunicativo exigido e preferido na 

maioria dos cursos de idiomas, mas pela necessidade de conhecimento dos termos 

metalinguísticos exigida ao professor de línguas. 

 Ao semestre oitavo, o aspirante a professor de italiano conclui as disciplinas de 

Língua e Cultura e cursa também a cadeira “Oficina de Produção Textual em Língua 

Italiana”, destinada à prática da produção de textos em variados moldes discursivos e variadas 

intenções comunicativas. 

 Ao penúltimo semestre, o aluno procederá às disciplinas de Elaboração de Materiais 

Didático-Pedagógicos em Italiano Língua Estrangeira, cursará a última cadeira referente à 

Literatura Italiana e iniciará o período de estágio, cursando a disciplina de Estágio I: 

Fundamentos Teóricos Para o Ensino de Língua Italiana. Nesse estágio, são apresentados 

materiais teóricos de ensino e aprendizagem de língua estrangeira. São discutidas as 

concepções de ensino, bem como são elaboradas miniaulas no intuito de preparar os alunos 

para assumirem o estágio de regência que se aproxima. Nesse período, os alunos são 

direcionados para a Casa de Cultura Italiana da Universidade Federal (preferencialmente), no 

intuito de proceder à escrita do Relatório de Obervação, em que os estagiários colocam suas 

impressões sobre o agir do professor regente de italiano, refletindo suas ações, discurso e 

implicações no ensino. 

 Por fim, ao último semestre do Curso, o aluno cursa, juntamente com as demais 

disciplinas da grade curricular da habilitação de Português, conforme acontece no decorrer de 

todos os semestres, a última cadeira referente à habilitação específica do Italiano, trata-se da 

disciplina de Estágio em Ensino de Língua Italiana, em que o aluno, de acordo com aquilo 

que já expusemos no início de nossa fala, realizará uma representação híbrida, pois estará 

sujeito à universidade como aluno e, ao mesmo tempo, estará sujeito ao contexto de sala de 

aula, estando à frente dela, assumindo uma posição semelhante a de professor. É exatamente 

sobre essa etapa que se volta nosso olhar de pesquisadores, sobretudo no produto dessa 

disciplina – o Relatório de Regência, em que são manifestadas as avaliações do estagiário em 

relação ao seu agir e sua postura em sala de aula no início de sua formação e experiência 

como docente, embora não assumindo plenamente tal posição.  
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 Adaptado do quadro exposto no PPP do Curso de Letras e adequado à função que 

empregamos nesta descrição, segue o quadro-síntese da Matriz Curricular do Curso de 

Letras/Italiano da UFC e o ementário das respectivas disciplinas. Para fins práticos, nosso 

quadro apresenta o nome da disciplina, a carga horária, os créditos e a respectiva ementa. São 

informações que julgamos importante apresentar, a fim de analisarmos a consistência da 

formação do profissional de Letras/Italiano da UFC. As ementas estão também disponíveis no 

PPP e as transcrevemos de acordo com o documento original, contando apenas com pequenas 

alterações na forma escrita, decorrentes de formalizações ortográficas que consideramos 

necessárias as devidas reestruturações. Nos espaços reservados as informações sobre as 

disciplinas optativas, naturalmente, deixamos em branco, uma vez que cabe ao aluno escolher 

aquelas que devem compor seu histórico acadêmico, que pode ser do próprio curso ou de 

qualquer outro da IES. 

 

Quadro 2 – Disciplinas Obrigatórias e Ementário do Curso de Letras/Italiano da UFC 
7
 

SEMESTRE I 

DISCIPLINA CARGA 

HORÁRIA 

CRÉDITOS EMENTA 

Introdução à 

Linguística 

64 04 Estudo do objeto e conceitos básicos da 

Linguística, tendo em vista a história 

das ideias linguísticas, tendências 

atuais, métodos e procedimentos de 

análise. 

Língua Portuguesa: 

Fonologia 

64 04 Estudo do sistema fonológico do 

Português, de sua realização fonética e 

sua relação com o sistema ortográfico. 

A disciplina se baseia, sobretudo, na 

diferenciação entre Fonética e 

Fonologia e suas peculiaridades.  

Teoria da 

Literatura I 

64 04 Exame do texto literário como entidade 

discursiva resultante de um 

entrecruzamento de linguagens. Estudo 

de questões referentes as conceituações 

de Literatura e de Teoria da Literatura.  

Introdução à 

Filosofia 

64 04 Quadro geral da gênese, da história e da 

formação do pensamento filosófico, 

evidenciando as múltiplas 

                                                 
7
 Os quadros deste capítulo referentes ao ementário possuem pequena alteração em relação aos originais 

encontrados na fonte citada, pois retiramos algumas informações que não são pertinentes aos nossos objetivos. 

As ementas foram postas de acordo com o original, resguardados alguns equívocos gramaticais que observamos 

durante a reescrita e que, aqui, resolvemos ajustar. 
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possibilidades de interrelação entre 

política, ética e teoria do conhecimento. 

Principais representantes das filosofias 

clássicas, medieval, moderna e 

contemporânea. 

Italiano I: Língua e 

Cultura 

64 04 Introdução às situações prático-

discursivas da língua italiana mediante 

o uso de estruturas léxico-gramaticais 

de nível elementar para o 

desenvolvimento das quatro habilidades 

comunicativas. Na disciplina, procura-

se sensibilizar o aluno para os aspectos 

sócio-culturais e interculturais das 

comunidades falantes da referida língua. 

SEMESTRE II 

Língua Portuguesa: 

Vocábulo 

64 04 Estudo do vocábulo em língua 

portuguesa, considerando estruturação 

mórfica e articulação morfossintática, 

bem como os fenômenos de variação 

consequentes das transformações 

linguísticas. 

Leitura e Produção 

de Textos 

Acadêmicos 

64 04 Compreensão e produção de textos 

acadêmicos na perspectiva da 

metodologia científica e da análise de 

gêneros. Nesta disciplina produzem-se, 

de modo mais corriqueiro, artigos 

científicos, resumos e resenhas. 

Teoria da 

Literatura II 

64 04 Estudo das doutrinas formadoras do 

conceito de gêneros literários; reflexão 

sobre teorias críticas que orientem a 

leitura investigativa do texto de 

características literárias. 

Estudos Sócio-

históricos e 

Culturais da 

Educação 

64 04 Conceitos fundamentais à Sociologia, à 

História e à Antropologia para a 

compreensão da relação entre Educação 

e Sociedade. A interdisciplinaridade do 

pensamento pedagógico. 

Multiculturalismo e políticas 

educacionais de ação afirmativa 

Italiano II: Língua 

e Cultura 

64 04 Estudo das situações prático-discursivas 

da língua italiana mediante o uso de 

estruturas léxico-gramaticais de nível 

inicial para o desenvolvimento das 

quatro habilidades comunicativas. Na 

disciplina, procura-se sensibilizar o 

aluno para os aspectos sócio-culturais e 

interculturais das comunidades falantes 

da referida língua. 

Disciplina Optativa 32 02  
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1 

Disciplina Optativa 

2 

32 02  

SEMESTRE III 

 

Língua Portuguesa: 

Frase 

64 04 Estudos dos aspectos sintáticos, 

semânticos e pragmáticos da frase em 

língua portuguesa: elementos 

constitutivos, relações e processos de 

construção, estrutura informacional. 

Nesta disciplina, procura-se ainda fazer 

relações entre a Gramática Normativa e 

as demais formas de análise lingüística 

propostas pelas variadas correntes da 

Linguística. 

Literatura 

Portuguesa I 

64 04 Estudo da Literatura Portuguesa, que 

compreende os seguintes períodos 

literários: Trovadorismo, Humanismo, 

Classicismo e Barroco. 

Literatura 

Brasileira I 

64 04 Estudo da Literatura Brasileira 

compreendendo as origens, o Barroco, o 

Arcadismo e o Romantismo em seus 

aspectos históricos, formais e sócio-

culturais. 

Italiano III: Língua 

e Cultura 

64 04 Estudo das situações prático-discursivas 

da língua italiana mediante o uso de 

estruturas léxico-gramaticais de nível 

intermediário para o desenvolvimento 

das quatro habilidades comunicativas. 

Na disciplina, procura-se sensibilizar o 

aluno para os aspectos sócio-culturais e 

interculturais das comunidades falantes 

da referida língua. 

Fonética e 

Fonologia da 

Língua Italiana 

64 04 Estudos das técnicas de pronúncia e 

entonação da língua italiana padrão, 

com atenção também aos aspectos 

regionais e dialetais característicos dos 

seus diferentes elementos linguístico-

culturais. 

Disciplina Optativa 

3 

64 04  

SEMESTRE IV 

 

Língua Portuguesa: 

Texto e Discurso 

64 04 Estudo dos processos e estratégias de 

textualização na construção do sentido 

do texto/discurso. Análise de variados 

gêneros e textos empíricos. 

Literatura 

Portuguesa II 

64 04 Estudo da Literatura Portuguesa, em 

que são contemplados os fundamentos 
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teóricos, estéticos e as principais obras 

dos autores que fizeram o Arcadismo, o 

Romantismo e o Realismo em Portugal 

Literatura 

Brasileira II 

64 04 Estudo da Literatura Brasileira, 

compreendendo os autores do 

Realismo-Naturalismo, do 

Parnasianismo e do Simbolismo. 

Italiano IV: Língua 

e Cultura 

64 04 Estudo das situações prático-discursivas 

da língua italiana mediante o uso de 

estruturas léxico-gramaticais de nível 

intermediário para o desenvolvimento 

das quatro habilidades comunicativas. 

Na disciplina, procura-se sensibilizar o 

aluno para os aspectos sócio-culturais e 

interculturais das comunidades falantes 

da referida língua e introdução aos 

princípios de investigação de diferentes 

gêneros textuais. 

Latim I: Língua e 

Cultura 

64 04 Domínio das estruturas gramaticais 

latinas e seu funcionamento como 

fundamento das línguas românicas, 

máxime o português. Tradução de 

textos latinos com dificuldade gradual. 

Textos de Cultura Romana. 

Disciplina Optativa 

4 

64 04  

SEMESTRE V 

 

Linguística: 

Formalismo 

64 04 Estudo do Formalismo em Linguística: 

pressupostos teórico-metodológicos, 

vertentes e possibilidades de aplicação à 

descrição e à análise da ciência em 

questão.  

Literatura 

Portuguesa III 

64 04 Estudo da Literatura Portuguesa, 

sobretudo, do Simbolismo, Saudosismo 

e Modernismo (compreende as 

Vanguardas Europeias), considerando 

os autores mais significativos dos 

movimentos e escolas literárias do 

período. 

Literatura 

Brasileira III 

64 04 Estudo da Literatura Brasileira, 

abrangendo o Pré-Modernismo e o 

Modernismo, entre as décadas de 1920 

e 1930. 

Italiano V: Língua 

e Cultura 

64 04 Estudo de situações prático-discursivas 

da língua italiana, mediante estruturas 

léxico-gramaticais de nível avançado 

para o desenvolvimento das quatro 

habilidades comunicativas, com ênfase 

nos aspectos sócio-culturais e 
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interculturais das comunidades falantes 

da referida língua e ampliação da 

investigação de diferentes gêneros 

textuais. 

Latim II: Língua e 

Cultura 

64 04 Domínio das estruturas gramaticais 

latinas e seu funcionamento como 

fundamento das línguas românicas, 

máxime o português. Tradução de 

textos latinos com dificuldade gradual. 

Textos de Cultura Romana. 

Disciplina Optativa 

5 

64 04  

SEMESTRE VI 

 

Compreensão e 

Análise de Textos 

em Língua Italiana 

64 04 Visão ampla dos principais elementos 

teóricos envolvidos no processo de 

leitura com aplicação prática em 

material autêntico em língua italiana de 

caráter pragmático e cultural. Análise 

dos diversos tipos de textos a partir de 

reflexões teóricas no tocante à fatores 

discursivos, linguístico-pragmáticos e 

cognitivos relacionados à produção 

textual. 

Linguística: 

Funcionalismo 

64 04 Estudo do Funcionalismo em 

Linguística: pressupostos teórico-

metodológicos, vertentes e 

possibilidades de aplicação à descrição 

e à análise da Ciência Linguística. 

Entendendo esta e o Formalismo como 

duas tendências fundamentais e 

complementares na referida área. 

Estrutura, política e 

Gestão 

Educacional 

64 04 A Educação no contexto social, 

econômico, político, histórico e legal 

brasileiro. Conceito de Sistema e 

Organização Escolar – O Sistema 

Educacional Brasileiro; A legislação 

educacional; As políticas públicas para 

a Educação; Gestão educacional; 

Financiamento da Educação; Formação 

do profissional da Educação; A 

estrutura e a política para a Educação do 

Estado do Ceará. 

Italiano VI: Língua 

e Cultura 

64 04 Ampliação do estudo de situações 

prático-discursivas da língua italiana 

mediante o uso de estruturas léxico-

gramaticais de nível avançado para o 

desenvolvimento das quatro habilidades 

comunicativas, com ênfase nos aspectos 

sócio-culturais e interculturais das 
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comunidades falantes da referida língua 

e aprofundamento da investigação de 

diferentes gêneros textuais. 

Literatura em 

Língua Italiana I 

64 04 Estudos das tendências literárias mais 

recentes na Itália, através da 

identificação de autores do século XX e 

da análise e interpretação da obra 

literária 

Disciplina Optativa 

6 

   

SEMESTRE VII 

 

Psicologia do 

Desenvolvimento e 

da Aprendizagem 

na Adolescência 

64 04 Concepções básicas sobre o 

desenvolvimento e a aprendizagem do 

ser humano. Conceito e características 

da adolescência. Desenvolvimento 

sócio-afetivo e cognitivo. Crises na 

adolescência. Fatores psicológicos no 

processo de ensino/aprendizagem: 

percepção, atenção, motivação, 

memória e inteligência. Distúrbios na 

aprendizagem. Avaliação da 

Aprendizagem. 

Italiano VII: 

Língua e Cultura 

64 04 Aperfeiçoamento das quatro habilidades 

comunicativas, através de situações 

prático-discursivas da língua italiana e 

de estruturas léxico-gramaticais e 

aspectos sócio-culturais e interculturais 

das comunidades falantes da língua 

alvo. 

Literatura em 

Língua Italiana II 

64 04 Estudo da poesia, do teatro, da prosa de 

ficção e de outras manifestações da 

literatura italiana do final do século XIX 

ao início do século XX. 

Morfossintaxe da 

Língua Italiana 

64 04 Visão teórico-prática das estruturas 

gramaticais e lexicais do italiano e das 

relações estabelecidas na oração italiana 

em seu uso atual. 

Literaturas 

Africanas de 

Língua Portuguesa 

64 04 Estudos das Literaturas Africanas de 

Língua Portuguesa, através da leitura e 

da análise de obras dos mais 

representativos autores dos países que 

produzem literaturas em língua 

portuguesa. 

Disciplina Optativa 

7 

   

SEMESTRE VIII 

 

Estágio em Ensino 

de Leitura 

64 04 Estudo dos processos e mecanismos 

sócio-cognitivos, interacionais e 
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linguísticos para a formação do leitor e 

para o desenvolvimento da prática 

pedagógica da leitura, envolvendo a 

observação de aulas na escola. Nesta 

disciplina é então, geralmente, 

produzido o relatório de observação. 

Italiano VIII: 

Língua e Cultura 

64 04 Estudo de especificidades e escolhas de 

natureza linguística, com ênfase nos 

aspectos históricos, geográficos, sócio-

políticos e culturais relativos às 

comunidades falantes de língua italiana. 

Literatura em 

Língua Italiana III 

64 04 Enfoque dos movimentos artístico-

literários na Itália dos séculos XV ao 

XIX. 

Oficina de 

Produção Textual 

em Língua Italiana 

32 02 Desenvolvimento da capacidade de 

expressão escrita, com base nos 

processos de composição textual e nos 

aspectos linguísticos, discursivos e 

pragmáticos que estão relacionados à 

organização textual e discursiva. 

Didática I 64 04 Educação e Didática na Realidade 

Contemporânea: O Professor, O 

Estudante e O Conhecimento; A 

natureza do trabalho Docente; 

Concepções de Ensino; A Sala de Aula 

e seus Eventos; Planejamento e Gestão 

do Processo de Ensino-Aprendizagem. 

Disciplina Optativa 

8 

32 02  

SEMESTRE IX 

 

Estágio em Ensino 

de Língua 

Portuguesa 

96 06 Planejamento e prática de atividades de 

aplicação dos conhecimentos e 

procedimentos técnico-pedagógico ao 

ensino da língua portuguesa no ensino 

fundamental e no ensino médio, em 

articulação com os parâmetros 

curriculares nacionais e o projeto 

pedagógico da escola.  

Estágio em Ensino 

de Literaturas de 

Língua Portuguesa 

I 

64 04 Fundamentos históricos, culturais, 

estéticos e pedagógicos para a 

metodologia do ensino de Literaturas de 

Língua Portuguesa. Acontecem, nesse 

momento formativo, simulações de 

aulas, bem como a observação de aulas 

em escolas da rede pública ou privada. 

Geralmente, nesse componente 

curricular é solicitado do professor 

formador o relatório de observação. 
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Estágio I: 

Fundamentos 

Teóricos para o 

Ensino de Língua 

Italiana 

64 04 Práticas reflexivas sobre as teorias 

cognitivas e linguísticas de aquisição de 

língua estrangeira, que permeiam as 

atuais abordagens de ensino e 

estabelecem os princípios norteadores 

dos procedimentos metodológicos para 

o ensino e aprendizagem das 

habilidades linguísticas e dos sistemas 

de língua italiana. Observação, análise e 

relato das práticas pedagógicas 

utilizadas no ensino da língua italiana 

como língua estrangeira. 

Literatura em 

Língua Italiana IV 

64 04 Enfoque das primeiras manifestações da 

literatura e da civilização italiana por 

volta do ano 1200 à Era Renascentista. 

Elaboração de 

Materiais Didático-

Pedagógicos em 

Italiano como 

Língua Estrangeira 

32 02 Avaliação, planejamento, elaboração e 

aplicação de materiais pedagógicos, 

visando à adequação às necessidades e 

aos interesses dos aprendizes de italiano 

como língua estrangeira. 

SEMESTRE X 

 

Estágio em Ensino 

de Literaturas de 

Língua Portuguesa 

II 

96 06 Prática do magistério em Literaturas de 

Língua Portuguesa, através do Estágio 

Supervisionado. Ao fim, geralmente, o 

aluno deve entregar ao professor o 

relatório de regência. 

Estágio II em 

Ensino de Língua 

Italiana 

96 06 Prática didático-pedagógica com base 

em métodos e técnicas específicos 

utilizados no ensino de italiano como 

língua estrangeira para o 

desenvolvimento das habilidades de 

compreensão e de expressão oral e 

escrita. 

Libras 64 04  

Disciplina Optativa 

9 

64 04  

Disciplina Optativa 

10 

32 02  

Obrigação de 200 H/A de Atividades Complementares, perfazendo um total de 12,5 

créditos. 
Fonte: Adaptado do Projeto Político Pedagógico do Curso de Letras da UFC (2005). 

 

 

 Com base na Matriz Curricular do Curso de Letras/Italiano da UFC, podemos dividir 

as disciplinas em cinco categorias, quais sejam: 1) Linguística, Língua Portuguesa e Língua 

Italiana; 2) Literatura; 3) Disciplinas Pedagógicas, 4) Estágios e; 5) outras.  
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Nesse sentido, incluímos na categoria 1 as disciplinas cujas emendas estão 

relacionadas ao estudo da Ciência Linguística ou aos fenômenos particulares do trato 

linguístico presentes nas duas línguas naturais estudadas, ainda este, sob um viés do referido 

campo científico. A categoria 2 diz respeito às disciplinas relacionadas às Literaturas 

brasileira, italiana, portuguesa e africana, bem como as teorias literárias ou qualquer outra 

referente a essa área do conhecimento. A categoria 3, por sua vez, reúne as disciplinas 

exclusivas dos cursos de licenciatura, conforme obrigação de lei, que são ofertadas pela 

Faculdade de Educação e seus respectivos departamentos. Desse modo, tratam-se de 

disciplinas externas ao Curso de Letras da UFC, pois fazem parte de departamentos outros e 

não daqueles os quais já apontamos como constituintes desse Curso. Na categoria 4, reunimos 

todos os estágios exigidos como atividades obrigatórias, cujo trabalho final – o relatório de 

estágio – substitui, em especial na UFC, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

corriqueiramente exigido em várias outras universidades, públicas ou privadas. Reforçamos 

que, ao menos no Curso de Letras, ele tenha sido substituído pelos relatórios, não podemos 

dizer se o mesmo acontece com outras formações. Não incluímos os estágios na categoria 

específica dos cursos de licenciatura, pois entendemos que para todos os cursos formativos 

existe a exigência da prática de Estágio Supervisionado. Além disso, entendemos que nessas 

disciplinas os alunos, junto ao professor-formador, discutem assuntos pertinentes ao ensino 

específico de literatura, língua portuguesa ou língua italiana, bem como compreendem a 

burocracia necessária na realização do Estágio e, não necessariamente, discutem questões 

atinentes ao ensino ou à Educação de maneira mais ampla. Por fim, a categoria 5, constituída 

de disciplinas que não se adéquam às demais por suas singularidades (Libras e Introdução à 

Filosofia). 

 Considerando apenas as disciplinas obrigatórias, tem-se um total de 46 (quarenta e 

seis) disciplinas, das quais: a) 22 (vinte e duas) pertencem à categoria 1; b) 12 (doze) 

pertencem à categoria 2; c) 4 (quatro) pertencem à categoria 3; d) 6 (seis) pertencem à 

categoria 4 e; e) 2 (duas) pertencem à categoria 5. Podemos visualizar melhor esses dados a 

partir do gráfico 

 

Gráfico 1 – Divisão da Matriz Curricular de Letras/Italiano em categorias 
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Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como podemos verificar, a maior parte das disciplinas (47,8%) da Matriz Curricular 

do Curso de Letras/Italiano da UFC é composta por disciplinas cujo foco maior de discussão é 

a Linguística. Logo em seguida, a categoria 2, cujo foco são as questões que envolvem a 

Literatura (26,08%). De modo que, as disciplinas que enfocam o papel formativo do docente, 

ou seja, as disciplinas específicas da Educação e fundamentais aos cursos de licenciaturas 

correspondem a 8,7% (oito vírgula sete por cento) da Matriz Curricular obrigatória do 

referido curso. Tal resultado nos aponta um perfil do Curso de Letras da UFC e uma formação 

esperada ao ingressante e futuro professor de línguas. Esse resultado influencia na escrita do 

relatório? No processo de reconfiguração do agir? O que se pode esperar de tal resultado? 

Aqui cabe a problematização, mas os limites de nossa pesquisa não nos permitem esgotar os 

questionamentos, pelo contrário, incitam-nos tantos outros. 

 Além das disciplinas obrigatórias supraelencadas, o Curso é composto por 

componentes curriculares optativos, os quais são comuns para todas as línguas, mas que no 

intuito de sermos sucintos não os citaremos aqui. Outrossim, esses componentes são buscados 

pelo discente a depender de seu objetivo, pois é corriqueiro que ele organize as disciplinas 

optativas de acordo com a formação que almeja após a graduação, que pode versar para a 

Literatura, Linguística ou Ensino de Línguas Estrangeiras, dentre outras. Destarte, abaixo 

elencamos as disciplinas optativas que são específicas da habilitação em italiano e que, devido 

a pouca quantidade de professores na referida Unidade Curricular, nunca ou quase nunca eram 

ofertadas ao alunado, dada a necessidade de se ofertar, no mínimo, o que seria obrigatório. 

Segue então o quadro-síntese com as mesmas informações constantes das disciplinas 

obrigatórias expostas acima. 
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Quadro 3 – Disciplinas Optativas Específicas do Curso de Letras/Italiano da UFC e 

Ementário 

DISCIPLINAS OPTATIVAS ESPECÍFICAS DO CURSO DE LETRAS/ITALIANO 

DISCIPLINA CARGA 

HORÁRIA 

CRÉDITOS EMENTA 

Tópicos de Língua 

Italiana 

32 02 Estudo e análise de aspectos 

linguísticos, pragmáticos e 

discursivos da língua italiana. 

Tópicos de literatura 

em Língua Italiana 

32 02 Estudo de aspectos literários da 

Itália. 

Tópicos de cultura 

italiana 

32 02 Estudos de aspectos sócio-culturais 

das comunidades falantes de língua 

italiana. 

Tradução do Italiano I 64 04 Noções básicas para uma reflexão 

teórico-prática sobre o processo de 

tradução. 

Tradução do Italiano 

II 

64 04 Estudo dos problemas específicos 

da tradução de textos autênticos em 

língua italiana moderna. 

Produção Oral em 

Língua Italiana 

64 04 Situações prático-discursivas da 

língua italiana para o 

desenvolvimento das habilidades 

áudio-orais, enfatizando estruturas 

léxico-gramaticais de nível 

intermediário e aspectos sócio-

culturais e interculturais das 

comunidades falantes da língua 

italiana. 

Semântica da Língua 

Italiana 

64 04 Estudo da interpretação e da 

produção de sentido, a partir da 

explicação dos fatos da língua, 

considerando-se os 

condicionamentos da atividade 

linguística do falante. 
Fonte: Adaptado do Projeto Político Pedagógico do Curso de Letras da UFC (2005). 

 

 De acordo com o exposto, poderíamos considerar bem consistente a formação do 

Professional de Letras, pelo menos no que tange à teoria, mas não é bem assim. Conforme 

aponta Paiva (2004) a análise dos projetos de muitos cursos de Letras, que deveria ser o carro 

chefe para garantir a qualidade do ensino, revela a preminência de currículos organizados de 

forma tradicional e em torno de disciplinas que não discutem os avanços da área. Ainda de 

acordo com a autora, a maioria não apresenta coerência entre os objetivos e o perfil do 

egresso, que inclui, na maioria das vezes, muitas possibilidades profissionais que não são 

contempladas pelos conteúdos curriculares. Como podemos observar, com base na grade 

curricular do Curso de Italiano, é também oferecida ao egresso a possibilidade de ser tradutor, 
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por exemplo, no entanto, as únicas disciplinas cujas ementas se relacionam a tal atividade 

profissional são opcionais e, talvez pela demanda, nunca ou quase nunca foram ofertadas.  

Além dos departamentos e unidades curriculares comuns a sua habilitação, o discente 

ainda recebe formação de outras áreas do saber. No tocante à língua as disciplinas de Latim, 

oferecidas pela UC de Letras Clássicas. No âmbito da formação docente, o aluno de Letras é 

convocado a debruçar-se sobre as disciplinas ofertadas pelo Departamento de Fundamentos da 

Educação, em que são discutidos assuntos referentes à cultura, à formação social e política, 

bem como a estrutura em que se funda a política educacional brasileira. No que concerne a 

tradição filosófica, o estudante é instigado ao conhecimento e importância da Filosofia para o 

desenvolvimento da ciência de modo geral. Compõe ainda a Matriz Curricular a disciplina de 

Libras, conforme exigência do decreto 5.626, de 22/12/2005, que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais e sua obrigatoriedade nos currículos dos cursos de Licenciaturas do 

Brasil. Não consta no PPP de Letras que tomamos como base, mas vale evidenciar que a 

referida disciplina obrigatória faz parte do Curso de Letras Libras da UFC e é semestralmente 

oferecida a todos os cursos de Licenciaturas da universidade, dado seu caráter obrigatório. 

 Podemos observar no currículo do graduando em Letras/Italiano a solidez na formação 

linguística necessária para o desenvolvimento do idioma alvo no intuito de ensiná-lo, 

finalidade da formação, no entanto, não temos aqui condições de afirmar se essa matriz, ainda 

que bem ampla, oferece condições para uma formação consistente e de qualidade. Cabe-nos 

ainda o questionamento: até que ponto essa quantidade de conteúdo contribui 

verdadeiramente para a formação docente? Conforme aponta Almeida Filho (2000), dentre as 

várias situações desconfortáveis pelas quais passam vários cursos de Letras espalhados pelo 

Brasil, destaca-se a qualidade duvidosa desses, bem com a estagnação curricular, 

conseqüência de uma cultura colonial, valorizadora dos conhecimentos letrados 

desconectados das realidades práticas, que prezava pelas (belas) Letras. Sabemos bem que 

além de conteúdos, de professores e de salas de aula minimamente confortáveis, para uma 

formação sólida são necessários outros artefatos que já estão ao nosso alcance na sociedade 

atual e que, assim, contribuem sobremaneira para a qualidade do ensino e, em nosso caso, 

para a formação do professor de língua estrangeira (LE). De acordo com Paiva (2004), para o 

bom funcionamento dos cursos de Letras, e de acordo com as exigências do MEC (Ministério 

da Educação) para o funcionamento destes, estão previstos, dentre outros: sala ambiente de 

prática de ensino; laboratório multimídia/línguas; laboratório de informática e laboratório de 

tradução e interpretação. No entanto, o que unicamente se verifica na maioria dos cursos é, 

tão somente, laboratório de informática. A ausência dos demais instrumentos necessários para 
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a formação do docente acaba influenciando negativamente para sua formação. Na UFC, pelo 

que podemos afirmar, não há outro laboratório além daquele de informática, por exemplo.

 Na organização das disciplinas de italiano, observa-se que aquelas de Literatura em 

Língua Italiana são oferecidas a partir do sexto semestre do curso, ou seja, quando o aluno já 

está cursando a disciplina de Italiano VI: Língua e Cultura e, dessa forma, acredita-se, tem já 

bom domínio da língua italiana e é capaz de ler de forma proficiente as literaturas modernas 

necessárias para o currículo. Vale notar ainda que o estudo das Literaturas Italianas começa 

das mais modernas as mais remotas, devido à dificuldade de compreender o italiano das 

primeiras manifestações literárias.  

 Enfim, entendemos como sendo coerente a formação do profissional de Letras da 

UFC, com base na matriz curricular e nas ementas das respectivas disciplinas. O currículo 

atende às exigências das leis que regem a formação superior dos cursos de licenciaturas, bem 

como preza pela formação consistente nas várias áreas que giram em torno do ensino. Porém, 

não são apenas disciplinas que regem uma formação superior e temos que ter consciência de 

vários pontos negativos apontados por alguns teóricos aqui mencionados que, apesar de 

falarem dos cursos de Letras de forma geral, podemos relacionar certas faltas, bem como 

alguns excessos curriculares no curso da UFC. A estagnação do currículo e a duração do 

curso, devido aos componentes curriculares, podem não ser fatores positivos no processo de 

formação docente, pelo contrário, podem ser prejudiciais. Com isso, é válido reiterarmos 

aquilo que evidenciou Paiva (2004), o sucesso da formação vai além da legislação e dos 

professores, depende de cada indivíduo envolvido no processo. Conforme alude Almeida 

Filho (2000), o pacto de mediocridade, no interior dos cursos, permite ao professor aprovar o 

aluno sem que este tenha condições necessárias para a aprovação. Isso denota também uma 

prática que deve ser extinta para o bem da profissão e para o melhor desenvolvimento do 

curso em estudo. Outrossim, seguindo o pensamento de Almeida Filho (2000), ao pensarmos 

em uma mudança no currículo de formação de professores de línguas, devem ser consideradas 

três dimensões de competências desse profissional quais sejam: linguístico-comunicativa; 

competência aplicada e competência formativo-profissional. 

 Para fins de conclusão, é válido evidenciar que, atualmente, a Unidade Curricular de 

Italianística é composta por quatro professores efetivos da instituição, todos com grau de 

doutor e com formações específicas em italiano, em pelo menos uma das etapas acadêmicas 

as quais se submeteram.  
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2.2 O Estágio em Ensino de Italiano 

 

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394, 

de dezembro de 1996), a educação abrange os processos formativos que são desenvolvidos na 

vida familiar, no convívio humano, no trabalho, nas instituições de pesquisa e de ensino, nos 

movimentos sociais e culturais, dentre outros. Como se pode verificar, a educação não se 

limita a instituições de ensino, mas está enraizada na prática social de maneira geral. No que 

tange aos níveis escolares, ainda de acordo com a referida lei, a educação escolar compõe-se 

de: educação básica – composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; e 

educação superior. 

De acordo com a LDB, esta última tem a finalidade, dentre outras, principalmente, 

formar diplomados nas mais diversificadas áreas do conhecimento e que estes estejam aptos 

para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, colaborando na sua formação contínua. Além disso, é finalidade também 

da educação superior incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, desenvolvendo, 

desse modo, o entendimento do homem e do meio em que vive. Por fim, vale ressaltar que 

compete à educação de nível superior atuar em favor da universalização e do aprimoramento 

da educação básica, por meio de formação e de capacitação de profissionais, realizando 

pesquisas pedagógicas e desenvolvendo atividades de extensão de forma a aproximar os dois 

níveis escolares. Nesse sentido, nos questionamos quanto à formação do profissional de 

Letras, sobretudo aquele habilitado para o ensino de Língua Italiana. 

Tal conjuntura nos permite fazer alguns questionamentos importantes para esta 

pesquisa: como acontece o estágio desse corpo discente? Para qual finalidade são formados os 

professores dessa língua alvo? Tal formação condiz com a realidade da sociedade? Qual o 

espaço do professor de italiano nessa conjuntura social, cultural e política? Onde esse 

profissional irá atuar, de modo a contribuir para o desenvolvimento cultural da sociedade 

brasileira? Com base nessas problematizações, procuraremos desenvolver esta seção que diz 

respeito ao Estágio em Ensino de Italiano. 

 O Estágio é um período essencial no processo formativo do professor e, independente 

de sua área de atuação, é nele que o aluno vive uma dualidade: assume a função de professor 

e, ao mesmo tempo, é aluno – conforme sinaliza Lima (2008), a universidade e a escola são 

duas culturas diferentes que se encontram no Estágio, o que configura ainda mais a 

importância desse processo. O discente desenvolve a atividade obrigatória de Estágio com o 
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intuito de superar tal exigência acadêmica, no entanto, não somente, pois neste espaço o 

discente-estagiário aplica todas as teorias outrora aprendidas no curso de licenciatura e, 

espera-se, tenta colocá-las em prática, utilizando-se de todo seu conhecimento acumulado e 

técnicas desenvolvidas ao longo de sua formação bem como coloca em ação o repertório 

didático e a cultura professoral (VANHULLE, 2009; CICUREL, 2011) construída no decorrer 

de todo esse processo formativo.  

Sempre mais corriqueiramente, pesquisas tratam da situação do trabalho docente ou, 

mais especificamente, do agir do professor em sala de aula (MACHADO, 2004; 

GUIMARAES, 2007; ABREU-TARDELLI, 2004, 2006; LOUSADA, ABREU-TARDELLI E 

MAZZILLO, 2007; LEURQUIN, 2008, 2013; BULEA-BRONCKART, LEURQUIN E 

CARNEIRO 2013; LEURQUIN E PEIXOTO, 2015;). Ao nos inclinar sobre essa questão, 

observamos a necessidade de estudar esse agir, de problematizá-lo de forma que possamos 

pensar em estratégias de melhoria para o processo de ensino e aprendizagem, sobretudo na 

primeira etapa desse processo de formação que se dá no Estágio Supervisionado – entendido 

como porta de entrada para o desenvolvimento das habilidades e capacidades concernentes ao 

ensino. Como alude Martins (2004), o Estágio é o ambiente por meio do qual se tem a 

oportunidade de conhecer o tirocínio da profissão, seu perfil, os componentes que 

determinarão aquilo que se transformará na ação docente mesma.   

Assim, entendendo o contexto de produção dos relatórios de Estágio e considerando 

fundamental entendermos o espaço em que se produz tal texto, objeto de nosso estudo, 

julgamos fundamental – alinhados e de acordo com os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Linguística Aplicada (GEPLA), coordenado pela Profa. Dra. Eulália 

Leurquin, e demais contribuições que focam a formação inicial e o trabalho de professores de 

línguas (ARAUJO, 2009; BOTELHO, 2009; PEIXOTO, 2011; GONDIM, 2012; GURGEL, 

2013; RODRIGUES, 2013; PEIXOTO, 2014; SANTOS, 2014; THÉ, 2015) - a discussão em 

torno da formação inicial do futuro professor de italiano na UFC e sua experiência de/no 

Estágio, pois, conforme aponta Lima (2008), urge entendermos a necessidade de analisar e 

investigar as atividades de Estágio, considerando-as como importantes eixos dos cursos de 

licenciatura de modo geral e como espaço propiciador da reflexão. 

De acordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 

estudantes, ele é um ato educativo escolar supervisionado e desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes em diversas 

modalidades do ensino. Dessa forma, o Estágio faz parte do projeto pedagógico do curso e 

tem o objetivo de proporcionar ao estagiário as competências próprias da atividade 
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profissional a que se destina, contribuindo para sua formação teórica aliada à prática. 

Dessarte, o estágio poderá ser obrigatório ou não. No caso do Curso de Letras da UFC, ele é 

obrigatório, pois está definido como tal no projeto do curso, e sua carga horária é requisito 

para aprovação e posse do diploma e isso é também previsto na lei do estágio. Conforme os 

documentos legais, sendo essa atividade um ato educativo escolar supervisionado, este deverá 

ser acompanhado pelo professor orientador da IES e por supervisor da parte que concedeu a 

possibilidade de estagiar. Assim sendo, de um lado temos os interesses da universidade que, a 

partir dos projetos desenvolvidos e discutidos, encaminha o aluno para uma instituição 

pública ou privada e este, por sua vez, utilizará de toda sua experiência acumulada, bem como 

de seu repertório para contribuir no processo formativo de oltrem. A escola, campo de atuação 

do estagiário, por sua vez, terá o papel de acompanhar por meio de um supervisor 

(coordenação escolar e professor regente) a frequência e o trabalho desenvolvido pelo 

aluno/estagiário. No caso do ensino de língua italiana, o contexto é bem diferente. A lei do 

estágio rege toda atividade dessa natureza, no entanto, o contexto de aplicação dessa atividade 

obrigatória para o aluno de Letras/Italiano é diferenciado por dois motivos básicos que 

ilustraremos a seguir.   

Primeiramente, a língua italiana, assim como a francesa, alemã etc., não é obrigatória 

para o currículo da educação básica brasileira (e nenhuma língua o é, a exceção do espanhol, 

devido à lei nº 11.161), no entanto, no contexto em que nos inserimos – Nordeste, Ceará, 

Fortaleza - tal função compete, cultural e politicamente à língua inglesa e à espanhola. Para 

clarificar o que pretendemos expor aqui, recorreremos às leis que regem a educação pública 

brasileira. 

A LDB não estabelece a língua estrangeira (LE) a ser ensinada, conforme ilustra 

Zorzan (2014), mas faculta à comunidade escolar a escolha dela. O caput do artigo 26 da 

mesma lei estabelece, no entanto, que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter 

uma base nacional comum e que este deve ser complementado, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversa que, por sua vez, é exigida pelas características 

regionais locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. De acordo ainda com 

que salienta Zorzan (2014), os PCN de LE estão de acordo com as exigências da LDB quando 

fornecem três fatores a serem considerados antes de se inserir uma LE no currículo, quais 

sejam: fatores históricos, fatores relativo às comunidades locais e fatores relativos à tradição. 

Assim, dado o contexto supracitado em que nos inserimos, a língua italiana não está imersa 

nas mesmas coerções imputadas às línguas supramencionadas quando ensinadas na educação 

básica e dirigidas ao público dessas instituições. 
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No que tange à obrigação do ensino de língua espanhola, a lei nº 11.161, de 05 de 

agosto de 2005 dispõe sobre o seu ensino, de oferta obrigatória nas escolas de ensino médio e 

de matrícula facultativa ao alunado. No que se refere à língua inglesa, não há essa 

obrigatoriedade, pois a LDB dispõe sobre o ensino de uma língua estrangeira moderna 

obrigatória (espanhol, por força de lei) e uma de caráter optativo (qualquer outra língua 

estrangeira moderna, não necessariamente o inglês), dentro das disponibilidades da 

instituição. Por tal fato que mais acima colocamos que por razões políticas e culturais o inglês 

é oferecido, sobretudo nas escolas da cidade de Fortaleza e em tantas outras do Nordeste e não 

apenas, pois com a demanda do mercado de trabalho e a exigência do inglês como língua de 

relações internacionais, é papel da escola formar, ainda que minimamente, estudantes com 

competências básicas no trato desse idioma. Com isso, a admissão, concurso e demanda de 

professores com as referidas habilitações podem ser facilmente constatadas, por exemplo, a 

partir do Edital nº 007/2013 – SEDUC/CE, de 06 de junho de 2013 e do Edital nº 50/2015 – 

SME/Fortaleza, de 06 de maio de 2015, que tratam do concurso público estadual e municipal, 

do Estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza, respectivamente, para o suprimento de vagas 

para professores efetivos do magistério público nas referidas secretarias de educação, cujas 

vagas, no tocante ao ensino de LE, dirigem-se tão somente aos licenciados para o ensino de 

espanhol e de inglês, o que justifica aquilo que expusemos acima. O mesmo vale para outros 

editais de municípios da circunvizinhança, mas para efeito de ilustração, os dois editais 

supracitados são o suficiente. 

Por outro lado, há regiões historicamente conhecidas pela forte influência estrangeira, 

principalmente de colônias italianas e alemãs, conforme ilustra em sua pesquisa Zorzan 

(2014), por meio de um mapeamento feito sobre o ensino público de italiano no Brasil. Nelas, 

por exemplo, convém que sejam inseridas línguas como o italiano ou o alemão no currículo, 

por exemplo, devido a questões de memória e de preservação da cultura de diversos povos, 

conforme o que prevê a LDB.     

De acordo com a Revista Educação, do site UOL, e ratificado pela pesquisa de Zorzan 

(2014) o italiano faz parte do currículo obrigatório da rede municipal de ensino de várias 

cidades situadas nos estados em que se formaram colônias de imigrantes desde o século XIX. 

Nessas escolas, na maioria das vezes, há apoios institucionais de entidades como o Instituto 

Dante Alighieri (Istituto Dante Alighieri). Ainda de acordo com a revista, no Nordeste, na 

cidade de Vicência, que possui cerca de 30 mil habitantes e está localizada na Zona da Mata 

de Pernambuco, foi incluído na grade curricular o italiano como disciplina obrigatória, devido 

ao fato de a cidade ter sido ex pólo de imigração italiana, cuja aproximação cultural é trazida 
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inclusive no nome, que se assemelha a “Vicenza”, localizada na região de Vêneto, nordeste da 

península itálica. No entanto, conforme aponta a revista em questão, é no Sul onde podemos 

encontrar maior avanço na oferta de italiano na grade curricular do ensino público. Grandes 

exemplos de cidades, com fortes influências da imigração italiana, e que tem o italiano como 

disciplina obrigatória no currículo do ensino público são a cidade de Farroupilha, no Rio 

Grande do Sul, e a de Jonville, em Santa Catarina. Esses são os maiores exemplos, dentre 

várias outras pequenas cidades que desejam preservar a cultura linguística do idioma italiano 

e, devido à forte influência da imigração na localidade, tal disciplina é incluída no currículo 

básico do ensino público.   

Em segundo lugar, por consequência do primeiro ponto evidenciado, o estágio em 

italiano, reiteramos, em nosso contexto social e político, só tem condições de acontecer, 

efetivamente, nos cursos de línguas que oferecem tal idioma para a comunidade que, em 

nossa realidade, não são muitos, pois a demanda não é grande, com isso, as escolas de língua 

priorizam as que são mais requisitadas ou exigidas no mercado de trabalho. Por exemplo, no 

caso do Inglês, de acordo com os PCN, ele goza de grande prestígio, pois assumiu papel 

hegemônico após a Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, tornou-se a língua mais 

usada nos negócios e na tecnologia. Conforme assevera Zorzan (2014), tem-se hoje um 

cenário que favorece o ensino da língua inglesa no contexto escolar público brasileiro, além, 

vale citar, da dependência econômica de nosso país em relação aos EUA (Estados Unidos da 

América), o que justifica a forte demanda por tal idioma em detrimento de outros conforme 

salientamos.  

Dado o exposto, os alunos/estagiários do curso de Letras/Italiano são encaminhados, 

preferencialmente, para a Casa de Cultura Italiana (CCI), ou para outras escolas e institutos 

com os quais a UFC mantém acordos institucionais, ou nos quais os estagiários, pelo seu bom 

domínio da língua, já desempenham a atividade docente mesmo sem sê-lo de direito, tendo 

em vista as obrigações legais do diploma de licenciatura previstas na LDB (Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996), que no Título VI, artigo nº 62, determina que a formação de 

docentes para atuar na educação básica far-se-á por meio de curso superior de licenciatura 

plena, em universidades e institutos superiores de educação. Tal constatação nos leva a 

possível conclusão que, para ser professor de língua estrangeira em muitos cursos de línguas, 

basta dominar o idioma. Entendemos o “domínio do idioma” de acordo com o que diz o 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL) e com os objetivos das 

disciplinas formativas, sobretudo as de Língua e Cultura, ministradas ao longo da formação 

do aluno de Letras/Italiano da UFC, conforme quadro apresentado no início deste capítulo, 
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que, dentre várias outras capacidades exigidas, espera que o discente seja capaz de exprimir-

se de forma espontânea e fluente, utilizando a língua de maneira eficaz e flexível, na sua vida 

social, profissional ou acadêmica. Com isso, entendemos que é fundamental o domínio da 

língua alvo para desempenhar bem seu métier, no entanto, defendemos que esse fator é basilar 

e já é esperado, conforme alude o próprio PPP do curso de Letras da UFC, reiteradas vezes 

citado durante esta discussão. Na verdade, asseveramos que o “ser professor de línguas” vai 

além do domínio de uma língua estrangeira qualquer, pois a formação docente exige bem 

mais que esse único saber. Sobre isso, Leuquin (2013) afirma que na docência há muito mais 

que saberes a ensinar e saberes para o ensino. Logo, nesse grande campo de conhecimento, 

conforme definem o Estágio Pimenta e Lima (2006), o estagiário, estando como futuro 

professor, coloca em prática todo seu saber, seus costumes, suas práticas, suas crenças e 

valores, transformando-os em um repertório didático (CICUREL, 2011) a fim de compartilhar 

um determinado saber que, reforçamos, não se esgota na competência linguística, mas vai 

além, consoante podemos observar. 

Ora, tendo em vista todas essas questões, não podemos desconsiderar o Estágio, pelo 

contrário, devemos cada vez mais entendê-lo, problematizá-lo, investigá-lo e situar o 

aluno/estagiário sobre a importância de cumpri-lo da melhor maneira, de forma crítica e 

reflexiva. 

A fim de continuarmos nossa discussão em torno do Estágio de Ensino em Língua 

Italiana, ressaltamos que por questões de prioridade trataremos aqui tão somente da Casa de 

Cultura Italiana como espaço de realização do componente obrigatório supramencionado, 

apesar de sabermos que não é a única escola de línguas em Fortaleza que oferece tal idioma. 

Para tanto, citamos a seguir algumas das instituições que oferecem a língua e que, a depender 

da situação, podem funcionar como espaço de prática docente, bem como instituições de 

ensino em que os estagiários, estando formados, poderão desempenhar sua função de 

professores de línguas. A saber: Instituto Municipal de Pesquisa, Administração e Recursos 

Humanos (IMPARH); Núcleo de Línguas Estrangeiras da UECE; Instituto de Cultura Italiana 

(ICIF); Instituto Poliglota; Pense Idiomas; Wizard; Casa de Cultura Italiana, dentre outros de 

menor alcance. Vale ressaltar também, com base no levantamento feito por Zorzan (2014), 

que não há escola pública da rede municipal, estadual ou federal de ensino regular que ofereça 

o italiano como disciplina obrigatória do currículo de ensino no Estado do Ceará. Como o 

próprio autor menciona, há um centro de línguas mantido pela Prefeitura de Fortaleza 

(IMPARH) que oferece o ensino da língua e que conta com sete professores, dentre os quais 

cinco são de contratos temporários e dois de contratos efetivos, destaca ainda que há mais de 
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200 alunos regularmente matriculados na referida instituição. 

 Portanto, tal fato corrobora a ideia de que os professores de italiano, formados pela 

UFC, no campo do ensino, são formados para: 1) não desempenhar a docência em italiano; 2) 

desempenhar a docência em italiano em cursos de línguas; 3) dar continuidade a formação 

docente por meio da pós-graduação; 4) desempenhar a docência superior em ensino de 

italiano. Isso nos aponta uma questão: ou o recém-formado em Letras/Italiano se contenta 

com o salário baixo dos cursos de línguas, bem como com a instabilidade devida a pouca 

demanda, ou se dedica ao ensino de língua portuguesa e complementa o ganho com o ensino 

do italiano ou ainda segue sua formação na pós-graduação, indiferentemente se para o 

desenvolvimento da formação em língua italiana, particularmente, ou em um campo mais 

abrangente da Ciência Linguística. Fato é que a formação em Letras/Italiano da UFC pretende 

formar docentes a fim de que esses contribuam para o desenvolvimento da sociedade. Mas, 

infelizmente, na cidade em que se situa a IES universo maior de nossa pesquisa, a demanda 

por esse idioma não é tão alta como em outros exemplos que citamos acima, o que faz com 

que o graduando em Letras/Italiano acabe se desmotivando no decorrer de sua formação e, a 

partir daí, comece a refazer planos, tomar novas decisões, colocando, muitas vezes, o idioma 

alvo em segundo plano, comprometendo sua formação. 

As afirmações que fizemos aqui são oriundas das reflexões sobre as próprias 

experiências vivenciadas no Curso e as recorrentes lamentações ouvidas de colegas que, 

passada a euforia do início de curso acadêmico, passam então a se preocupar com o seu futuro 

profissional. Com isso, a Casa de Cultura Italiana e o Instituto Municipal de Pesquisas, 

Administração e Recursos Humanos (IMPARH) ainda constituem-se como centros 

motivadores para a atividade docente em língua italiana. Este é um instituto público municipal 

que permite ao candidato à docência desempenhá-la por meio de seleção pública temporária, 

que não traz uma estabilidade, é verdade, mas de certo modo auxilia com direitos assegurados 

pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho); aquela é a grande esperança de muitos que se 

habilitam nessa língua e que permite ao candidato exercer a docência por meio de concurso 

público e, dessa forma, a quista estabilidade na vida profissional pode chegar a tais 

candidatos. No entanto, devido à pouca demanda pelo idioma e ao pouco investimento da 

Itália no Brasil para esse fim, poucas vagas são abertas e poucos professores são necessários, 

o que torna a situação do habilitado em italiano um tanto quanto desmerecida. No entanto, 

defendemos que, se há o curso de formação superior em Letras/Italiano há, mesmo que 

minimamente, uma demanda de mercado, que não se esgota em nossa região, mas que vai 

além. Segundo Zorzan (2014), no Nordeste, apenas os estados Bahia e Ceará possuem uma 
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universidade pública com a opção de formação superior em italiano, o que demonstra, de 

certo modo, alguma necessidade social, ainda que carente se relacionada aos estados do Sul 

do país, por exemplo, que justifica a criação de tais modalidades.  Vale evidenciar ainda que a 

pouca demanda pelo mercado de italianística não nos desconsiderar essa formação, pois, dado 

que nosso interesse recai sobre a formação inicial de professores de línguas de forma geral, 

sem dúvidas a habilitação em Letras/Italiano em muito contribuirá para o aprofundamento de 

nossas questões de pesquisa. 

Esgotadas as necessárias colocações feitas nos parágrafos antecessores, cabe 

retornarmos as discussões sobre o Estágio Supervisionado. No que compete a essa etapa da 

formação, em especial na docência em italiano da UFC, há dois momentos na matriz 

curricular dessa habilitação voltada para tal atividade. O primeiro localiza-se ao nono 

semestre do curso, com a disciplina intitulada “Estágio I: Fundamentos Teóricos Para o 

Ensino de Língua Italiana”. O segundo é posto ao décimo semestre e último, com a disciplina 

“Estágio II em Ensino de Língua Italiana”. No primeiro momento acontece aquele a que nós 

comumente chamamos ”estágio de observação”, em que o aluno deve dirigir-se a alguma 

escola de italiano para observar o que se passa no espaço de aprendizagem e, dessa forma, 

também observe o professor regente e passe a aprender com ele sobre aquele que virá a ser 

seu futuro métier, finalidade de sua formação na licenciatura, conforme apontamos mais 

pormenorizadamente no início deste capítulo. É neste momento que o estagiário de 

observação deverá fazer anotações e refletir criticamente sobre a prática de ensino de Italiano 

Língua Estrangeira (ILE) e, baseado nos textos estudados na disciplina de Estágio I, analisar 

se o professor regente está sendo coerente com as correntes teóricas do ensino de LE. Em 

seguida, no Estágio II, o aluno é convidado a assumir uma sala de aula que, geralmente, é na 

CCI. No entanto, para fazê-lo o aluno precisa ter domínio do idioma e apropriação dos 

instrumentos necessários para gerenciar uma sala de aula, precisa, então, apropriar-se de uma 

atividade docente que o conduza à realização proveitosa de sua atividade de estágio. No 

entanto, nem todos os alunos chegam ao término do curso com essa apropriação (estima-se 

que de cinco alunos que chegam ao final do curso, apenas dois tenham essa apropriação, de 

acordo com a Unidade Curricular de Italiano), nem sequer conseguem ter bom domínio do 

idioma que pretendem ensinar e, nesse ponto, retomamos ao que expusemos acima de acordo 

com Almeida Filho (2000), há um pacto de mediocridade que permite ao professor da 

universidade passar o aluno sem que esse tenha competência o suficiente para receber a 

aprovação e, em consequência disso, o aluno vai conduzindo de forma arbitrária sua formação 

até o final dela. Muitos entendem que aquele aluno “não conseguirá nada mesmo” e acabam 
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aprovando-os e permitindo-lhes receber um diploma de licenciado para o ensino de uma 

língua que nem sequer eles conseguiram aprender. Não estamos defendendo aqui que essa 

situação é constatável no curso de Letras da UFC, não é nosso objetivo nessa pesquisa apontar 

lacunas na formação docente dessa instituição, no entanto, os questionamentos são válidos e 

necessários para o desenvolvimento dos cursos de Letras em geral. Mas há alunos que se 

diplomam com determinadas habilitações e não conseguem desempenhá-las com segurança e 

se isso de fato ocorre, não pode deixar de ser um problema na formação como alude o teórico. 

 A fim de fundamentarmos o que acabou de ser exposto e também com o fito de 

informar que a situação não é particular no estágio de italiano, mas se estende a vários outros 

contextos de ensino, conforme apontam os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo GEPLA e que 

já foram referenciados mais acima. Aqui, a título de exemplo, basta observamos o trabalho de 

Botelho (2009), que ao analisar os relatórios de estágio produzidos pelos estagiários do curso 

de Letras da UFMA, observou que eles demonstram problemas de competência textual escrita 

na produção e na organização desse tipo de texto acadêmico. Ora, espera-se que um quase 

formado em Letras tenha, no mínimo, domínio da modalidade escrita da língua, se tal fato não 

se evidencia, o que pode ser isso senão problemas na formação? Portanto, reiteramos, é 

necessário que o estagiário possa mobilizar os saberes e as capacidades de linguagem em sala 

de aula ou em situações as quais eles se remetam à sala. Isso pode ser conquistado por meio 

de relatórios, autoconfrontações, grupo focais, instrução ao sósia, entrevista de explicitação, 

dentre outros dispositivos metodológicos disponíveis que nos permitem ter acesso à realidade, 

ainda que representada, do espaço de aprendizagem ou, por consequência, do campo de 

atuação do Estágio. 

 É sabido que não se tratam apenas de lacunas na formação superior, mas vem de 

muito antes, já na formação básica. No tocante à língua estrangeira, por exemplo, os relatórios 

de estágio de italiano são escritos em língua portuguesa; o que levaria o professor formador 

exigir a língua materna para a escrita e não a LE se não a falta de competência textual na 

escrita do texto em LE? Tais questionamentos, reiteramos, vão além dos limites de nosso 

trabalho, mas são necessários para a continuação da pesquisa na área.  Conforme assevera 

Almeida Filho (2000), os cursos de Letras carecem de uma educação universitária verdadeira, 

ou seja, uma formação de fato acompanhada de treinamento em procedimentos específicos 

com o fito de enfrentar o cotidiano profissional e na condução do complexo processo real de 

ensinar línguas. 

Por outro lado, ao que possui as competências necessárias ao ensino e à formação e 

dependendo da necessidade da CCI, é ofertada uma turma de semestre I ao aluno/estagiário, 
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geralmente com uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) oferecida pela 

UFC, assim, o estagiário acompanha a turma durante todo aquele semestre letivo e ele, por 

sua vez, é acompanhado pelo professor formador e pelo professor regente da CCI, conforme 

exigências da Lei do Estágio já mencionada anteriormente. Segundo informações colhidas na 

Casa de Cultura Italiana, Coordenadoria das Casas de Cultura (CCC) e Unidade Curricular de 

Italiano, as bolsas destinadas aos estagiários são solicitadas anualmente à Pró- Reitoria de 

Assuntos Estudantis (PRAE) pela CCC e divididas, a depender da demanda, para todas as 

Casas de Cultura. De acordo com a Professora e coordenadora com a qual tratamos, a Casa 

promove uma seleção interna, por meio de requisitos também acordados entre os professores 

da instituição e, desta forma, podem concorrer à bolsa alunos que estejam matriculados a 

partir do quinto semestre da graduação em Letras/Italiano, não estando, necessariamente, 

matriculados nas disciplinas de Estágio da graduação. Com isso, os candidatos se submetem 

a: 1) uma prova escrita; 2) prova de desempenho didático e, por fim, 3) avaliação curricular. 

Segundo a docente, dependendo da necessidade da CCI e do desempenho do aluno/estagiário, 

ele pode assumir turmas de até terceiro semestre. No entanto, com base nos dados, 

verificamos que houve alunos que assumiram turmas de quarto semestre, contrariando a 

afirmação acima. Ressaltamos ainda que todos os alunos que estagiavam nesse período 

também estavam regularmente matriculados na disciplina de estágio, o que pôde ser 

comprovado por meio do relatório de regência apresentado. 

 Aos demais alunos, que não desempenham já a atividade docente em outra instituição, 

ou que apresentam deficiências na formação, impossibilitando-os de assumir uma sala de 

aula, ou ainda por motivos de força maior que o impeça de assumir turmas na CCI ou outros 

centros conveniados, geralmente é criado um curso de extensão voltado para os alunos de 

italiano das diversas escolas de línguas de Fortaleza, ministrado pelos alunos do Estágio II e 

também acompanhado pelo professor formador. Esses cursos são geralmente criados com o 

fito de desenvolver a habilidade de escuta dos estudantes (Corso di ascolto) e ocorrem, na 

maioria das vezes, duas vezes por semana, com horários a ser definido pelo grupo e que possa 

atender, sobretudo, os alunos da CCI. 

Portanto, para o Estágio em Ensino de Italiano de fato ocorrer na Casa, dois fatores 

concorrem e são frequentes: o primeiro diz respeito à oferta de vagas para o curso de 

Letras/Italiano da UFC; o segundo se refere à quantidade de alunos que chegam ao término da 

formação e dessa quantidade já pouca, aquele que possui competência de fato para assumir 

uma turma da referida casa de cultura. 

No contexto apresentado, desenvolve-se o Estágio em Ensino de Italiano e também 
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nesse contexto cultural, social e político se desenvolve o curso de Letras/Italiano. No decorrer 

do texto buscamos responder aos questionamentos inicialmente levantados e esperamos ter 

conseguido lograr êxito nas discussões. É entendido que muito do que foi questionado vai 

além dos limites de nossa pesquisa e não são objetivos nosso responder neste primeiro 

momento, mas são indagações que nos farão aprofundar teorias e métodos de pesquisas a fim 

de sanar nossas dúvidas e para o bem da formação docente no Curso de Letras da UFC e 

tantos outros espalhados pelo Brasil. Reforçamos, assim, que o estagiário deve ser cada vez 

mais instigado a reflexão sobre o trabalho que ele virá a desenvolver na sociedade e que, 

conforme aponta Bronckart (2009), o ensino não é um sacerdócio, mas um verdadeiro 

trabalho e, como sendo, os professores não são “iluminados”, dotados de um “dom”; ao 

contrário, são trabalhadores que devem adquirir experiências sobre seu “métier” e sobre ele 

aprender cada vez mais, a fim de que se tornem sempre e plenamente profissionais. Com isso, 

rompemos com o “clichê” reproduzido por muitos professores e alunos das várias 

licenciaturas que dizem ter o dom para o ensino, mas que na verdade, deveriam atentar para o 

fato de desenvolverem mecanismos didáticos coerentes, a fim de se apropriarem de sua tarefa 

e desempenharem-na com louvor e isso será posteriormente entendido desde que, anterior a 

este fato, seja memorada a complexidade do trabalho do professor e a necessidade de refletir 

sobre ele. 
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3 RELATÓRIO DE REGÊNCIA: O TRABALHO DO ESTAGIÁRIO DE DOCÊNCIA 

NOS E PELOS TEXTOS  

 

Ao relacionarmos o estágio de docência com trabalho, consideramos o “ensino como 

trabalho” e, assim, o estágio docente como vivência dessa prática, que não o dá um caráter 

empregatício, mas, conforme a Lei do Estágio (11.788, de 25 de setembro de 2008): 

 

 O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e 

à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a 

vida cidadã e para o trabalho. 

 

 Assim, dado que o estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional, o que se fala sobre o agir professoral estende-se ao estagiário de docência, 

considerando os limites dos papeis sociais ocupados. Dessarte, reafirmamos nossa escolha 

terminológica e entendemos que isso não pressupõe incoerências metodológicas, mas se trata 

de uma escolha de ordem classificatória ou nomenclatural. Um exemplo dessa natureza é o 

trabalho de Gurgel (2013) que chamou de “escola acolhedora” o que alguns trabalhos na área 

de estágio (ARAÚJO, 2013; PEIXOTO, 2014) chamam de “escola-campo”. Nesse sentido, ao 

considerar o ensino como trabalho, alinhamo-nos com os princípios teóricos e metodológicos 

da Ergonomia da Atividade (AMIGUES, 2004; SAUJAT, 2004) e da Psicologia do Trabalho 

ou Clínica da Atividade (FAITA, 2004; CLOT, 2006) e, nesse campo interdisciplinar, tais 

teorias nos permitem relacioná-las com coerência, pois, conforme Machado et al. (2009), os 

autores com os quais dialogamos dentro desses campos são aqueles que desenvolvem uma 

abordagem marxista do trabalho; uma abordagem vigotskiana do desenvolvimento e; uma 

abordagem sociodiscursiva da linguagem. Com isso, todos estão em conjunção com a teoria 

base que norteia nossa investigação linguística, qual seja, o ISD. Nesse contexto, passamos as 

discussões seguintes.  

 Partindo da proposição de Bronckart (2012), segundo a qual as representações do agir 

de determinados indivíduos se constroem nas produções textuais e isso nos permite avaliar a 

contribuição de cada ser para a realização de determinada atividade, e que essas 

representações, após serem interiorizadas e apropriadas por tais indivíduos, passam a 

funcionar como guias para ações futuras, consideramos a importância da análise do trabalho, 

da atividade ou da tarefa representadas no texto. Sob tal ponto de vista, discutimos aspectos 

que envolvem as Ciências do Trabalho, sobretudo a Clínica da Atividade e a Ergonomia da 

Atividade, no intuito de considerar algumas posturas metodológicas e epistemológicas que 

nos permitem compreender o trabalho do estagiário de docência, futuro professor, em 
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contexto de Estágio Supervisionado, nas várias possibilidades de atuação disponíveis na 

abrangência da UFC e, então, posteriormente, representadas nos textos sob uma ótica 

autoavaliativa. Dessa forma, são para nós importantes os conceitos de trabalho prescrito e 

trabalho realizado e, ainda, a bipartição da relação trabalho/linguagem, resultado da releitura 

de Bronckart e Machado (2004), na qual analisa, sob um viés metodológico, a bipartição 

linguagem no e como trabalho como pertencentes a uma mesma categoria, não sendo possível, 

ou produtivo, diferenciá-las. 

 Em nossa pesquisa, ao analisarmos discursivamente as representações do agir do 

estagiário de docência, aproximamos dois conceitos, o de linguagem – pois é por meio dela 

que os agentes produtores do relatório ressignificam seu agir no texto do relatório de regência; 

e trabalho – ao considerarmos o estágio como uma atividade obrigatória, necessária para a 

conclusão do curso de licenciatura e, além disso, ao estagiar, assume-se o papel de 

determinado profissional que, em nosso caso, trata-se do professor. Desse modo, ao adentrar 

uma sala de aula, o estagiário passa a assumir um agir semelhante ao do docente, mesmo que 

em um contexto sociossubjetivo um tanto quanto diferenciado, pois, ali, ele não se encontra 

como sendo o professor-regente da disciplina, mas como um estagiário, futuro professor, 

ligado institucionalmente a uma universidade e prestando um serviço, não necessariamente 

remunerado e, se o é, não é de valor empregatício (são tidos como bolsistas), a uma escola-

campo. Nessa perspectiva, coadunamos com Saujat (2004); Amigues (2004); Souza-e-Silva 

(2004) e Bronckart e Machado (2004) e consideramos o ensino como trabalho, este sendo 

composto por uma atividade instrumentada e direcionada (AMIGUES, 2004), sendo assim, 

complexa e não possível de ser realizada por qualquer indivíduo dotado de uma capacidade 

cognitiva, pois, para o ensino são necessários outros saberes que vão além dos cognitivos. No 

mais, conforme alude Amigues (2004), a atividade do professor não se dirige apenas aos 

alunos, mas também à instituição que o emprega, aos pais (no caso de escolas voltadas ao 

público menor de idade) e também a outros profissionais. Nesse tocante, é de acordo também 

Souza-e-Silva (2004), ao afirmar que a organização do trabalho do professor é uma resposta 

às prescrições (leis, diretrizes, regimentos escolares etc) e é também dirigida aos alunos, 

famílias e sociedade em geral.  

No caso do estagiário de docência, sua atividade se estende a outras instâncias sociais 

que vão além das supramencionadas. Por conseguinte, tal atividade é uma exigência de lei 

(Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008), por assim ser, deve constar no PPP do curso ao 

qual o estagiário é vinculado, pois compõe o itinerário formativo do estudante. Tal lei aponta 

que o estágio deve ser desenvolvido no ambiente de trabalho e supervisionado pelo professor-
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formador da instituição de ensino (UFC, em nosso caso), observado pelo professor-regente da 

escola-campo de atuação desse estágio docente. Com isso, o trabalho do estagiário de 

docência atende a uma obrigação curricular para a formação superior e seu papel dirige-se aos 

alunos da escola-campo, que durante certo período o acolherá; ao professor-regente da turma 

na qual o estagiário atua; ao professor-formador, supervisor do estágio; coordenação da 

escola-campo e, por fim, à própria universidade, dada a necessária filiação entre o estagiário e 

uma IES. 

 Ainda nessa perspectiva de análise do trabalho do professor para entendermos a 

situação social do estagiário de docência, o professor busca meios de efetivação de 

determinado agir, concretizados por meio de ferramentas educacionais que o auxiliam no 

processo de ensino. Desse modo, como evidencia Amigues (2004), a atividade do professor 

não está isolada ou dissociada da história, mas ao contrário, ela é “socialmente situada e 

constantemente mediada por objetos que constituem um sistema.” Conforme a Lei do Estágio, 

citada acima, tal etapa formativa visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional, com isso, podemos atribuir, por extensão, as características da atividade do 

estagiário de docência àquelas do professor, respeitando os limites de cada papel social. Nessa 

óptica, conforme assevera Amigues (2004), para agir, o professor deve estabelecer e 

coordenar relações entre vários objetos de sua atividade, são eles: as prescrições; os coletivos; 

as regras do ofício e as ferramentas. Dessa maneira, a atividade do professor não se constitui 

como sendo individual, sem ferramentas e fora de uma tradição profissional, ao contrário, 

trata-se de um ofício como qualquer outro e apresenta-se como atividade regulada, como 

atividade contínua de intervenção de soluções e como uma atividade coletiva (AMIGUES, 

2004). 

 Tendo em vista os aspectos tratados acima, convém que façamos uma breve menção 

sobre Ergonomia Atividade e Clínica da Atividade, dada a consideração que construímos 

sobre o ensino como trabalho numa perspectiva discursiva de análise do agir representado no 

texto. 

 De acordo com Souza-e-Silva (2004), a palavra ergonomia é composta de dois 

radicais, ergon e nomos, assim, do ponto de vista etimológico, a palavra designa a ciência do 

trabalho. A autora aponta que, segundo o senso comum, ergonomia é sinônimo de maior 

conforto na relação homem/objetos do cotidiano, o que pode ser evidenciado por utensílios 

tais como: cadeira ergonômica, teclado ergonômico etc. Para os ergonomistas, ela tem por 
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objeto a atividade de trabalho. De acordo com o portal Ergonomia no Trabalho
8
: 

 

É uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres 

humanos e outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados 

e métodos a projetos a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho global 

do sistema. 

 

 E ainda: 

 
Trata-se de uma disciplina orientada para uma abordagem sistêmica de todos os 

aspectos da atividade humana. Para darem conta da amplitude dessa dimensão e 

poderem intervir nas atividades do trabalho é preciso que os Ergonomistas tenham 

uma abordagem holística de todo o campo de ação da disciplina, tanto em seus 

aspectos físicos e cognitivos, como sociais, organizacionais, ambientais, etc. 

Freqüentemente esses profissionais intervêm em setores particulares da economia ou 

em domínios de aplicação específicos. Esses últimos caracterizam-se por sua 

constante mutação, com a criação de novos domínios de aplicação ou do 

aperfeiçoamento de outros mais antigos. 

 

 No tocante a seu percurso histórico, de acordo com Souza-e-Silva (2004), a ergonomia 

surgiu na Grã-Bretanha, em 1947 e foi resultado de uma pesquisa desenvolvida a serviço da 

Defesa Nacional Britânica, durante a Segunda Grande Guerra Mundial e seu intuito era 

minimizar os esforços humanos em situações extremas. Assim, também na Grã-Bretanha 

surgiu a primeira Sociedade de Pesquisa Ergonômica e reuniu pesquisadores com o intuito de 

adaptar a máquina ao homem, no sentido de diminuir danos ao organismo humano 

provenientes da industrialização. Também nesse contexto cronológico, na França, surgiram 

pesquisas direcionadas à observação do trabalho humano. Entre esses trabalhos, conforme cita 

Souza-e-Silva, existe o de Pacaud, filósofa de formação – de acordo com sua pesquisa, foi 

possível considerar a complexidade do trabalho de agentes de uma estação de trem e de 

telefonistas, os quais eram considerados simples e mecânico. Em resumo, a França ancorou-se 

em questões mais voltadas à epistemologia relacionada aos efeitos reais da ação ergonômica 

sobre o trabalho. Com isso, na Grã-Bretanha, a ergonomia visava uma adaptação da máquina 

ao homem; na França, preocupava-se com a adaptação do trabalho ao homem
9
. Nesses 

termos, de acordo com a autora, estamos situados no âmbito da “ergonomia situada” ou 

“ergonomia da atividade”.  

 Nesse vasto campo conceitual em que se insere o termo atividade, para considerarmos 

sua acepção dentro da terminologia da ergonomia da atividade, convém diferenciá-la da noção 

de tarefa. Desse modo, atividade é entendida como realização, enquanto a tarefa é tida como 

prescrição de objetos e procedimentos (SOUZA-E-SILVA, 2004). No âmbito daquilo que é 

                                                 
8
 Trata-se do sítio: http://www.ergonomianotrabalho.com.br/ergonomia.html (acesso: 10/04/2016). 

9
 A autora fonte das informações que aqui ilustramos (Souza-e-Silva) utiliza-se das palavras de Wisner (1996, p. 

36) para elucidar essa conclusão. 
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prescrito, que diz respeito ao campo do trabalho de modo geral – isso inclui o ensino – 

conforme aponta Amigues (2004), a tarefa não é definida pelo próprio sujeito, ou seja, as 

condições e o objetivo de sua ação são prescritos por aqueles que os planejam, pela 

hierarquia, que vai desde os documentos oficiais que prescrevem o ensino, até os 

coordenadores das escolas, que ditam como o trabalho deve proceder. No caso do estagiário 

de docência, o distanciamento das suas vontades torna-se ainda maior, pois ele deve atender 

aos objetivos do Estágio Supervisionado e, ao mesmo tempo, dar conta do calendário letivo 

previsto e os conteúdos que devem ser ministrados em determinado período (exigências da 

escola-campo). A esse respeito, conforme aponta Amigues (2004), há um distanciamento 

sistemático do trabalho como é prescrito e o trabalho que de fato foi realizado, em nosso caso, 

pelo estagiário de docência. Ainda de acordo com o autor, é na tensão entre o prescrito e o 

realizado que o sujeito vai mobilizar recursos que, de certa forma, contribuirão para seu 

desenvolvimento profissional e humano - por extensão. Considerando o estagiário de 

docência, parece-nos, com base em documentos, ementário das disciplinas e nos próprios 

relatórios, que se constituem como tarefas (no sentido prescritivo) do estágio, principalmente, 

a escrita do relatório (observação ou regência) e a própria prática de estágio na escola-campo. 

As duas são constituídas como tarefas, mas, necessariamente, ocupam o papel de atividade 

(são realizadas), visto que são fulcrais para a aprovação. Caso uma delas fique no nível da 

“tarefa”, isso implicará na não aprovação do aluno. Em vista disso e conforme a perspectiva 

assumida, o estágio e a escrita do relatório podem ser chamados ora por atividade, ora por 

tarefa sem prejuízos terminológicos. 

 Nesse contexto, Clot (2006) afirma que a atividade não se limita ao que é realizado 

pelo sujeito, mas compreende ainda o que ele não fez, o que deixou de fazer por decisão 

tomada no momento, dada a circunstância de realização da tarefa e, ainda, compreende o que 

ele queria ter feito. Assim, Amigues (2004), considerando a contribuição de Yves Clot, 

conclui que o realizado e não-realizado possuem o mesmo valor na atividade, no entanto, vale 

os questionamentos no sentido de dar continuidade a essa tarefa: “Como fazer o que não foi 

feito? Como retomar o que não funcionou?” Dentro destes questionamentos, acrescentamos: 

quando é válido retornar ao que não foi feito? Se não foi feito, precisa, de fato, fazer? Em 

meio a tais problemáticas e complexidades, desenvolvem-se atividades docentes, as quais 

apontam saberes a ensinar e saberes para o ensino, consideradas em uma rede discursiva 

ampla e sedenta de aprofundamentos teóricos com vistas a uma urgente valorização do 

trabalho de ensino.  

 Por fim, na relação linguagem e trabalho, é necessário considerarmos a bipartição 
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metodológica desta, apresentada por Bronckart e Machado (2004), no tocante aos textos que 

circundam a atividade de ensino. Desse modo, os autores consideram bastante produtiva do 

ponto de vista epistemológico, e útil do ponto de vista metodológico. Disso decorre que: 

 

Detectar as representações sobre o trabalho educacional nos diferentes textos, 

confrontá-las e discuti-las com os trabalhadores/professores envolvidos nos parece 

ser fundamental para a sua consolidação ou reformulação, conforme a necessidade 

do momento. Portanto, compreender as ações efetivamente desenvolvidas pelo 

professor, sua configuração, as representações sobre sua motivação, sua finalidade, a 

responsabilidade que ele aí assume implica assumirmos também que é análise dessa 

rede discursiva que pode nos trazer a sua compreensão (BRONCKART e 

MACHADO, 2004, p. 136). 

 

 De acordo com os autores acima mencionados, assumirmos essa divisão implica um 

ponto de vista metodológico que propõe a análise e confrontação de dois tipos de dados: 1) de 

um lado das ações e dos textos produzidos no interior de uma situação de trabalho (linguagem 

no/como trabalho); 2) de outro lado, textos produzidos em situações mais externas, sobretudo, 

os textos que avaliam, prescrevem, planejam e interpretam as ações desenvolvidas em dada 

situação de trabalho (linguagem sobre o trabalho). Sob esse aspecto, interessam-nos os dados 

produzidos em situações externas, de modo mais particular, os textos que se caracterizam por 

serem autoavaliativos, pois, em um momento seguinte a sua prática, o sujeito passa a (re) 

interpretar, (res) significar, representar o seu próprio agir por meio dos textos, seja oral ou 

escrito. Reiteramos nosso interesse em analisar o agir representado no gênero acadêmico 

relatório de regência, produto de uma prática de interação social investida entre 

alunos/estagiários de um curso de licenciatura e seu professor-formador. Nessa perspectiva de 

análise, o gênero relatório passa a funcionar como um suporte textual do qual extraímos nosso 

objeto, que não é o relatório em si, mas o agir do estagiário de docência nele representado. 

 

3.1 O gênero textual relatório de regência como instrumento de análise do agir 

representado do estagiário de docência  

 

A fim de melhor apresentarmos o texto, propusemos uma discussão teórica sobre o 

conceito que utilizamos de agir, para em seguida, aliados a esse conceito, conjecturarmos 

acerca do gênero textual acadêmico relatório de regência. Desse modo, é objetivo desta seção, 

inicialmente, explanar o conceito de agir com o qual desenvolvemos nossas análises e, em 

seguida, discutirmos sobre o texto empírico no qual buscamos tal agir representado, qual seja, 

o relatório. 

 Para tratarmos sobre as questões relacionadas ao agir, recorremos a Bronckart (2008). 
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Segundo o teórico, os estudos em torno do agir humano remontam à Filosofia Ocidental e, 

assim, vale citar Aristóteles (Ética a Nicômaco) e Kant (Crítica e razão prática). No entanto, 

tais discussões eram feitas de forma vaga, não tão aprofundadas. Foi então no decorrer do 

século XX que as Ciências Humanas e Sociais começaram a desenvolver pesquisas acerca do 

agir e que Bronckart (2008) cita com precisão em seu trabalho as cinco principais correntes do 

pensamento filosófico. Bronckart (2008), diante da confusão terminológica apresentada 

devido aos vários termos que se colocam numa mesma perspectiva semântica (ação, 

atividade, prática), opta pelo termo “agir” por julgá-lo mais neutro em relação aos demais. 

Diante da diversidade terminológica, o autor entende a complexidade do objeto o qual 

pretendemos trabalhar, tal como refletido na complexidade de estudar o humano e suas 

infinitas relações sociais, comandadas e engendradas pela linguagem. Bronckart (2006) 

afirma que o termo agir assume para o ISD, de forma geral, um sentido genérico, pois designa 

qualquer comportamento ativo de um organismo. Ainda de acordo com o autor, a espécie 

humana parece ter sido a única a desenvolver um agir comunicativo, mobilizado por meio de 

signos organizados em textos, que lhes permitem criar um espaço gnoseológico, entendido, 

assim, como um espaço de conhecimentos autônomos e individuais que podem se acumular 

no curso da história e compor, dessa forma, a herança cultural passada de geração a geração. 

Conforme o autor, o agir está relacionado à intervenção humana no mundo, seja por meio de 

um só indivíduo – a que se atribui o termo “agir individual”; ou de vários indivíduos ou grupo 

– a que se chama “agir coletivo”. Para Bronckart (2008), a “atividade” representa uma leitura 

do agir em que são ativadas as dimensões motivacionais e intencionais que, por sua vez, são 

mobilizadas no nível coletivo. Por outro lado, “ação” envolve as dimensões motivacionais e 

intencionais no nível do indivíduo.  

 Bronckart (2006) chama atenção para o fato de que na espécie humana, em particular, 

dois tipos de agir devem ser distinguidos. Para o autor, há o agir geral e um agir verbal, o qual 

preferiu chamar de agir de linguagem. Nessa perspectiva, ainda de acordo com esse estudioso, 

o agir geral humano, primeiramente, pode ser apreendido no seio das atividades coletivas, 

entendidas como estruturas de cooperação/colaboração que organizam as interações entre os 

indivíduos e que se tratam de atividades diversas, que podem ser classificadas segundo seus 

motivos. Por outro lado, o agir de linguagem também pode ser apreendido por meio coletivo, 

mas damos o nome de atividade de linguagem, cuja função é assegurar o entendimento para 

que se proceda às demais atividades. O domínio do agir geral está ligado a ações individuais 

provocadas por determinados indivíduos. Desse modo, o agir geral está ligado a uma 

atividade coletiva que provoca, individualmente, na sociedade, uma ação geral. Por outro 
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lado, o agir de linguagem está atrelado a uma atividade de linguagem que sugere, 

individualmente, no social, uma ação de linguagem (atrelada a um indivíduo singular – agente 

ou ator da ação). 

 Conforme Bronckart (2006), a realização dessa ação se dá sob a forma de textos, 

construídos a partir da mobilização de recursos lexicais e sintáticos de uma determinada 

língua natural, bem como leva em consideração modelos de organização textual disponíveis 

no âmbito dessa mesma língua. Com isso, os textos podem ser considerados correspondentes 

empíricos/linguísticos das atividades de linguagem de um grupo, enquanto um texto pode ser 

considerado correspondente empírico/linguístico de uma determinada ação de linguagem. 

Dessa forma, fica clara a ideia de que é através dos textos produzidos no meio social que 

podemos ter acesso ao agir de um determinado grupo ou de um determinado indivíduo. Em 

nosso caso, entende-se o fato de acessarmos as ações dos estagiários de docência em italiano 

por meio dos textos empíricos, denominados relatórios de regências que, ao mesmo tempo em 

que nos apresentam ações individuais, apontam-nos para ações coletivas de uma atividade 

também coletiva, mediada pela língua e em contexto de ensino. 

 Nesse contexto, Amigues (2004) enfatiza a necessidade de analisar o trabalho do 

professor e o trabalho de ensino. Na mesma obra, Bronckart e Machado (2004) explicam que, 

no caso da observação da atividade educacional, devem ser tomados como objeto de análise 

não apenas as condutas observáveis, mas os textos que se desenvolvem, tanto na própria 

situação de trabalho quanto os que se desenvolvem em outros momentos, sobre essa atividade 

profissional. Sobre esse aspecto, é importante mencionarmos o trabalho de Machado et al. 

(2009), que muito contribuiu para nossa pesquisa. 

Na contribuição supramencionada, as autoras focaram os pressupostos que dizem 

respeito ao agir humano e a análise de sua reconfiguração nos textos e que, por ventura, é a 

que mais nos interessa para o desenvolvimento de nossa pesquisa. 

De acordo com Machado et al. (2009), para assumir tal paradigma, é mister considerar 

a tese de que as ações humanas não podem ser apreendidas no fluxo contínuo do agir apenas 

pela observação das condutas que são perceptíveis dos indivíduos. Segundo o que postulam as 

autoras, respaldadas em Bronckart (2004), as ações só podem ser apreendidas por meio de 

interpretações, produzidas principalmente com a utilização da linguagem, em textos dos 

próprios actantes ou observadores dessas ações. Esses textos, por se referirem a uma 

determinada atividade social, exercem, sobre ela e sobre as ações nela envolvidas, influência. 

Em consequência disso, esses textos refletem representações/interpretações/avaliações sociais 
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sobre essa atividade e sobre essas ações e podem contribuir para a reformulação do agir. 

De posse dessa postura teórica e de acordo com as autoras, para compreender melhor a 

atividade educacional, os objetos de análise não são apenas as condutas observáveis, mas os 

textos que se desenvolvem, seja na própria situação de trabalho, seja em outros momentos 

sobre essa atividade profissional. E aqui podemos considerar os textos que prescrevem a 

atividade docente, os que relatam, bem como aqueles que são mobilizados após a tarefa. 

Podemos ainda considerar aqueles que se relacionam ao trabalho real, ou aquele pretendido, 

dentre outros, conforme expomos abaixo. 

Em relações aos textos produzidos pelos actantes, de acordo com as autoras, há os que 

são produzidos na situação de trabalho pelo próprio trabalhador, em geral em situação de 

interação com outros actantes. Depois, há os textos produzidos em momentos anteriores a 

ação, que prefiguram seu agir e que lhe fornece modelos para agir. Esses textos prefigurados 

podem se dividir em textos de prefiguração específica e textos de prefiguração genérica. Estes 

oriundos do próprio actante ou de outras fontes, quando se trata de um agir fora das restrições 

impostas pelo trabalho; aqueles, referentes ao agir em situação de trabalho e que podem ser 

classificados em dois tipos: a) os que provêm de instâncias externas e que indicam as tarefas 

que devem ser realizadas nos limites dessa profissão (na situação escolar – leis, documentos 

da educação, PPP da escola etc.); b) os textos que os próprios trabalhadores produzem sobre 

seu trabalho. 

Em seguida, podemos afirmar, conforme Machado et al. (2009), que, ao agirmos, 

deixamos sempre esse agir sujeito a descrição/interpretação/avaliação, que são dos outros, 

mas também podem ser nossas. Desta forma, depois da realização da tarefa, podem ter textos 

descritivos/interpretativos/avaliativos, produzidos seja por observadores externos, seja pelo 

próprio trabalhador. Serão, dessa forma, textos auto-descritivos/ autointerpretativos/ 

autoavaliativos. Considerando os posicionamentos teóricos em Bronckart (2008); Bronckart e 

Machado (2004) e, por fim em Machado et al. (2009), nossa análise recairá sobre os textos 

autoavaliativos, característica dos relatórios de regência que tomamos para proceder as 

análises. 

De acordo com aquilo que expomos em seções anteriores, pretendemos nesta pesquisa 

analisar o agir representado nos relatórios de estágio de regência dos estudantes do Curso de 

Letras/Italiano da Universidade Federal do Ceará. Esperamos, assim, entender como o 

estagiário de italiano interpreta o seu agir nesses documentos e, para isso, selecionamos como 

categorias de análise os tipos de discurso e as figuras de ação, conforme apresentados acima. 

Para analisá-los à luz de uma semântica do agir e considerando os procedimentos de análise 
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do agir humano em textos, com base em Bronckart e Machado (2004), apontamos os 

seguintes termos-chave, eventualmente citados acima, mas aqui melhor elencados. 

 

Quadro 4 – Termos-chave para a análise do agir humano em textos 

Agir Designa toda forma de intervenção orientada 

por um ou vários humanos, denominados 

actantes. 

 

Actante Designação mais neutra, assim como Agir, para 

designar a fonte de um agir determinado. 

 

Trabalho Agir em contexto econômico determinado e 

cuja estrutura pode ser decomposta em tarefas. 

 

Tarefa Entendida como aquilo que foi prescrito pelas 

organizações hierárquicas. 

 

Atividade Designa o agir implicando suas dimensões 

motivacionais e intencionais no nível coletivo. 

 

Ação Designa o agir implicando suas dimensões 

motivacionais e intencionais mobilizadas no 

nível individual. 

 

Elementos constitutivos do agir a) Razões e motivos que levam ao agir: os 

quais podem ser as determinações 

externas, originadas no coletivo; 

motivos, que são razões de agir no nível 

individual; 

b) Intencionalidades do agir: finalidades – 

vindas do coletivo e socialmente 

validadas – e as intenções, que são os 

fins do agir interiorizado por alguém; 

c) Os recursos, as fontes do agir: dizem 

respeito aos instrumentos – artefatos 

materiais - e as capacidades, fontes 

mentais ou comportamentais atribuídas 

a um ser; 

d) O actante: pode ser colocado no texto 

como um agente, aquele que não tem 

motivos ou intenções, capacidades; ou 

ator, com intenções, motivos, 

capacidades. 

 
Fonte: Produzido a partir das considerações de Bronckart e Machado (2004). 

 

Feitas as devidas considerações acerca do agir, conforme expusemos, passamos à 
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discussão em torno do conceito de gêneros, desde a antiguidade clássica a sua atual 

configuração, sobretudo, focalizando o gênero textual acadêmico relatório de regência. 

 A palavra “gêneros” foi muito utilizada desde a retórica, ou ainda, remontando aos 

estudos da teoria literária, no entanto, a partir de Bakhtin, início do século XX, o conceito 

referente a tal palavra foi alargado, no sentido que se emprega não apenas aos gêneros 

literários como a novela, o drama, o conto, mas se estende a toda produção de texto que é 

consequência do processo de comunicação verbal humana. Desse modo, de acordo com 

Bakhtin (2003), todos os textos, sejam eles orais ou escritos, produzidos pelos humanos no 

processo social de comunicação, possuem características relativamente estáveis e, ao se 

comunicar, conscientemente ou não, o falante se utiliza dessa espécie de “forma” linguística. 

Assim, esses diferentes textos ou, conforme empregou o mestre russo, gêneros do discurso 

são configurados por meio de características que apresentam, basicamente, três aspectos: o 

tema, a composição e o estilo. Conforme Marcuschi (2008), a análise dos gêneros textuais 

abrange uma análise do texto e do discurso e uma descrição da língua e visão da sociedade, 

por conseguinte, tenta responder a questões de natureza sociocultural no uso da língua de 

maneira ampla. Segundo Miller, citada por Marcuschi (2008), os gêneros são uma forma de 

ação social, constituem-se, assim, como artefatos culturais e, como sendo, devem ser 

apreendidos por seus usuários a fim de bem utilizá-los nos diferentes contextos 

comunicativos. 

 Considerando a perspectiva adotada Marcuschi (2008) dentre outros, o estudo dos 

gêneros mostra o funcionamento de uma sociedade ou, de modo mais específico, de um 

pequeno grupo de práticas linguísticas. Ao pensarmos no grupo dos estagiários de italiano e 

ao analisarmos o relatório de regência produzido por esse grupo, conseguimos, assim, ter 

acesso e compreender o funcionamento dessa comunidade de prática, situada, específica e 

reconhecida como tal. Dessa maneira, ao produzir um gênero acadêmico como o é o relatório, 

o estagiário não o faz para obter resultados tão somente discursivos, mas o faz por meio de 

uma intenção ou objetivo maior que ampara essa produção. Do mesmo modo, ao escrever 

uma receita, o enunciador tem o objetivo de explicar a um destinatário como fazer 

determinada comida, por exemplo. Nesse sentido, convém ressaltar que os gêneros não são e 

nem devem ser entendidos como formas estanques, possuidoras de estruturas rígidas, mas, 

conforme alude Marcuschi, 2008, com base em Miller (1984), como formas culturais e 

cognitivas de ação social, materializadas na linguagem.  

 Conforme Schneuwly e Dolz (2004), o gênero textual é visto como uma ferramenta, 

dessa forma, é entendido como um instrumento que possibilita promover uma ação de 
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linguagem sobre o meio, sobre a realidade. Assim, o uso de quaisquer ferramentas permite 

dois efeitos diferentes e que se complementam: por um lado, amplia as capacidades do falante 

nos usos individuais da língua; por outro lado, faz ampliar o conhecimento que o falante já 

detém em relação ao objeto sobre o qual a ferramenta passou a ser utilizada. Com isso, 

apropriar-se dos gêneros em circulação na sociedade permite ao falante ampliar seus 

conhecimentos cognitivos em relação ao seu idioma e aponta-lhe várias formas de 

participação social por meio do uso da linguagem. Tal relação se torna mais complexa quando 

nos relacionamos aos gêneros que circulam na esfera acadêmica como é o caso do relatório de 

estágio. No mais, nossas ações de linguagem são sempre contextualizadas e situadas social e 

historicamente, logo, ao produzirmos um gênero textual qualquer, situamo-nos em um 

determinado espaço e em um tempo, temos um destinatário e um determinado objetivo na 

produção dele. Nessa situação, perguntamo-nos? Qual o melhor gênero para atingir meu 

objetivo? E, assim, retomamos ao que citamos no início desta subseção, conforme o que disse 

Bakhtin (2003), “os gêneros possuem características maios ou menos estáveis” e, assim, 

adequamos essa “forma” linguística aos nossos objetivos comunicativos. Sob esse viés e 

considerando as contribuições acima relatadas, o estagiário ao produzir um relatório de 

estágio (observação ou regência), não apenas se apropria de seu conteúdo, de sua estrutura 

mais ou menos estável ou da linguagem mais adequada a ele, mas acaba refletindo sobre o seu 

agir em sala de aula, sobre o que fez, o que poderia ter feito e também o que não fez. 

Tomando consciência ou não sobre sua ação, julgada como positiva ou não para o ensino, ele 

representa o seu agir por meio da modalidade escrita e isso já é um importante passo para o 

processo de reflexão em torno de sua prática. Além disso, como lembra Bronckart (2012), a 

apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática 

nas atividades comunicativas humanas.  Ademais, considerando o ISD, na produção de um 

gênero tal como o é o relatório de estágio, além dos parâmetros que constituem o contexto de 

produção, que incluem o mundo físico e o sociossubjetivo, o autor mobiliza as representações 

sobre o mundo ordinário na escolha do conteúdo temático, ou seja, os temas que serão 

mobilizados em sua escrita e, por consequência, os aspectos da tarefa que lhes foram 

pertinentes, sendo, desse modo, semiotizados. Dessa maneira, o conteúdo temático se 

constitui como o conjunto das experiências armazenadas pelo agente produtor do texto e que 

acaba por revelar o conhecimento de mundo do autor, compartilhado com os demais falantes, 

com os quais se estabelece a interação verbal por meio do gênero produzido. 

Conforme Beltrão e Beltrão (1998), o relatório (visto aqui de maneira geral e não 

específica da regência) é a exposição de ocorrências ou da execução de serviços ou de fatos 
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de determinada administração, cabe, assim, ao agente produtor, tomar como base um fato real, 

descrevê-lo, interpretá-lo e, com base nisso, apresentar propostas práticas. Nesse contexto, de 

acordo com os autores, o relatório pode ser classificado: 1) segundo o número de signatários 

(individual ou coletivo); 2) periodicidade (normal, eventual) e; 3) fim (pesquisa, jurídico, 

econômico, dentre outros). Considerando o número de signatários, os relatórios por nós 

analisados são de natureza individual, pois, ainda que os estagiários tenham realizado a tarefa 

em duplas ou grupos, cada um fez o seu relatório de modo individual, conforme nos 

apontaram os elementos pré-textuais capas e folhas de rosto. Quanto à periodicidade, a 

produção dos relatórios não nos parece eventual, dado que é requisito de aprovação na 

disciplina de estágio, pois compõe a nota final da cadeira. Além disso, regularmente o 

documento é exigido a cada semestre, o que denota certa normalidade. No tocante à 

finalidade, existem vários tipos de relatório a depender dos objetivos de escrita. Amparados 

nas considerações de Leurquin (2008), o relatório de regência (para a autora, no referido 

artigo, eram os de observação) pode ser considerado um relatório de pesquisa, pois é 

preparado por um futuro profissional ao término de um trabalho de pesquisa de campo. Ou 

ainda, pode ser encarado como um relatório científico, pois é destinado ao estabelecimento de 

fatos e conclusões, com claras finalidades. Nesse contexto, os relatórios de regência de 

italiano apresentam, sobretudo, a finalidade de relatar a prática docente empreendida pelos 

seus respectivos produtores, o que não necessariamente é fundamental para uma reflexão 

científica/teórica de suas aulas – caracterizadas, discursivamente, pela pouca recorrência de 

figuras de ação canônica, conforme veremos mais adiante no capítulo das análises. 

 Lakatus e Marconi (2003) afirmam que o relatório de estágio é um texto que contém 

uma apresentação (ou introdução), na qual são apresentados os objetivos da atividade; um 

desenvolvimento, que abrange a descrição do local da atividade, bem como das ações e 

procedimentos empregados; uma conclusão que destaca o ganho resultante para o estagiário 

ou as aprendizagens realizadas. No entanto, aqui estão apresentadas de forma geral as partes 

que compõem tal gênero. A depender do professor-formador, essas partes podem ser 

ampliadas e redefinidas, no entanto, de forma geral, todos, espera-se, apresentam uma 

introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Como pôde ser observado em seu trabalho, 

as reflexões das autoras se encontram em um contexto meramente formal do relatório, dado 

que este fora seu objetivo, sem maiores reflexões sobre a função comunicativa do gênero ou 

sobre sua importância para as discussões no tocante ao letramento acadêmico dos alunos. 

Leurquin (2008), por sua vez, em relação à estrutura composicional do gênero relatório 

de estágio, afirma que ele é constituído por introdução, desenvolvimento e conclusão, 
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acompanhado da bibliografia e dos anexos. Possui uma posição semelhante à de Lakatus e 

Maconi (2003), mas a autora complementa, afirmando que o relatório de estágio é um gênero 

acadêmico que deve ser objeto de análise do que acontece no cotidiano de sala de aula. 

Funciona como um viés de acesso ao ensino e aprendizagem e deve ter seu valor considerado. 

Retomando Leurquin (2008), 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 interrelacionadas. Leuquin (2013) aponta que o relatório de estágio é 

um passaporte para uma discussão ampla a respeito da formação inicial do professor de 

línguas e que nele há muitos desdobramentos uma vez que permite refletir sobre o letramento 

do futuro professor, a avaliação, a política de ensino de línguas, o agir professoral, a formação 

de professores, dentre outros. Como se observa, Leurquin (2008) assume uma posição bem 

diferente daquela tida por Lakatus e Marconi (2003), pois põe o relatório no âmbito das 

discussões sobre o gênero acadêmico e sobre a problemática do letramento acadêmico crítico. 

Desse modo, ela não apenas pontua a necessidade de refletir sobre a composição textual do 

referido gênero, como também apresenta cada etapa dele, pontuando suas relações e os papéis 

dessas etapas no contexto do agir comunicativo. Considerando o contexto de nossa pesquisa, 

podemos, sem prejuízos, estender tais características aos relatórios de regência em italiano, 

visto que, conforme os dados, têm finalidades avaliativas, funcionam como instrumento de 

comunicação do estagiário de docência com o professor-formador da disciplina de Estágio em 

Italiano e, nos seus encaminhamentos, apontam modelos que devem ser substituídos ou 

reavaliados no processo de ensino e aprendizagem, que dizem respeito a algumas dificuldades 

enfrentadas pelos estagiários e tematizadas nos relatórios.   

Conforme aponta Sousa (2013), o gênero acadêmico mais utilizado nos programas de 

Estágio Supervisionado é o relatório, seja ele de regência ou de observação. Isso se dá pelo 

fato de ele poder propiciar certa reflexão crítica por parte dos estagiários quanto ao saber 

educacional, além de poder compartilhar esses saberes. Ainda de acordo com a autora e fiel a 

nossa linha de análise e reflexão metodológica, os relatórios podem funcionar como 

ferramentas de transformação do trabalho de ensino, gerando, nessa conjuntura, a 

reconfiguração do agir desses estagiários que, ao produzir tal texto, são movidos por certa 

prefiguração do agir, favorecida pelo conhecimento de textos anteriores que lhes fornecem um 

espécie de modelo para o agir, que pode variar desde as determinações feitas pelo professor- 

formador do estágio até os textos prescritivos do trabalho educacional que, no contexto do 
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ILE, pode ser o manual do professor presente nos materiais didáticos adotados por eles ou 

pelas escolas em que trabalham. 

Nessa perspectiva de reflexão sobre a importância do gênero acadêmico relatório de 

estágio, Leurquin (2008) nos alude que ele é um espaço de prática social, cujo propósito 

comunicativo deve alcançar, dentre vários outros, o de desvendar práticas docentes e refletir 

sobre elas. A autora ainda, no desenvolvimento de sua pesquisa, observou que os relatórios 

estavam sendo vistos pelos alunos como um texto para o qual seria atribuída uma nota pelo 

professor-formador e uma das conclusões a que chega é que, se os alunos assim o enxergam, 

os professores, desse modo, exigem-no, desconsiderando o processo de produção do texto.  

De acordo com Lopes (2007), a prática corriqueira nas disciplinas de estágio 

supervisionado é a produção dos relatórios de estágio, o que a autora julga indispensável, pois 

possibilita a compreensão das práticas de linguagem, seja no contexto universitário ou na 

sociedade em geral, bem como promove a reflexão sobre as práticas de ensino. 

Outra reflexão importante sobre o gênero, agora de maneira geral e não específica sobre 

o gênero relatório, merece destaque, tratam-se dos estudos de Schneuwly e Dolz (2004), ao 

retomar e ampliar os conceitos de gênero primário e gênero secundário de Bakhtin (2003), 

que apontam a tamanha transformação cognitiva que ocorre no indivíduo a partir da 

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

através da mediação do professor no que se refere ao ambiente de sala de aula. A apropriação 

dos gêneros secundários modifica também o sistema de produção de linguagem do indivíduo. 

Os autores elencam diferentes funções para os gêneros primários e secundários. Os 

primeiros são caracterizados devido à função de troca e interação imediatas e pelo fato do 

agente produtor possuir pouco ou talvez nenhum controle metalinguístico da ação em curso, 

além de estarem ligados de forma necessariamente espontânea.  Já os gêneros secundários, 

estão dissociados da situação imediata da interação verbal, portanto, o falante não pode 

utilizá-los somente por meio da situação imediata de comunicação. Devido a essas 

características, eles não emergem de forma espontânea na mente do falante. 

 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, dado que emergência de um novo sistema de linguagem não exclui o outro. 

É uma característica unicamente humana a capacidade de mediar as suas ações através de 

instrumentos semióticos. Dentro dessa perspectiva teórica, o gênero do discurso é visto como 

um instrumento. Os gêneros primários são instrumentos de criação dos gêneros secundários. 

Essa discussão em torno dos gêneros do discurso, conforme aponta Faïta (2004), tem 
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origem na retórica, com Aristóteles, que os definiu de forma limitada e estritamente 

finalizada. Em seguida, essa noção de gênero foi tomando novas definições e divisões, tendo, 

enfim, múltiplas variantes. De um lado gêneros literários, em um ponto de vista estilístico; de 

outros gêneros de textos, em linguística e, por fim, gêneros de discurso. Essa última, então, 

reconsiderada por Bakhtin (2003). Como podemos verificar, a questão de definição dos 

gêneros é complexa, bem como é complexa a atividade de linguagem da qual se utiliza o 

humano com o intuito de interagir socialmente. De acordo com a diversidade de práticas 

sociais, decorre daí diversidades de gêneros. Desta forma, compreendemos quando Bronckart 

(2012) fala da infinidade de gêneros, relacionando isso às práticas sociais, por isso recorre aos 

tipos de discurso - elementos que auxiliam na coesão textual e que estão presentes em 

qualquer gênero de texto.  Com isso, são inúmeros os gêneros, mas os tipos de discurso que os 

compõem são bem determinados e limitados ao número de quatro, conforme verificaremos. 

Considerando o que afirmou Bakhtin (2003), moldamos nossa fala nas formas de gênero, ou 

seja, é como se tivéssemos em nossa mente moldes ou adequações linguísticas ligadas a um 

determinado contexto comunicativo e, nesse direcionamento também discorre Faïta (2004), 

quando afirma que os gêneros, sendo tipos ou modelos, obrigam-nos ao enquadramento ou a 

regras pré-estabelecidas pela norma e como tais, podem ser transgredidas ou respeitadas, 

como toda e qualquer norma social, por exemplo. Querer transgredi-las ou não dependerá de 

nosso agir, desta forma, elas aparecem como possibilidades para o nosso usufruto. Seguindo 

esse raciocínio, o autor propõe a noção de gêneros de atividade, discutindo as relações entre 

gênero e norma.  

 Nesse sentido, Faïta (2004) cita ainda a importância de reconhecimento do contexto de 

produção de uma simples palavra que seja. Dependendo de onde ela é pronunciada ou por que 

o é todo um fato linguístico pode ser alterado. Desta forma, defende-se que um signo, 

aparentemente idêntico é, de fato, diferente. O mesmo ocorre com os gêneros do discurso, que 

tomam formas diferentes a depender dos contextos e atores sociais envolvidos. De acordo 

com o autor, o gênero é a possibilidade de se submeter às formas de fazer existentes ou às 

formas de agir de outra maneira. Por exemplo, ao narrar uma história a uma criança o 

enunciador pode optar em apagar a expressão “era uma vez” e acrescentar ou retirar marcas 

de modalização durante o relato etc. Enfim, o agente escolhe um modelo, mas tem liberdade 

para adaptá-lo e utilizá-lo a sua maneira, particularizando a sua produção. São na verdade 

formas de fazer de outra maneira, mas atreladas a um gênero em específico. Da mesma forma 

acontece com o gênero relatório de regência, existe um modelo social pré-estabelecido e 

informações que devem, por necessidade, ser evidenciadas, no entanto, a depender do 
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estagiário e de seu tirocínio, ele poderá acrescentar ou omitir informações; modalizar ou não 

seu discurso; implicar-se ou não no texto. Daí o anseio científico no sentido de entender essa 

organização linguística, que muito tem a dizer sobre o ambiente que é a sala de aula. 

 De acordo com Bakhtin (2003), os gêneros do discurso têm valor normativo, pois 

existem e o fazem sem a interferência de um locutor. Tais gêneros dão sentido aos atos dos 

indivíduos e se utilizam deles agindo da maneira como se espera ou não. Essa escolha caberá 

ao produtor. Na situação de escolha de maneiras de realizar o gênero, segundo Faïta (2004), 

abrem-se espaços semióticos em que os atores ou interlocutores podem fazer movimentos de 

encadeamento e podem, assim, evocar mundos diferentes ou tipos de discurso diferentes. 

Ainda de acordo com o autor, isso caracteriza a linguagem, pois ela permite o jogo, a 

brincadeira, em ruptura com um tipo de discurso sério, que, logo depois, retoma seu lugar. 

Dessa forma, defende o autor que um gênero do discurso é o que funda simbolicamente o 

mundo no qual se processa a atividade dos sujeitos. 

Conforme assevera Faïta (2004), só há gênero se há modos possíveis de dizer ou de 

fazer de forma diferente, de fazer outras escolhas, podendo o outro gênero do discurso ou 

gênero da atividade, de forma mais ampla, ocupar um espaço limitado, de um lado, pela 

norma social e, de outro, pela capacidade de significar, efetuando uma transformação. Faïta 

(2004) cita o caso do professor que, como se sabe, utiliza determinado gênero para expor o 

conteúdo aos alunos e quando esse profissional é, por ventura, interrompido por alguma 

brincadeira em sala, para evitar um embate maior com os discentes acaba que fazendo uma 

piada, a fim de conter a turma e ao mesmo tempo não entrar numa situação conflituosa com 

determinados estudantes. Feita a piada, retorna ao gênero anterior “aula” e retoma ao 

conteúdo então interrompido. Faïta (2004) aponta ainda que não o gênero em si, mas é sua 

coerência que o funda, uma coerência que é ao mesmo tempo interna e relativa ao contexto e 

é perceptível apenas na relação com o outro.  

Desse modo, alinhando-nos à perspectiva de Schneuwly e Dolz (2004), o relatório de 

estágio (observação ou regência) pode ser compreendido como um megainstrumento de 

interação social, pois permite uma ação eficaz em determinadas situações de comunicação. 

Com isso, a apropriação do gênero acadêmico em questão se faz necessária, sobretudo no 

tocante à analise e à reflexão sobre a ação individual docente, seja numa perspectiva de 

observador – olhar sobre o agir do outro; seja na perspectiva auto-crítica de seu agir – olhar 

sobre si.  

No que tange aos aspectos composicionais do gênero acadêmico relatório de estágio 

curricular de modo geral, é importante levar em considerações alguns aspectos de natureza 
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formal e normativa, pois, segundo o que advoga Ramires (2007), o meio acadêmico é o mais 

exigente no tocante à produção escrita e, estando o relatório envolto nesse contexto, espera-se 

rigor formal em sua escrita e atenção aos aspectos composicionais de sua estrutura, sobretudo 

ao considerarmos o destinatário dessa produção, qual seja, o professor-formador da disciplina 

de Estágio. Convém, no entanto, contra-argumentar visto que trabalhos anteriores 

(RODRIGUES, 2002; BOTELHO, 2009) mostram que futuros professores apresentam 

dificuldades para produzir um texto coeso e coerente.  Por outro lado, de acordo com Campos 

(2014), o relatório de estágio supervisionado é, geralmente, composto por elementos pré-

textuais, textuais e pós-textuais. O quadro seguinte apresenta os elementos que compõem cada 

uma dessa partes e que exploraremos de modo específico em capítulo posterior. 

 

Quadro 5 – Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais do relatório de estágio 

Elementos pré-textuais - Capa 

- Folha de rosto 

- Errata 

- Dedicatória 

- Agradecimentos 

- Epígrafe 

- Resumo 

- Lista de ilustrações 

- Lista de tabelas 

- Lista de abreviaturas e siglas 

- Sumário 

 

Elementos textuais - Introdução 

- Desenvolvimento 

- Considerações finais 

 

Elementos pós-textuais - Referências 

- Apêndice 

- Anexo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações extraídas de Campos (2014). 

 

 Consideramos o quadro acima para avaliarmos a composição dos relatórios de 

regência em italiano, levando em consideração os elementos pré-textuais, textuais e pós-

textuais, com os quais corroboram os teóricos autores supramencionados e, ao observarmos 

tais elementos em nosso corpus não o fazemos como uma obrigatoriedade constar ou não tal 

elemento, fazemo-no apenas como ponto de partida daquilo que pode se esperar do gênero 

acadêmico em questão. Procedemos com essa análise na seção que trata da composição 

organizacional do texto (cf. seção 6.3), que compõem o contexto semiolinguístico no qual se 
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insere a descrição das aulas feita pelos estagiários, cerne de nossa análise.  

Dessa forma, de acordo com a concepção de gêneros de discurso de Bakhtin (2003) - 

ampliada e reinterpretada por Bronckart (2012) - o relatório de estágio é um gênero 

secundário e, mais que isso, um texto empírico propiciador do desenvolvimento profissional e 

humano. De acordo com o que aponta Faïta (2004), o relatório é, de forma mais ampla, um 

gênero de atividade. Assim, conforme tudo que foi exposto, vemos o relatório de estágio 

como um gênero textual e, por extensão, gênero de atividade produzido pelos alunos em 

situação de estágio. Entendemos que a produção de tal texto é fundamental para o 

desenvolvimento profissional desses futuros professores, que ali, naquele espaço, procuram 

semitotizar suas representações relacionadas ao seu agir (quando do relatório de regência) e 

do agir do outro (quando do relatório de observação). Ambas as situações permitem que o 

estudante reflita sobre o “métier” que aspira para si. 
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4 O QUADRO TEÓRICO DO INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO 

 

Nossa dissertação está situada no âmbito dos estudos da linguística do texto, uma vez 

que o relatório de regência é nosso objeto de análise e o agir nele representado, nosso objeto 

de estudo; motivo pelo qual esperamos contribuir com esta área de investigação. Nesse espaço 

teórico, nossa pesquisa se situa na perspectiva do Interaciosnismo Sociodiscursivo (ISD), 

conforme já ilustramos mais acima. Dentro deste direcionamento, elegemos como categoria 

de análise os tipos de discurso (BRONCKART, 2012) e as figuras de ação (BULEA, 2010), a 

fim de termos acesso ao agir representado do estagiário de docência no gênero acadêmico 

relatório de estágio e, de forma mais particular, o relatório de regência.  

Nessa ótica, nosso trabalho buscou fazer uma relação com os estudos dos gêneros 

textuais profissionais, de acordo com aquilo que aponta Faïta (2004), para, então, estudar os 

gêneros produzidos em situação de trabalho docente. Decerto, dividimos esta seção em quatro 

subseções e, neste momento inicial, destacamos nosso aporte teórico, considerando a sua 

epistemologia e as suas implicações teóricas e metodológicas em nossa abordagem.  

Na primeira subseção, tratamos da análise descendente de textos na perspectiva do 

ISD, qual seja, conforme alude Bronckart (2006), ir a partir das atividades sociais – em nosso 

caso o estágio de docência em italiano – às atividades de linguagem e destas aos textos e seus 

componentes linguísticos. Logo depois, expomos nossas categorias de análise, a ressaltar: 

tipos de discurso e figuras de ação. 

 A seguir, apresentamos, de modo suscinto, a epistemologia do projeto do ISD e os 

princípios filosóficos que o regem, sem, necessariamente, aprofundarmo-nos em dado teórico, 

visto que não é esse nosso objetivo nesta escrita. 

De acordo com Bronckart (2012) 
10

, a expressão Interacionismo Social se refere a uma 

posição epistemológica geral, em que podem ser reconhecidas diversas correntes da filosofia e 

das ciências humanas de maneira geral. Considerando, assim, as particularidades de cada 

                                                 
10

 Nossa referência bibliográfica primordial foi a obra “Atividade de linguagem, textos e discursos: por um 

interacionismo sociodiscursivo”, de Jean-Paul Bronckart. Sua primeira edição brasileira datou de 1999, no 

entanto, utilizamos aqui, durante a elaboração desta dissertação, a edição que data de 2012. As leituras primárias 

que embasam o ISD, que tem como ponto de partida o Interacionismo Social de Vygotsky, são muitas. O autor 

recorre a vários e importantes teóricos das ciências humanas, sociais e linguiística, para tanto, dado o pouco 

tempo de desenvolvimento de nossa pesquisa, bem como a escassez de recursos financeiros que nos impedem de 

alcançar as obras que se encontram, na maioria das vezes no original, sem tradução para a língua portuguesa, 

ratificamos as colocações feitas por Bronckart e reconhecemos a importância de analisá-las em um momento 

posterior, além de as aconselharmos ao público leitor. Por tal motivo, colocaremos em notas de rodapé as 

referências relacionadas às obras citadas como importantes para o desenvolvimento do aporte teórico e 

metodológico do ISD. Aquelas referências cujos nomes das obras já vêm mencionados no texto não apontamos a 

referência por julgarmos desnecessário. 
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linha, tais correntes têm em comum aderir ao postulado de que as propriedades específicas das 

condutas humanas são o resultado de um processo histórico de socialização, possibilitado pelo 

desenvolvimento dos instrumentos semióticos, dentre os quais, seu principal e mais complexo 

objeto: a linguagem – entendida em sua obra na acepção de língua natural, inata ao ser 

humano, desenvolvida ao longo de sua interação e encadeamento social – assim, o sistema 

semiótico da criança passa a se desenvolver por conta do processo interativo pelo qual passa o 

falante e são nas atividades sociais de interação que esse sistema se complexifica. Nessa 

perspectiva, conforme Bronckart (2006), o problema da linguagem é central para a ciência do 

humano e, partilhando as ideias de Saussure e Vygotsky, os signos linguageiros fundam a 

constituição do pensamento consciente humano. Desse modo, o ISD visa demonstrar que as 

práticas linguageiras situadas são instrumentos fundamentais para o desenvolvimento humano 

e, por extensão, profissional. Considerando o ser humano histórico, a investigação 

interacionista se interessa, prioritariamente, pelas condições sob as quais se desenvolveram 

formas particulares de organização social na espécie humana e, assim, formas de interação de 

caráter semiótico.   

Nesse sentido, de acordo com Bronckart (2007), a tarefa do ISD é bem ampla e, assim 

sendo, pode ser abordada de dois ângulos. Com isso, a teoria em evidência visa propor uma 

teoria sobre o estatuto, os modos de estruturação e as condições de funcionamento da 

linguagem, em conformidade com as empirias linguageiras e, de fato, isso se constitui como 

trabalho da Linguística como sendo a ciência da linguagem verbal humana. Por outro lado, o 

foco sobre a linguagem decorre da convicção de que ela é o instrumento fundamental da 

gnosiologia e da praxiologia especificamente humanas. Bronckart (2007) ainda discorre no 

tocante à gnosiologia e entende, então, a capacidade que nossa espécie tem de aprender 

aspectos do universo de onde se origina, além de elaborar conhecimentos e de organizá-los 

em mundos representados. A praxiologia, por sua vez, é o modo como os membros da espécie 

humana se situam nesses mundos e neles organizam essas formas dinâmicas que são seus 

comportamentos ou suas ações individuais. Logo, o ISD propõe demonstrar o papel central 

que a linguagem ocupa no desenvolvimento humano, por mediações educativas e/ou 

formativas. Dessa forma, o projeto do ISD vai além da Linguística, sendo assim o projeto de 

uma ciência integrada do humano e centrada na dinâmica formadora das práticas de 

linguagem. Assim, conforme Bronckart (2006), o ISD aceita todos os princípios fundadores 

do interacionismo social, no entanto, contesta a divisão das Ciências humanas/Sociais e 

reforça que o ISD não é somente uma corrente ou teoria linguística, ou tão somente uma 

corrente pscológica e, sim, uma corrente da ciência do humano como um todo, o que faz 
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congregar todas as áreas humanas, em uma perspectiva interdisciplinar. Ou seja, a análise 

sociointerativa não se esgota na linguagem, mas vai além, considerando os fatores externos, 

contextuais, temporais, situações comunicativas, intenções dos agentes, atividade social 

desempenhada, dentre outros. 

De acordo com Bronckart (2012), em relação aos processos de hominização – 

entende-se como sendo o processo de evolução da espécie humana - o interacionismo se 

inscreve na problemática aberta pela obra de Hegel (Phénoménologie de l’esprit)
11

, em que o 

filósofo concebe o movimento entre consciência e concepção da realidade e argumenta sobre 

a relação entre o mecanismo de apreensão da realidade e a própria realidade. Dela, Bronckart 

conserva a demonstração do caráter fundamentalmente dialético do desenvolvimento da 

atividade e do psiquismo humano. Segundo Bronckart (2012), tal teoria é compatível com 

algumas posições também sustentadas pela corrente neokantiana, que pretendia, por sua vez, 

recuperar a atividade filosófica por meio de uma reflexão crítica sobre as condições que 

validam a atividade cognitiva. No entanto, vale ressaltar que a corrente neokantiana se opõe 

ao idealismo apregoado por Hegel, bem como a todo tipo de metafísica e, ainda, colocava-se 

contra o positivismo científico, responsável por uma visão absoluta da ciência. Além dessas, a 

posição interacionista está revitalizada pelas contribuições mais recentes da antropologia, 

embasadas em Leroi-Gourhan (1964, 1965) 
12

, que defendeu a tese segundo a qual a troca da 

mão do homem por outros instrumentos rudimentares a fim de executar tarefas permitiu o 

desenvolvimento do crânio e das capacidades humanas de modo geral, concebendo, assim, o 

desenvolvimento das capacidades de simbolização do homem; da socioantropologia, Morin 

(1977) 
13

, em que o autor nos convida a refletir de forma crítica sobre o lugar das ideias, do 

pensamento e do mundo na contemporaneidade. Por fim, pelas abordagens sociofilosóficas de 

Habermas (1987) e de Ricoeur (1986) 
14

. Este em muito contribuiu através de sua teoria em 

torno do texto, desenvolvida em quatro categorias; aquele no tocante aos mundos 

representados e suas coordenadas. 

 Conforme aponta Bronckart (2008), o quadro teórico em foco inspira-se num 

conjunto de princípios que pode ser resumido em três, a citar: materialismo, segundo o qual 

no sistema se admite apenas matéria, sem que haja nada de espiritual; monismo, do grego 

mónos, único; e –ismo, ou seja, doutrina ou teoria que defende haver uma unidade das forças 

da natureza e a realidade se reduz a um princípio único; por fim, evolucionismo, doutrina 
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filosófica baseada na ideia da evolução. Ainda de acordo com o autor, o materialismo permite 

afirmar que o universo é constituído pela matéria em permanente atividade e que todos os 

objetos que nele coadunam são realidades materiais, inclusive os processos de pensamento do 

humano. O monismo permite afirmar que por mais que um objeto pareça físico e outro 

psíquico, isso se deve apenas a uma diferença relacionada à “fenomenologia” e não a uma 

diferença de essência, pois, de acordo com essa corrente, como já dito, em essência, tudo é 

matéria. Por fim, o princípio do evolucionismo considera que a matéria ativa deu origem a 

objetos cada vez mais complexos. Esse princípio ainda implica que cada etapa da evolução 

corresponde às propriedades de suas interações comportamentais com o meio externo. 

 No tocante à análise das estruturas e dos modos de funcionamento sociais, o 

interacionismo comunga da teoria original dos fatos sociais elaborada por Durkeim, que são 

imprescindíveis para a compreensão da consciência coletiva de cada sociedade, e nutre-se em 

trabalhos de sociologia e de psicossociologia que se inscrevem na mesma linha, Bourdieu 

(1980) 
15

; Moscovici (1961) 
16

, responsável pelo conceito de representações sociais, cujo 

objetivo é explicar os fenômenos do homem a partir de uma perspectiva coletiva.  

No que remete à abordagem interacionista dos sistemas semióticos, Bronckart 

considera que em uma primeira análise pode-se considerar as contribuições da linguística 

estrutural, no entanto, dado o aprofundamento e a necessidade de considerar o social e 

contextual da linguagem, a análise estrutural torna-se insuficiente. Dessarte, os fatos de 

linguagem devem ser analisados como traços de condutas humanas socialmente 

contextualizadas. Sendo assim, interessa ao interacionismo as abordagens de dimensões 

psicossociais. Assim, vale citar os trabalhos centrados na interação verbal e, sobretudo, a 

análise dos gêneros e tipos textuais proveniente de Bakhtin (1984) 
17

, bem como a análise das 

formações sociais elaborada por Foucault (1969). Nesse quadro, o interacionismo se apoia 

ainda na concepção das interações entre formas de vida e jogos de linguagem desenvolvida 

segundo Wittgenstein (1961; 1975) 
18

 e, oportunamente, a teoria em questão considera ainda a 
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 MOSCOVICI, S. La psychanalyse, son image et son public. Paris: PUF, 1961. 
17

 A obra de Bakhtin (1984) mencionada por Bronckart (2012) foi consultada por nós na edição brasileira de 

2003 e consta nas referências deste trabalho. 
18

 WITTGENSTEIN, L. Tractatus logico-philosofique. Paris: Gallimard, 1961. / WITTGEINTEIN, L. 

Remarques philosophiques. Paris: Gallimard, 1975. 

 

 

 



 

83 

análise saussereana do arbitrário radical do signo, que, de acordo com Bronckart, constitui 

uma contribuição teórica essencial para a compreensão do estatuto das relações de 

interdependência entre a linguagem, as línguas e o pensamento. Sobre o Tractactus Logico-

Philosophicus, seu intuito é analisar como a linguagem possui a capacidade de representar o 

mundo, ou seja, como uma proposição é capaz de representar um estado de coisas, possíveis 

ou não, existentes no concreto real ou não.  

No que se refere aos processos de construção do psicológico (pessoa dotada de 

capacidades psíquicas e de consciência), o interacionismo faz um releitura das notáveis obras 

de Piaget, a citar: La naissance de l’intelligence (1936); La construction du réel (1937) e La 

formation du symbole (1946). Obras que evidenciam o papel singular das condições e das 

intervenções sociais na construção das capacidades cognitivas da criança. Por fim, Bronckart 

(2012) ressalta a importância de Vygotsky, que constitui o fundamento mais radical do 

interacionismo em psicologia e por assim ser, é nele em que melhor se articula a própria 

abordagem do interacionismo sociodiscursivo. Sob esse ponto de vista, Bronckart (2007) 

afirma que o ISD tomou dos trabalhos de Volochinov/Bakhtin uma abordagem descendente 

dos fatos linguageiros, colocando em primeiro plano a práxis, ou seja, a dimensão ativa, 

prática, das condutas humanas de forma geral e das condutas verbais em particular; afirma 

ainda que o ISD tomou a tese de Vygotsky, segundo a qual é a apropriação e a interiorização 

dos signos de uma língua natural que é constitutiva do pensamento humano consciente. 

Na seção segunda do primeiro capítulo, referente ao trabalho, reiteradas vezes 

mencionado, Bronckart (2012) discorre como que por meio de um manifesto, intitulado “Por 

um interacionismo sociodiscursivo”, firmando as bases da teoria. Inicia citando a obra “La 

signification historique de la crise en psycologie” (1927;1999), de Vygotsky. Para o teórico, a 

psicologia ocupa um lugar nodal no campo das ciências humanas, uma vez que sua 

problemática está confrontada à dualidade físico-psíquica dos fenômenos observáveis no ser 

humano. Salienta que o homem é um organismo vivo, dotado de propriedades biológicas e 

que tem comportamento e que é, também, um organismo consciente, que se sabe possuidor de 

capacidades psíquicas, traduzidas por ideias, projetos e sentimentos e que, por extensão, são 

exteriorizados pela linguagem em suas mais diversas formas de manifestação concreta. De 

acordo com Bronckart, Vygotsky sustentava que a psicologia deveria inscrever-se na 

epistemologia monista de Spinoza, ou seja, deveria considerar que o universo é constituído de 

uma substância única que seria a matéria homogênea e em perpétua atividade. Deveria 

considerar ainda que o físico e o psíquico são substâncias dessa matéria e as únicas acessadas 

pela inteligência humana e, por fim, entender que essa inteligência, dado que é limitada, não 
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pode apreender a matéria de que se origina como um entidade homogênea ou contínua, mas 

sob a forma parcial e descontínua dos fenômenos físicos e psíquicos. 

Aceitando a real autonomia funcional dos fenômenos psíquicos e aderindo a uma 

epistemologia monista, a questão central da psicologia será a das condições evolutivas e 

históricas da emergência desse tipo de fenômeno e, em particular, da emergência do 

pensamento consciente dos organismos humanos. Desta forma, o posicionamento monista 

emergentista pode ser refomulado em duas questões principais: a primeira relacionada ao 

espaço físico e adaptação ao meio pela espécie, alcunhada de primeira precipitação, do 

comportamental em um funcionamento psíquico elementar; a segunda questão diz respeito à 

liberação, por parte do ser humano ou até mesmo de mamíferos superiores, de certas 

restrições genéticas, tornando-se um mecanismo ativo e autorreflexivo. A esta segunda 

questão deu-se o nome de segunda precipitação, relacionada ao psíquico autônomo, entendido 

como a transformação do psiquismo elementar em um psiquismo ativo (pensamento) e 

autorreflexivo (consciência). Para tratar as questões referentes à segunda precipitação, a do 

pensamento consciente, convém retomar a tradição hegeliana e marxista. Deve-se, por 

conseguinte, admitir que o processo de evolução do homem dotou-o de capacidades que o 

fizeram modificar o espaço criando ferramentas necessárias de adequação e modificação do 

meio, bem como organizar uma cooperação no trabalho, o que deu origem às formações 

sociais e, no mais, ter desenvolvido formas verbais de comunicação com os demais. 

Consequência dessa evolução foi a complexificação do código linguístico utilizado como 

meio de interação humana e instrumento possível de desenvolvimento. Com isso, sendo o ser 

humano uma das espécies animais mais fraca, conseguiu, por meio de ferramentas construídas 

no decorrer da evolução, modificar o seu espaço e a si mesmo, garantindo a manutenção da 

raça. 

Bronckart (2012), dando prosseguimento às considerações referentes à obra de 

Vygotsky e seus seguidores, reconhece e enumera sua importância e lhes confere os devidos 

reconhecimentos, no entanto, aponta que muito ainda há por ser feito e esclarecido. Alguns 

problemas persistem sem soluções e que três dificuldades teóricas e metodológicas detêm sua 

atenção. A primeira refere-se à unidade de análise da psicologia; a segunda relaciona-se à 

delimitação e à articulação da ordem do social e da ordem do psicológico; por fim, a terceira 

refere-se ao estatuto a atribuir à linguagem, em suas relações com a atividade social e com as 

ações. De acordo com Bronckart (2012), uma psicologia interacionista deve, primeiro, 

integrar a dimensão discursiva da linguagem; nesse aspecto, fazer empréstimos aos trabalhos 

linguísticos e sociolinguísticos e, quando necessário, elaborar uma conceitualização própria 
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sobre ela. Deve ainda clarificar as relações sincrônicas existentes entre as ações humanas em 

geral e as ações semiotizadas. Numa perspectiva mais histórica, deve tentar identificar os 

modos como a atividade de linguagem em funcionamento nos grupos humanos contribui para 

delimitar as ações imputáveis a agentes particulares e, assim, para moldar a pessoa humana no 

conjunto de suas capacidades psicológicas. Por fim, para atingir seus objetivos a psicologia 

deve sair de si mesma e considerar as ações humanas em suas dimensões sociais e discursivas 

constitutivas. 

 

4.1 A arquitetura textual e análise de textos na perspectiva do ISD 

 

 A segunda parte da obra que estamos utilizando como base teórica principal 

(BRONCKART, 2012) trata sobre a arquitetura interna dos textos. Ela nos é importante no 

sentido que aponta os meios através dos quais analisamos os textos empíricos que tomamos 

como corpus nesta pesquisa. Portanto, entendermos o folhado textual é singular para os 

posicionamentos metodológicos empregados nesta contribuição. 

A fim de dar fôlego às discussões, Bronckart (2012) utiliza-se de um texto empírico 

retirado da obra “Contes popularies et legendes Du Berry et de la Sologne (1976)” 
19

, 

caracterizado como sendo um conto, por conter propriedades específicas desse gênero, 

conforme assevera o próprio teórico. Partindo do texto, Bronckart então desenvolve o dito 

“nosso próprio aparelho conceitual”, que se articula à ideia de que todo texto é organizado em 

três níveis superpostos e, em certas partes, interativos, que compõem o chamado folhado 

textual. Baseados nesse folhado textual, apresentamos, a seguir, essa estrutura de composição 

conforme apontada na referida obra e, por fim, seu atual modelo reformulado pelo próprio 

autor em trabalhos mais recentes, portanto, sem ter sido efetivamente publicado em língua 

portuguesa. 

 Assim, de acordo com Bronckart (2012), o ISD concebe o texto como um folhado 

composto por três camadas superpostas, a saber: a infraestrutura geral do texto, os 

mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos. Portanto, essas camadas 

apresentam-se como níveis de análise que atendem, de certo modo, a uma hierarquia 

composicional e complexa da organização textual. Desse modo, entender o texto a partir da 

constituição de camadas é apreendê-lo em diferentes abordagens metodológicas a depender do 

nível a ser analisado. Nessa perspectiva de organização, mais ou menos hierárquica, 
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  Texto de L. de la Salle, 1976, p. 163-168. 
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entendemos que a infraestrutura geral do texto é a estrutura mais profunda dele, mas que é 

possível de ser apreendida por meio dos mecanismos de textualização, por exemplo. Por outro 

lado, os mecanismos enunciativos são pertencentes ao nível mais superficial, pois estão mais 

diretamente relacionados ao tipo de interação que se estabelece no jogo comunicativo. De 

modo a clarificar os conceitos citados acima, discorremos a seguir de forma mais particular 

sobre as partes constituintes do texto na perspectiva do ISD. 

 A infraestrutura geral do texto, conforme já apontamos, é o nível mais profundo e é 

constituído pelo plano mais geral do texto, pelos tipos de discurso e pelas suas respectivas 

modalidades de articulação e, por fim, pelas sequências que nele podem aparecer.  De acordo 

com Bronckart (2006), os tipos de discurso podem ser definidos como configurações 

particulares de unidades e de estruturas linguísticas e são de número limitado, diferente do 

que ocorre com os gêneros textuais na perspectiva bakhtiniana, por exemplo, em que há 

infinidades de gêneros, bem como há infinidades de práticas sociais. Além disso, tais 

configurações textuais podem entrar na composição de todo e qualquer texto. Conforme 

assevera ainda o autor, os tipos de discurso traduzem aquilo que conhecemos por mundos 

discursivos, que são formatos semióticos que organizam as coordenadas do mundo 

experenciado de um agente, as de sua situação de ação e as dos mundos constituídos de forma 

coletiva na interação social. Nesse contexto, a noção de sequência (ADAM, 2011) designa 

modos de planificação de linguagem que se desenvolve no interior do plano geral do texto. 

Bronckart (2006) as chama de “formas de planejamento semióticas mais locais”, no meio das 

quais se desenvolvem tais sequências – resultado, conforme frisamos, da articulação desses 

tipos de discurso. 

 Conforme Bronckart (2012), os mecanismos de textualização funcionam no nível 

intermediário do folhado textual e entendem criar séries isotópicas que contribuem para o 

estabelecimento da coerência temática. O autor evidencia três mecanismos de textualização, a 

saber: conexão, coesão nominal e coesão verbal. Os mecanismos de conexão contribuem para 

marcar as articulações da progressão temática, assim, são realizados por organizadores 

textuais que, por sua vez, podem ser aplicados ao plano geral do texto, às transições existentes 

entre os tipos de discurso e entre frases de dada sequência ou, ainda, às articulações mais 

locais entre frases sintáticas. Dessarte, conforme alude Bronckart (2012), podem ser 

considerados como organizadores textuais em geral: conjunções, advérbios ou locuções 

adverbiais, formas preposicionais ou nominais e segmentos frasais. Aos mecanismos de 

coesão nominal competem duas funções: de um lado a função de introduzir os temas, 

personagens etc; de outro lado, assegurar a retomada desses elementos de modo coeso a fim 
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de não quebrar a textualidade. As unidades que realizam essa propriedade são chamadas 

anáforas e, desse modo, podem ser: pronomes e também certos sintagmas nominais. Por fim, 

os mecanismos de coesão verbal asseguram a organização temporal e hieráquica dos 

processos – entendidos como elementos condizentes com a semântica verbal e que indiquem, 

por exemplo, estados, acontecimentos, ações, dentre outras possíveis – materializados no 

texto e são realizados pelos tempos verbais, que variam a depender da língua natural a ser 

analisada, e sua distribuição depende, de modo mais claro que nos anteriores mecanismos, dos 

tipos de discurso nos quais ocorrem. Por exemplo, enquanto na língua portuguesa o tempo 

verbal futuro do pretérito se encontra, considerando a gramática tradicional, listado como 

pertencente do modo indicativo – o modo da certeza, da realização efetiva; no italiano, o 

equivalente a tal tempo constitui o “condizionale” e, assim sendo, não pertence ao modo 

indicativo da língua italiana, mas é o próprio modo verbal – o tempo da possibilidade e não da 

certeza. Dessa forma, assim como os tempos verbais na questão aspectual e classificatória 

variam de língua para língua, a determinação dos segmentos dos tipos de discurso também 

tendem a variar, daí a necessidade de considerar a conjuntura organizacional geral do texto a 

ser analisado, bem como a sua coesão verbal e não apenas as relações estabelecidas por 

Bronckart em sua obra, pois ele utiliza um corpus de língua francesa. Logo, é válido ressaltar, 

isso não inviabiliza a análise por meio dos tipos de discurso, pelo contrário, nos incita à 

pesquisa, necessária para o constante desenvolvimento da referida categoria de análise. 

Optamos em não nos debruçarmos sobre os tipos de discurso neste momento, pois 

desenvolveremos de modo mais esmiuçado tal categoria na subseção que lhes compete neste 

capítulo. Por ora, basta-nos o exposto sobre eles no tocante à infraestrutura geral do texto. 

Por fim, os mecanismos enunciativos, conforme Bronckart (2012), compõem o nível 

mais superficial do texto e contribuem para que seja mantida a coerência pragmática do texto. 

Contribuem ainda para que fique claro o jogo dos posicionamentos enunciativos, ou seja, as 

instâncias que assumem o que é enunciado no texto; e, além disso, traduzem as diversas 

avaliações no que concerne aos aspectos manifestados no conteúdo temático. Por serem 

independentes da progressão do conteúdo temático, esses elementos podem ser chamados de 

mecanismos configuracionais – estão relacionados aos jogo de relações estabelecidas entre os 

falantes no trato comunicativo. 

 No que tange ao posicionamento enunciativo e às vozes é válido ressaltar que ao 

produzir seu texto o autor cria um ou vários mundos discursivos, cujas regras de 

funcionamento e ordenadas são um tanto quanto diferentes das do mundo empírico em que 

está imerso. Assim, é por meio das vozes que entendemos os posicionamentos do agente 
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produtor do texto no mundo representado, construído em um dado texto. 

 A fim de ilustrarmos o que foi até aqui tratado, segue o quadro que sintetiza a proposta 

do folhado textual, composta pelos três estratos superpostos. 

 

Quadro 6 – Os três estratos do folhado textual 

FOLHADO TEXTUAL 

 

INFRAESTRUTURA COERÊNCIA 

TEMÁTICA 

COERÊNCIA PRAGMÁTICA 

Infraestrutura geral do 

texto 

Mecanismos de 

textualização 

Mecanismos enunciativos 

Plano geral 

Tipos de discurso e 

articulações 

Eventuais sequências 

Conexão 

Coesão nominal 

Coesão verbal 

Vozes 

Modalizações 

Fonte: Adaptado de Bronckart (2006). 

 

 De posse de um texto, apresentado por Jean-Paul Bronckart, em 2008, em ocasião do 

III Encontro Internacional do Interacionismo Sociodiscursivo, realizado em Belo Horizonte 
20

, 

Bronckart propõe uma mudança no quadro que reflete o folhado textual, o qual expomos 

acima. Segundo o teórico, o modelo da arquitetura textual inicialmente proposto na obra 

Atividade de linguagem, textos e discursos (primeira edição de 1999) constituía-se como 

sendo uma primeira aproximação à estrutura interna dos textos, que deve ser considerada 

sempre em construção, conforme frisa o autor, dessa forma, está suscetível de ser corrigida ou 

mesmo completada.  

Na atual estrutura, o folhado textual continua sendo composto por três camadas 

sobrepostas e, nesse tocante, não há mudanças. No entanto, no que tange à infraestrutura, 

primeira camada e a mais profunda, de acordo com o quadro teórico, distinguem-se dois 

componentes em que, um é relativo ao conteúdo temático semiotizado e a sua organização 

linear, o outro é relativo aos tipos de discurso e as suas articulações no texto. Desse modo, 

                                                 
20

 Pelo que se pôde observar na literatura, o referido texto de Bronckart não foi publicado por motivos que 

desconhecemos, mas como o texto tornou-se público por ter sido proferido em evento de nível internacional, 

entendemos por bem expor suas colocações no que tange à infraestrutura interna dos textos, cujo foco damos em 

nossa pesquisa. (BRONCKART, J. P. Aux frontières de l’interactionnisme socio-discursif:enjeux linguistiques, 

didactiques et psychologiques. III Encontro Internacional do Interacionismo Sociodiscursivo. Belo Horizonte, 

2008.) 
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temos de um lado a organização temática, composta de três elementos, a saber: temática - que 

se relaciona com o universo semântico e temas convocados em um texto; agonística – consiste 

em redobrar o conteúdo temático, sobrecarregando os atores, os papéis e as ações de valores 

mais gerais; planificação – designa a tática de disposição linear dos temas evocados. De outro 

lado, temos a organização discursiva, composta pelos tipos de discurso e pelas suas possíveis 

articulações – considerados indispensáveis para se analisar qualquer texto no nível mais 

profundo. 

 A consequência dessa modificação no quadro da infraestrutura interna dos textos 

aponta para a modificação no que concerne aos mecanismos de textualização que, no primeiro 

modelo, correspondia aos elementos de conexão, coesão nominal e coesão verbal. Desse 

modo, o subcomponente coesão verbal passa a integrar-se totalmente aos tipos de discurso e, 

nessa atual conjuntura, os mecanismos de textualização são considerados apenas a conexão e 

a coesão nominal. Conforme a modificação apontada, segue o quadro síntese. 

 

Quadro 7 – Nova proposta de estrutura do folhado textual 

FOLHADO TEXTUAL 

 

INFRAESTRUTURA COERÊNCIA 

TEMÁTICA 

COERÊNCIA PRAGMÁTICA 

Infraestrutura geral do 

texto 

Mecanismos de 

textualização 

Mecanismos enunciativos 

Organização temática 

Temática  

Agonística 

Planificação 

 

 

Conexão 

Coesão nominal 

 

 

Foco enunciativo 

 

Vozes e ponto de vista 

 

Atribuições modais 

Organização discursiva 

Tipos de discurso 

Modos de articulação 

Fonte: Adaptado do artigo apresentado por Bronckart no III Encontro Internacional do Interacionismo 

Sociodiscursivo, Belo Horizonte, 2008. 

 

4.2 Dos gêneros aos tipos de discurso 

 

A primeira abordagem sobre os tipos de discurso, categoria elaborada por Bronckart, 

foi exposta na obra “Le fonctionnement des discours”, de 1985, e surgiu a partir da 
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contribuição e elaboração de importantes formulações teóricas, que foram fundamentais para 

a configuração atual dessa categoria do ISD (BENVENISTE, 1976; WEINRICH, 1973; 

SIMONIN-GRUMBACH, 1975; HABERMAS, 1987) 
21

. Para recorremos a esse ponto, 

consideramos Bronckart (2012), no entanto, partimos das contribuições de Benveniste (2005) 

e de Habermas (1987) para a compreensão dos tipos de discurso. 

Antes que apresentemos uma de nossas categorias de análise textual, vale retomar as 

contribuições de Benveniste (2005), no tocante à ideia de implicação e autonomia do agente 

produtor do texto. Além disso, é válido mencionarmos a articulação verbal proposta por 

Benveniste, de forma que a depender do tempo verbal utilizado para a semiotização textual 

teremos dois planos a serem levados em consideração. Desta forma, temos de um lado o que 

ele denominou plano da história e, de outro, o plano do discurso, que são os dois diferentes 

planos da enunciação. Consideremos então os dois planos e entendamos sua composição a 

seguir.  

Segundo o autor, o plano da história é caracterizado por acontecimentos passados, 

sem intervenção alguma do locutor na narrativa, ou seja, trata-se de um texto autônomo, sem 

marcas de agentividade. Os fatos nesse plano são narrados de acordo com a sua sucessão 

temporal, seguindo sua linha natural de evolução e esses acontecimentos são sempre 

evidenciados em terceira pessoa. O tempo fundamental nesse plano é o aoristo, ou seja, tempo 

do acontecimento fora da pessoa de um narrador. O plano do discurso, por sua vez, é toda 

forma de enunciação em que exista um locutor cuja função seja influenciar um ouvinte de 

alguma forma. Nesse plano o agente se implica no texto, havendo, dessa forma, o emprego 

livre de toda forma do verbo de modo pessoal. No texto, é possível verificar as relações entre 

as pessoas instauradas no discurso, inclusive a terceira pessoa que, nesse plano, não é vista 

como o é no plano da história, mas de maneira implicada e em relação às demais pessoas 

presentes no discurso.  

Ao que se referem aos tempos verbais, eles são mais diversos no plano do discurso e 

são em menor número no plano da história. Naquele são admitidos todos os tempos verbais, 

exceto o oaristo. Os três tempos fundamentais no plano em questão são o presente, o futuro e 

o pretérito perfeito e o tempo comum aos dois planos é o imperfeito. O que caracterizará a 

diferença entre eles nesse caso será a implicação ou não do locutor no discurso. 

                                                 
21

 A obra de Benveniste citada por Bronckart é referente à reedição de 1966 “Problèmes de linguistique 

générale” e a lemos na edição brasileira de 2005, cuja referência encontra-se na seção que lhe é habitual. As 

demais citações referidas pelo autor são as seguintes:  

WEINRICH, H. Le temps. Paris: Seuil, 1973. 

SIMONIN-GRUMBACH, J. Pour une typologie des discours. In: KRISTEVA, J; MILNER, J; RUWET, N. 

(orgs.). Langue, discours, société: pour Emile Benveniste. Paris: Seuil,1975. 
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Ainda nesse percurso de entendimento das contribuições dos teóricos que foram 

essenciais para a conjuntura dos tipos de discurso vale considerar o pensamento de Habermas 

(1987). Para ele, qualquer atividade humana está organizada em torno de três sistemas os 

quais o autor chamou de mundos. Esses mundos funcionam como sistemas de coordenadas 

formais a partir dos quais o agir humano exibe pretensões à validade e realiza controles 

coletivos e avaliações. Para o autor, os três mundos são denominados: mundo objetivo, mundo 

social e mundo subjetivo. De acordo com Bronckart (2006), é a apropriação das 

características desses mundos que permite ao agente avaliar sua própria ação e, dessa forma, 

entender-se agindo. Como se pode entender agindo? Vendo-se dotado de capacidades, 

intenções, motivos etc. 

Conforme Bronckart (2006), para Habermas, a construção dos três mundos procede da 

racionalização do que chamou “mundo vivido” dos sujeitos individuais, sob o efeito do agir 

comunicacional – que caracteriza toda sociedade humanaPara Habermas (1987), qualquer 

atividade que se desenvolva dentro de um espaço físico e que se façam necessários 

conhecimentos sobre o universo, da maneira como foram apreendidos pelos humanos, ou seja, 

suas experiências que podem ser compartilhadas pelo grupo, constituem o mundo objetivo. As 

atividades que ocorrem a partir de convenções de ordem moral, social e cível, os sistemas de 

valores construídos por uma dada comunidade e que acabam por governar a forma de pensar 

ou agir de alguém - por assim ser - os valores socialmente construídos, constituem o mundo 

social. Por fim, qualquer atividade que um sujeito particular mobiliza, ainda que motivado por 

construções sociais, constitui o mundo subjetivo. Assim: 

 

É, portanto, a produção linguageira que, introduzindo proposições negociáveis 

[diferente da espécie animal] de correspondência formal entre sinais e 

acontecimentos, permite ao organismo humano transformar suas representações 

idiossincráticas do mundo em representações compartilhadas, controláveis e 

contestáveis pelos “outros”, ou seja, em representações racionais (BRONCKART, 

2006, p. 75). 

 

 

Dando continuidade às contribuições desses teóricos, Bronckart (2012) desenvolve 

uma primeira delimitação dos mundos discursivos. Desta forma, combinamos dois tipos 

distintos, ou seja, uma oposição entre a ordem do NARRAR e a ordem do EXPOR; e uma 

oposição entre implicação e autonomia. Cruzando as duas distinções supracitadas, podemos 

constituir quatro mundos discursivos, quais sejam: a) mundo do EXPOR implicado; b) mundo 

do EXPOR autônomo; c) mundo do NARRAR implicado e, por fim, d) mundo do NARRAR 

autônomo. De acordo com Bronckart (2012), esses mundos não são identificáveis senão pelas 
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formas linguísticas instauradas, materializadas e por assim ser, semiotizadas no texto. É 

necessário, nesse tocante, fazer uma clara distinção ao que seria um tipo linguístico e um tipo 

psicológico. O tipo linguístico designa o tipo de discurso tal como ele o é, efetivamente 

semiotizado no quadro de uma língua natural particular, de acordo com suas propriedades 

morfossintáticas e semânticas. A expressão tipo psicológico designa uma entidade abstrata ou 

um construto que é o tipo de discurso, apreendido sob o ângulo das operações psicológicas 

“puras”, esvaziadas da semantização particular que lhe conferem as formam morfossintáticas 

de uma dada língua natural para traduzir um mundo. 

 Tendo em vista o que até o momento foi dito, podemos considerar o seguinte quadro: 

 

Quadro 8 – Tipos de discurso 

 Coordenadas gerais dos mundos 

 

Conjunção 

EXPOR 

Disjunção 

NARRAR 

Relação ao ato de 

produção 

Implicação Discurso Interativo Relato Interativo 

Autonomia Discurso Teórico Narração 

Fonte: Adaptado de Bronckart (2012). 

 

 Conforme pudemos observar a partir desse quadro, os tipos de discurso, categoria de 

análise escolhida por nós, para Bronckart (2012), são definidos como os segmentos de texto 

que compõem os gêneros. Eles se caracterizam pela mobilização de recursos linguísticos 

particulares que se aplicam ao contexto e ao conteúdo e manifestam-se através da 

configuração de unidades linguísticas mais ou menos específicas a cada um deles. Essa 

articulação se dá de acordo com o cruzamento das coordenadas gerais dos mundos, que pode 

ser dentro de uma relação de conjunção (EXPOR) ou de disjunção (NARRAR); e das relações 

referentes ao ato de produção, que diz respeito ao engajamento textual do agente produtor, por 

isso está relacionado à agentividade. Nesse sentido, pode ser implicado, quando os elementos 

linguísticos apontam para o produtor do texto, comprometendo-o no discurso; ou pode ser 

autônomo, quando as marcas lingüísticas não se referem à primeira pessoa do discurso, ou 

seja, não o compromete ao discurso. Desse cruzamento, conforme já apontamos, derivam os 

quatro mundos. O EXPOR implicado aponta para o Discurso Interativo; o EXPOR autônomo 

aponta para o Discurso Teórico; o NARRAR implicado conduz ao Relato Interativo e, por 

fim, o NARRAR autônomo aponta para a Narração. Nessa configuração têm-se, então, quatro 

tipos de discurso. 
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A partir da análise de vários textos que, segundo Bronckart (2012), trata-se de um 

corpus que integra todas as espécies de textos possíveis em francês contemporâneo. De 

acordo com ele, foram recolhidas várias centenas de textos, na modalidade oral ou escrita, e 

que foram produzidos por adultos ou por crianças em situação de aprendizagem. Ainda 

conforme apontou o autor, os textos eram pertencentes a diversos gêneros, dentre os quais 

romances, relatos, contos, autobiografias etc. Com base nesse corpus de textos empíricos, 

cujas características citamos acima, Bronckart teceu algumas características linguísticas que 

compõem os tipos de discurso. De tal sorte, elencaremos logo a seguir e ilustramos cada um 

dos tipos de discurso com exemplos extraídos de nosso corpus. 

Discurso Interativo: independente de sua apresentação na superfície textual, através de 

diálogo ou de monólogo, seja na modalidade escrita ou oral, esse discurso se caracteriza pela 

frequente presença de elementos linguísticos que se referem à própria situação de interação 

verbal. Tal segmento é representado pela presença de dêiticos espaciais e temporais, ou seja, 

elementos adverbiais. Os pronomes pessoais e as formas verbais predominante são as de 

primeira e segunda pessoa. É ainda recorrente a presença de nomes próprios e de pronome 

indefinido. Esse pronome é realizado em francês pela forma “on” e em português equivale a 

“a gente”. Os tempos verbais que compõem o discurso em estudo exprimem estreita relação 

entre o momento dos acontecimentos narrados no texto e o momento da palavra na interação 

verbal, desta forma ele é composto, sobretudo, pelo presente e pelo passado composto, bem 

como pelo futuro perifrástico, cada qual, exprimindo no tocante ao aspecto verbal a relação de 

simultaneidade, anterioridade e posteridade. 

 

Exemplo 1: “Procuramos no decorrer deste Estágio desenvolver nos estudantes 

não somente a habilidade de compreensão auditiva em língua italiana, mas fazê-los 

perceber a necessidade de praticar as diversas competências (ler, escutar, falar e 

escrever) para aprender devidamente uma língua estrangeira.” (RR11) 

 

Discurso Teórico: tal discurso se caracteriza pela ausência de marcas que se referem aos 

participantes do texto produzido ou ao espaço e tempo da referente produção textual. No que 

tange aos tempos verbais, assemelha-se ao discurso interativo, no entanto, nota-se a presença 

do futuro do pretérito e a ausência quase que integral de outras formas do futuro. O pretérito 

perfeito e o presente possuem valor genérico, o que também diferencia esse segmento do 

anterior, dado que naquele (discurso interativo) é notável o valor dêitico dos verbos. Nesse 

discurso há ainda processos de referência intertextual e intratextual, articulados através de 

organizadores lógico-argumentativos. Ele caracteriza-se ainda pela ausência de nomes 
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próprios, pronomes e adjetivos ou qualquer marca lingüística que se refira à primeira ou à 

segunda pessoa do singular, no entanto, nota-se formas de primeira e segunda pessoa do plural 

(segunda pessoa na língua francesa, o que equivaleria em português às formas de terceira 

pessoa do plural). 

 

Exemplo 2: “Para Veiga (2008), o ensino corresponde a três desafios: é uma tarefa 

humana; tem sua dimensão afetiva e deve cumprir seu papel cognitivo.” (RR09) 

 

Relato Interativo: pode se desenvolver em situações de interação reais ou colocadas em 

cena por meio de gêneros tais como o romance ou peças teatrais, apesar de ter um caráter 

monológico. Implica um dos partícipes da interação verbal por meio de marcas de 

agentividade de primeira pessoa. A disjunção se dá por meio do pretérito perfeito e do 

imperfeito, que configuram como sendo os tempos verbais de base desse tipo de discurso e 

terminam por colocar os fatos narrados distantes do momento da produção. É também 

recorrente nesse discurso formas do mais-que-perfeito e do futuro do pretérito e ainda a 

presença de organizadores espaciais e temporais, que podem estar verbalizados ou não. 

 

Exemplo 3: “Na aula de número 10, fomos observados pelo professor orientador, 

que em seu papel de observador, manteve-se em sala de aula de forma quase que 

imperceptível.” (RR09) 

 

Narração: é um segmento textual disjunto e autônomo e, por assim se configurar, não 

apresenta marcas linguísticas que se relacionem ao tempo e ao espaço do momento da 

produção e que se refira aos participantes do jogo interacional. É, basicamente, composto por 

dois tempos verbais de base, quais sejam, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. 

Apresenta, seja de forma explícita ou não, organizadores temporais que decompõem o narrar. 

Há ausência de marcas que se refiram à primeira ou à segunda pessoam e que remetam, assim, 

ao agente produtor do texto ou aos seus destinatários. 

 

Exemplo 4: “O semestre letivo do Núcleo de Línguas da Uece iniciou-se no dia 03 

de agosto de 2013 e terminou no dia 07 de dezembro do mesmo ano.” (RR09) 

 

Bronckart (2012) comenta sua proposta, que ele mesmo julgou como sendo um modelo 

simplificador, no entanto o autor deixa claro que essa articulação funciona como possibilidade 

de análise que procura esclarecer a rede complexa de textualidade. Assim, o autor reitera que 

os tipos de discurso não são puros, eles podem se apresentar também por meio de 

sobreposição e fusão dos tipos. No entanto, nesta breve apresentação não iremos adentrar 
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nessa discussão, o que fora até então exposto está de bom tamanho em relação àquilo que 

intentávamos apresentar.  

Com isso, intentamos contribuir, dentro do projeto mais amplo do Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD), com a investigação de compreensão do trabalho do futuro professor de 

italiano por meio da análise reflexiva do seu agir interpretado (Bronckart 2008). 

Compreendendo o trabalho como uma atividade situada em que os agentes constroem 

representações e avaliações acerca de sua prática, desenvolvendo e descobrindo plenamente a 

sua própria realidade. E, ao mesmo tempo em que desenvolvem essas novas práticas 

linguageiras, desenvolve-se profissionalmente.  

 

4.3 As figuras de ação como categoria de análise na composição do agir do estagiário de 

docência 

 

  Nosso objetivo nesta seção é apresentarmos as figuras de ação e, para tanto, 

adotaremos sua terminologia, ancorando-nos na origem do termo e na tradução feita pelo 

GEPLA (Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Aplicada) 
22

.  

Vários foram os trabalhos que se desenvolveram em torno da identificação de figuras 

de ação nos segmentos textuais, tais como os trabalhos de Bulea e Fristalon (2004), Bulea 

(2006), Abreu-Tardelli (2006), Lousada (2006), Mazzillo (2006), Peixoto (2011), Bulea-

Bronckart, Leurquin e Carneiro (2013), Araújo (2013) e Stutz e Carneiro (2015) cujas 

contribuições buscaremos sintetizar adiante, investindo foco nos trabalhos com os quais 

lidamos de forma mais corriqueira em nossa escrita. 

 Inicialmente, Bulea e Fristalon (2004) buscaram identificar as figuras de ação 

mobilizadas no trabalho de enfermeiras no tocante ao manuseio e cuidados com os curativos a 

serem aplicados nos pacientes. Nessa pesquisa inicial, as autoras constataram em suas análises 

a mobilização de quatro figuras interpretativas do agir ou, por assim ser, figuras de ação, que 

foram classificadas como: ação ocorrência (inicialmente, ação situada); ação evento 

passado; ação experiência e, enfim, ação canônica. Com base em Bulea (2010), podemos 

considerar figuras de ação como sendo elementos textuais e discursivos que funcionam como 

configurações interpretativas do agir. E foi nesse trabalho em que a autora descreveu de forma 

mais esmiuçada, bem como caracterizou as cinco figuras de ação mobilizadas em sua análise 

                                                 
22

 A obra que utilizamos em nosso referencial teórico é a tradução realizada por Eulália Vera Lúcia Fraga 

Leurquin e Lena Lúcia Espíndola, cujo título é “Linguagem e efeitos desenvolvimentais da interpretação da 

atividade”, devidamente referenciado na seção que lhe compete. 
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sobre o trabalho das enfermeiras, quais sejam: a ação ocorrência, a ação acontecimento 

passado, a ação experiência, a ação canônica e ação definição.  

No tocante ao trabalho educacional, essas e outras figuras foram também identificadas 

e analisadas. No campo do Trabalho Educacional em EAD, pesquisa como a de Abreu-

Tardelli (2006), que intentou contribuir para a compreensão do trabalho do professor iniciante 

em Educação a Distância, por meio da análise e interpretação das representações construídas 

sobre o agir nos textos produzidos sobre e na situação de trabalho. Sob o viés do ensino, vale 

ainda mencionar o trabalho de Lousada (2006), que pretendeu investigar o trabalho 

educacional, procurando mostrar aspectos representativos de seu trabalho e levando em 

consideração o trabalho prescrito, o trabalho realizado e o trabalho real. Conforme aponta 

Bueno (2007), no trabalho de Mazzillo (2006), colocou-se em evidência que as figuras de 

ação, além de expor um modo de dizer, podem mostrar os modos de agir que são típicos de 

uma determinada categoria de trabalhadores e, por extensão, fazemos a ressalva relacionada a 

nossa pesquisa, modos de dizer e de agir de um determinado grupo social, denominado 

estagiários de docência, cujo agir se assemelha àquele do professor, resguardadas as 

limitações de cada grupo. 

A pesquisa de Mazzillo (2006) advoga que o trabalho do professor de língua 

estrangeira representado nos diários se configura como sendo de caráter interacional, 

instrumental e mental, que envolve um agir de linguagem, um agir com instrumentos e um 

agir mental – categorizados assim por: agir linguageiro, agir com instrumentos e agir 

cognitivo. Considerando o quadro apresentado por Bueno (2007) e adaptando-o, temos: 

 

Quadro 9 – Figuras de ação e modos de agir 

MODOS DE DIZER O AGIR PELO 

ENUNCIADOR ENCONTRADO EM 

SEGMENTOS DISCURSIVOS 

MODOS DE AGIR DE QUALQUER 

ACTANTE MENCIONADO EM ORAÇÃO 

PELO ENUNCIADOR 

Ação ocorrência   

 

Agir linguageiro e/ou 

Agir com instrumentos e/ou 

Agir cognitivo e capacidades 

Ação acontecimento passado 

Ação experiência  

Ação canônica  

Ação definição 

Outras figuras que os dados possam 

apontar 
Fonte: Adaptado de Bueno (2007).  

 

Peixoto (2011) encontrou em sua análise micro a figura de ação performance interna e 
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externa que, conforme ressaltou a autora, não havia sido descrita pela literatura. Conforme a 

autora, a referida figura de ação normalmente aparece encaixada na figura de ação 

acontecimento passado e serve para teatralizar a voz dos protagonistas da ação de linguagem 

que foram colocados em cena pelo narrador. Conforme a própria pesquisadora relevou em 

suas considerações finais, a ocorrência da citada figura de ação precisa ser analisada de forma 

quantitativa e em diferentes contextos de produção, para que em seguida seja possível 

considerar suas características linguísticas-discursivas específicas. Por tal motivo, 

consideramos para nossa análise apenas aquelas caracterizadas por Bulea (2010), pois não 

acreditamos na possibilidade de ampliar a discussão em torno da figura de ação perfomance 

neste trabalho, devido à grandiosidade do empreendimento e ao escasso tempo que dispomos 

para concluí-lo.  

 De acordo com Bulea-Bronckart, Carneiro e Leurquin (2013), as figuras de ação 

podem ser classificadas em figuras de ação internas e em figuras de ação externas. Assim, são 

internas as figuras de ação que apontam para o agir-refente do produtor do texto em análise, 

em nosso caso, os alunos estagiários. Nessa ótica, são externas aquelas figuras que apontam 

para o agir-referente de outro protagonista inserido no texto e que faz parte da situação de 

trabalho relatada, mas que não é o produtor dele. Em nosso caso, alunos do curso de idiomas e 

outros agentes citados do texto do relatório. No entanto, em nossa pesquisa levaremos em 

consideração apenas as figuras de ação internas, uma vez que nosso interesse recai sobre o 

agir do estagiário reconfigurado no texto do relatório, no entanto, é válido tomarmos nota da 

seguinte situação: pode haver casos em que o estagiário se coloca de forma autônoma no 

texto, relatando a prática de um “estagiário”, que sabemos ser ele (o próprio produtor), mas, 

sua escolha linguística opta em não se implicar no texto. Nesse caso, faz-se necessária uma 

problematização à luz das figuras de ação externa, uma vez que nosso gênero de análise são 

os relatórios de estágio, que pressupõem uma reconfiguração do agir e não motivam uma 

situação de interação tal como o é em uma autoconfrontação, por exemplo. Conforme aponta 

Araujo (2013), a distinção entre figuras internas e figuras externas, no ponto de vista teórico, 

re-explora e amplia o conceito de ação interna e ação externa exposto por Bronckart. Ainda de 

acordo com Araujo (2013), no plano linguístico não há diferença entre as propriedades das 

figuras de ação internas e as da figuras de ação externas. As diferenças são observáveis no 

tocante à coesão nominal e as retomadas textuais que remontam, no caso das figuras externas, 

referentes de terceira pessoa. 

 A seguir, apresentamos de acordo com Bulea (2010) as principais características das 

referidas figuras de ação e as ilustramos com exemplos retirados de nosso corpus, quando 



 

98 

possível e, quando não, utilizamo-nos dos exemplos apresentados por outros autores.  

Ação ocorrência: constitui uma compreensão do agir-referente como sendo próxima a 

sua textualização, dessa forma, caracteriza-se por um forte grau de contextualização, uma vez 

que sua construção mobiliza intensamente elementos disponíveis no entorno do actante. Nessa 

configuração textual podemos observar ainda apreciações, avaliações ou esperas, regras ou 

obrigações relacionadas à atividade laboral. Do ponto de vista de sua organização 

ununciativa, a figura de ação em questão aparece quase que exclusivamente nos segmentos de 

discurso interativo. Há ainda várias ocorrências de discursos indiretos, inseridas nos 

segmentos interativos. No que tange ao conteúdo temático mobilizado, ele é organizado em 

relação direta com os parâmetros físicos e actanciais da situação de produção e seu eixo de 

referência temporal permanece com seus limites de início e de fim. Ao que diz respeito às 

marcas de agentividade o produtor do texto é sempre identificado por (eu), ou (nós) no caso 

das exigências impostas às produções acadêmicas, como é o caso dos relatórios de estágio – o 

que demonstra uma forte implicação do agente produtor nos atos constitutivos do agir, sendo 

assim, seu estatuto de ator. Essa figura é ainda caracterizada por um elevado número de 

relações predicativas indiretas, nas quais o agente produtor é o sujeito, o que acentua a relação 

de implicação no texto. Grande parte dessas relações predicativas indiretas constitui 

modalizações pragmáticas e constituem também outras modalizações fora das relações 

predicativas, tais como modalizações lógicas e deônticas. Predominância de tempo no 

presente e, eventualmente, pretérito perfeito. Pode ainda referir-se a um agir futuro, que se 

desenvolverá. 

 

Exemplo 5: “Faremos ainda algumas considerações sobre o material didático e os 

exercícios aplicados em sala de aula (na seção Material Didático), dando ênfase 

aos resultados alcançados e a eficácia da prática de escuta na aquisição de LE.” 

(RR11) 

 

Ação acontecimento passado: “propõe uma compreensão retrospectiva do agir”. 

Remonta a uma prática não habitual, mas circunstancial, situada no passado. Desta forma, 

caracteriza-se e compõe-se como sendo o relato de incidentes inesperados na execução da 

tarefa. Essa figura, sob o ponto de vista discursivo, aparece em segmentos de relato interativo 

e os processos evocados são compreendidos em referência a um eixo temporal situado entes 

da situação de entrevista e cuja ocorrência é marcada por expressões adverbiais e, geralmente, 

é colocada no início do segmento. Isso demonstra, segundo Bulea (2010), que o conteúdo 

temático mobilizado é explicitamente distanciado dos parâmetros temporais da situação 
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comunicativa. O actante permanece implicado no acontecimento narrado e tal implicação é 

marcada pelo pronome “eu”, de forma predominante – no caso dos relatórios, a implicação 

dar-se-á por meio do pronome “nós’, por exigências do trabalho acadêmico, conforme 

expomos acima. A coesão nominal na figura em questão acontece sob a forma de sintagma 

nominal (determinante e nome). No que tange à coesão verbal, nessa figura são assegurados 

os mecanismos específicos do relato e os tempos mais recorrentes são o pretérito perfeito e o 

imperfeito – localizações isocrônicas, que tentam reproduzir a ordem em que os fatos se 

sucedem. Com isso, elementos de organização textual no texto são mobilizados, organizando, 

assim, cronologicamente a narrativa. Tais formas verbais organizam também o texto sob dois 

planos, assegurando uma função de contraste. 

 

Exemplo 6: “Achei meio difícil no começo. Não engrenava nada!!! É difícil 

encaminhar discussão se as pessoas não leram os textos, vc não acha?” (ABREU-

TARDELLI, 2006, p. 63) 

 

Ação experiência: constitui uma compreensão do agir-referente sob o ângulo da 

cristalização de vários eventos vivenciados do agir e confere um levantamento do estado atual 

da experiência do actante em relação à tarefa em execução. A ação experiência se apresenta 

descontextualizada, no entanto, pode sempre se recontextualizar, na medida em que se 

desenvolve o texto relacionado à atividade apreendida. No ponto de vista discursivo, a figura 

de ação experiência é organizada, principalmente, sob a forma de discurso interativo, assim 

como a figura ocorrência. No entanto, no tocante ao eixo de referência temporal elas se 

distinguem bastante. A ação experiência está organizada segundo um único eixo homogêneo e 

ilimitado. Passa a ser constituída por advérbios generalizantes ou por sintagmas 

preposicionais que evocam também esse sentido geral. É, por essas características 

composicionais, não localizada no eixo temporal, o que justifica o aparecimento do presente 

genérico. No tocante à agentividade, observa-se a coexistência de várias formas pronominais, 

dentre elas a mais frequente é a que se refere a segunda pessoa do discurso com valor 

genérico e, mais raramente, o pronome “a gente”. Essa marca de agentividade demonstra uma 

dissociação entre o autor do processo evocado e o autor da atividade linguageira, ou seja, um 

distanciamento do actante com relação a seu agir. Há nessa figura um nítido aumento de 

modalizações epistêmicas e deônticas, e a presença de modalizações apreciativas. Já as 

modalizações pragmáticas diminuem. 
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Exemplo 7: 

  

“PROFESSORA: Em nenhum momento eu menciono isso na hora da 

organização/ que eu vou colocar um mais experiente com outro menos 

experiente... Não faço assim/ mas/ observando as produções que eles já fizeram/ 

as atividades apresentadas é que eu tenho essa noção de que aluno apresenta 

mais dificuldades/ Então/ eu realmente procuro agrupar aqueles que são muito 

participativos/ que sempre querem estar dando opiniões em sala de aula com 

aqueles que são mais...” (BULEA-BRONCKART, LEURQUIN, CARNEIRO, 

2013, P. 123) 

 

 Ação canônica: resulta numa compreensão do agir sob a forma de modelo teórico. Ela 

se apresenta de modo descontextualizado, com validade geral e aciona uma instância 

normativa exterior ao actante. Organiza-se sob a forma de discurso teórico. O eixo de 

referência temporal é não limitado e, geralmente, não marcado. Os processos são comumente 

semiotizados por formas de presente genérico. A ação canônica não comporta marcas de 

variação e não deixa lugar para bifurcação. O actante nessa figura está quase sempre marcado 

por “a gente” e eventualmente pelo pronome de segunda pessoa de maneira genérica. 

 

Exemplo 8: “Segundo Foucault, é preciso distinguir autoridade (inerente à atividade 

docente) e autoritarismo. Este último corresponde à doença da autoridade, ou 

melhor, à hipertrofia de um valor que é a autoridade. Geralmente, o autoritarismo 

esconde uma deficiência, que, nesse caso, pode se referir à comunicação entre 

professor-aluno ou até mesmo ao medo de perder o controle da turma.” (RR01) 

 

 Ação definição: depende de uma compreensão do agir-referente como objeto de 

reflexão. Assim como a figura de ação canônica, a ação definição é também 

descontextualizada. Diferentemente do que acontece com as demais figuras, esta não tematiza 

nem os actantes nem os gestos ou atos referentes à atividade. Ela é mobilizada nos segmentos 

de discurso teórico e o eixo de referência temporal é não limitado, assim, a forma verbal 

predominante é o presente genérico. A grande maioria das relações predicativas é constituída 

de construções impessoais. Nessa figura, a agentividade é quase nula e é possível verificar a 

presença de modalizações epistêmicas, apreciativas e deônticas. 

 

Exemplo 9: 

 

“TUTOR: Por que você acha que isso aconteceu? 

PROFESSORA: Esse é um momento normal do aluno de sair/ mas também 

devido à dispersão/ falta de concentração...” (BULEA-BRONCKART, LEURQUIN, 

CARNEIRO, 2013, P. 124) 

  

Uma vez apresentadas, em linhas gerais, as figuras de ação, expomos a seguir um 

quadro síntese do conteúdo acima elaborado, considerando as ressalvas no tocante às figuras 
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de ação externas: 

 

Quadro 10 – Figuras de ação 

FIGURAS DE 

AÇÃO 

ORGANIZAÇÃO 

DISCURSIVA 

AGENTIVIDADE TEMPOS 

VERBAIS 

PREDOMINANTES 

 

Ação ocorrência Discurso interativo Mobiliza o “eu” na 

situação de 

produção. 

Presente 

Ação 

acontecimento 

passado 

Relato interativo Mobiliza o “eu”. Passado 

Ação experiência Discurso interativo Mobiliza o “eu” Presente genérico/ 

passado 

Ação canônica Discurso teórico A gente, você, “eu” 

genérico 

Presente genérico 

Ação definição Discurso teórico Quase nula Presente genérico/ 

formas nominais. 
Fonte: Autor desconhecido. 
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5 METODOLOGIA  

 

O objetivo maior desta pesquisa é analisar como o estagiário de docência de Italiano 

Língua Estrangeira, por meio dos tipos de discurso e das figuras de ação, representa 

discursivamente o seu agir no relatório de regência. Para tanto, questionamo-nos: de que 

modo esses agentes reconfiguram, discursivamente, no relatório de regência, o seu agir? 

Para uma análise dos textos sobre o trabalho educacional (considerando o estágio 

nessa perspectiva), de acordo com Bronckart e Machado (2004), os procedimentos são 

divididos em duas partes: 1) uma mais voltada para a materialidade textual, dentro de seus 

aspectos linguísticos, discursivos e enunciativos; 2) outra voltada para fatores mais 

interpretativos, com base em categorias de uma semântica do agir. Outrossim, nossa análise 

pauta-se, inicialmente, no levantamento de informações sobre o contexto físico e 

sociossubjetivo de produção dos relatórios de regência, passando por um análise das 

características globais dos textos, bem como de aspectos da infraestrutura textual – em que 

destacamos os tipos de discurso – em uma perspectiva geral de análise dos relatórios e, por 

fim, a análise das representações que o estagiário faz sobre o seu agir, com foco nos tipos de 

discurso,  nas figuras de ação e elementos que contribuem para a sua configuração. Dito isso, 

para atendermos a nosso objetivo maior, cumpre respondermos a tais questões: 

 

a) Que aspectos ou fases do estágio de docência são tematizados pelos textos e quais 

protagonistas desse agir são instaurados nos relatórios como atores responsáveis pelo 

seu desenvolvimento? 

b) Que tipo de discurso é predominante na escrita do relatório e quando o estagiário 

representa seu agir? 

c) Que representações sobre o agir (re) velam as figuras de ação e qual figura é

 predominante em cada segmento? 

d) De que forma o relatório, enquanto gênero acadêmico, pode contribuir para uma 

autorreflexão do agir docente por parte do estagiário e que representações são 

constituídas pelo futuro professor no relatório sobre seu agir? 

 

 Desse modo, conforme fica explícito no decorrer do texto, assumimos as posturas 

teóricas e metodológicas do ISD para o desenvolvimento desta pesquisa, bem como adotamos 

a terminologia da literatura na qual nos embasamos, cujos termos são citados na 

fundamentação teórica e reforçados nesta seção. 
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 Neste espaço, pretendemos, inicialmente, discutir o agir do estagiário como objeto de 

estudo, bem com a postura que advogamos de que se faz necessário tratarmos o estagiário 

como tal e não como “professor” em formação inicial, tendo em vista o contexto 

sociossubjetivo e o papel assumido por tais sujeitos. Em seguida, discorremos sobre o método 

de abordagem que caracteriza esta contribuição científica, seguido do tipo de pesquisa que 

pretendemos desenvolver. Logo depois, concentramo-nos na descrição do universo de 

pesquisa, bem como dos objetos e sujeitos envolvidos. Por fim, expomos as técnicas e 

tratamentos de dados necessários para procedermos à análise. 

 

5.1 O agir do estagiário de docência como objeto de estudo 

 

 Uma grande motivação para assumirmos esse objeto de estudo, qual seja, o agir 

reconfigurado por meio dos textos é sabermos que uma análise de textos sobre o trabalho 

educacional pode nos apresentar coisas novas sobre o ensino e sobre a aprendizagem, 

ambiente que nos interessa, numa perspectiva mais ampla, como pesquisadores. Além disso, 

como linguistas, entendemos o papel fundamental que a língua assume no processo de 

desenvolvimento, seja humano que profissional. Nesse sentido, comungamos com a tese 

assumida por Machado et al. (2009), segundo a qual as ações humanas não podem ser 

apreendidas no fluxo contínuo do agir somente pelas condutas observáveis ou percebidas 

pelos indivíduos e, conforme Bronckart (2004), elas só podem ser apreendidas por meio de 

interpretações, materializadas, sobretudo, com a utilização da linguagem e isso se dá através 

dos textos produzidos pelos próprios actantes ou por observadores externos dessas ações. 

Esses textos, como o relatório de regência – corpus de nossa pesquisa, emanam de situações 

sociocomunicativas diversas e se referem a uma determinada atividade social e, ao serem 

produzidos, exercem influência sobre tal atividade e sobre os indivíduos envolvidos, quais 

sejam, estagiários, alunos, professor-regente, professor-formador, dentre outros sujeitos 

eventualmente arrolados nesse campo. 

Bronckart (2004) busca identificar as figuras interpretativas do agir, desta forma, tenta 

aludir como se reconfigura o agir do professor nos diversos textos que estão em circulação na 

sociedade em geral. Em relação a esta diversidade de textos, vamos nos fixar naqueles 

interpretativos ou avaliativos do trabalho do estagiário de docência (futuro professor), uma 

vez que nosso corpus de pesquisa são os relatórios de estágio. É válido ressaltar que, de 

acordo com Bronckart e Machado (2004), a análise das relações entre linguagem e trabalho, a 

partir dos textos, pode trazer uma compreensão nova sobre o trabalho do professor em alguns 
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aspectos: em relação ao seu agir concreto e das interpretações/representações/avaliações que 

normalmente se constroem sobre elas. 

 Ao considerarmos os textos autoavaliativos, produzidos após a atividade obrigatória 

de Estágio Supervisionado, nós temos um texto construído dentro de uma esfera acadêmica, 

cujo enunciador social é um estagiário de docência em italiano, o seu destinatário é o 

professor-formador da disciplina de Estágio II em Ensino de Língua Italiana e o seu local 

social aponta para a Universidade Federal do Ceará. Portanto, ao produzir o texto sobre o 

trabalho realizado, o estagiário reconfigura seu agir por meio de representações várias tidas 

por ele no momento da construção dos mundos no texto. Desse modo, o agir a ser estudado 

não é o de um professor, mas de um estagiário, futuro professor, e, com isso, alinhamo-nos ao 

pensamento de Bueno (2007), segundo o qual a formação e análise dos textos produzidos por 

graduandos em formação inicial para professor
23

 tornam-se mais relevantes, uma vez que as 

interpretações e representações construídas por eles nesta etapa de sua formação tornam-se 

um modelo para o seu agir futuro.  

Por fim, concordamos com De Paula (2014) quando ela assevera que quanto mais 

conhecimentos tivermos sobre os elementos que constituem o agir docente e as suas 

interações, melhor poderemos atuar para o seu desenvolvimento, sob tal ótica reafirmamos a 

importância de situarmos tal pesquisa no âmbito da formação inicial de professores de 

línguas. 

 

5.2 Método de abordagem 

 

De acordo com Lakatos e Marconi (1992), podemos classificar em quatro os métodos 

de abordagem de uma pesquisa científica, a citar: método indutivo, dedutivo, método 

hipotético-dedutivo e, por fim, método dialético. Nesse tocante, considerando o exposto pelas 

autoras, nossa pesquisa adotou o método de abordagem indutivo, uma vez que partimos de 

algo específico – o modo de articulação dos tipos de discurso e das figuras de ação no texto 

do relatório de regência, respeitado e considerado, ainda, o contexto sociointeracional de 

produção dos textos – para em seguida, após análise, tecermos considerações sobre o agir do 

estagiário de italiano e futuro professor da referida língua. Nessa ótica, partimos dos dados à 

teoria, seguindo os postulados teóricos e metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo 

(ISD), conforme já mencionamos anteriormente. Considerando tal aporte teórico e 

                                                 
23

 A autora utiliza o termo “professores em formação inicial”.  
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metodológico e de acordo com Bronckart (2012), centramo-nos inicialmente nas questões 

sociais, contextuais e psicológicas que envolvem a produção do texto e, em seguida, 

procedemos à análise de suas propriedades estruturais e funcionais que compõem a sua parte 

interna, considerando o folhado textual e investindo foco na coesão verbal, de onde provêm os 

tipos de discurso e, em seguida, com foco na agentividade e nas modalizações, que nos 

permitem identificar, junto aos tipos de discurso, as figuras de ação mobilizadas nos textos 

empíricos em situação de análise (BRONCKART, 2004; BRONCKART e MACHADO 2004; 

BRONCKART, 2012). Essas figuras, conforme Bueno (2007), apresentam modos de dizer o 

agir (BULEA e FRISTALON, 2004; BULEA, 2010) e também os modos de agir inerentes a 

determinada profissão (MAZZILLO, 2006).  

 

5.3 Tipo de pesquisa 

 

De acordo com Gil (2002), a pesquisa pode ser classificada de acordo com os seus 

objetivos em três tipos: exploratórias; descritivas e explicativas. É sabido, no entanto, que de 

forma direta ou indireta, toda pesquisa acaba contendo tais características. É exploratória em 

seu momento inicial, quando faz um levantamento de toda a literatura na área em análise para 

assim estabelecer de modo coerente o estado da arte; é descritiva no momento em que, com 

base no corpus o descreve de modo exaustivo a fim de tecer considerações importantes no 

tocante à pesquisa e aos objetivos dela e, por fim, as pesquisas tomam um caráter explicativo 

quando se utilizam de suas análises para tecerem explicações relacionadas aos fenômenos 

observados. No entanto, acreditamos que cada uma possui seu caráter predominante e 

sobressai, a partir do objetivo geral de cada nova pesquisa, um tipo em especial.  

Com isso, nossa pesquisa é descritiva em um primeiro momento, uma vez que visa a 

descrever todo o contexto sociointeracional e, conforme informações contidas nos elementos 

pré-textuais, contexto físico e sociossubjetivo dos relatórios de estágio, bem como todo seu 

plano textual, a maneira como se articulam os tipos de discurso e as figuras de ação nesse 

texto, e a partir disso, refletir sobre a reconfiguração do agir do estagiário nele. Nesse sentido, 

ela passa a ter um viés explicativo quando passamos a analisar o contexto físico de ação 

verbal e sua estrutura interna, sobretudo, em se tratando dos tipos de discurso, primeiramente, 

de forma quantitativa, a fim de entendermos a frequência com a qual eles aparecem em certos 

segmentos temáticos; e, em seguida, de modo qualitativo. É necessário que entendamos a 

articulação desses elementos linguísticos em dado conteúdo temático para que, em seguida, 

possamos tecer considerações no tocante a sua organização e articulação textual. 
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5.4 Delimitação do universo 

 

Nosso universo de pesquisa é o discurso do estagiário de docência de italiano sobre o 

seu agir, reconfigurado no relatório de regência produzido pelos alunos matriculados na 

disciplina de Estágio II em ensino de língua italiana, da Unidade Curricular de Italiano, 

pertencente ao Departamento de Letras Estrangeiras, do Curso de Letras da Universidade 

Federal do Ceará, localizado no Centro de Humanidades – I, Campus do Benfica, Fortaleza-

CE, Brasil. É neste universo em que funciona nosso Programa de Pós-Graduação e é também 

com este Curso que o programa possui ligações institucionais.  

Em vista disso, podemos constatar que nossa pesquisa não contou com problemas de 

ordem burocrática e que todos os envolvidos contribuíram de forma positiva para a execução 

de nossa pesquisa. Escolhemos os alunos da habilitação em italiano como modo de delimitar 

nossa pesquisa e tendo em vista a pouca existência de trabalhos científicos que tratem sobre 

essa habilitação em contexto de formação docente inicial, bem como a curiosidade científica 

de entendermos como se desenvolve a formação em Letras – Italiano no contexto da UFC. 

Além disso, nosso objetivo filia-se ao objetivo maior do grupo de estudos do qual fazemos 

parte (GEPLA), qual seja mapear a formação inicial de professores de línguas da referida 

universidade no tocante aos aspectos formativos da atividade docente, reconhecendo a 

linguagem como sendo objeto central para o desenvolvimento humano na sociedade, de 

acordo com o que apregoa o ISD (BRONCKAT, 2012).  

Entender o contexto de estágio docente em italiano, a importância do texto empírico 

relatório de regência e a mobilização do agir do estagiário de docência de italiano por meio de 

elementos linguísticos são motivações desta pesquisa, bem como lhe conferem caráter um 

tanto quanto inédito. 

 Não é nosso intuito adentrar o ambiente de sala de aula para entendermos o processo 

de ensino, nosso olhar incidiu sobre o produto - o relatório, pois entendemos que os elementos 

semiolinguísticos de sua composição nos dão pistas eficazes, embora saibamos que o texto 

não se encerra nele mesmo, mas participa de toda uma rede discursiva que o envolve. No 

entanto, para nosso objetivo nesta contribuição é o bastante e as lacunas, eventualmente, 

deixadas, motivar-nos-ão em trabalhos posteriores. Dessa forma, cada aluno envolvido 

contribuiu com a escrita de seu trabalho, material solicitado ao término do estágio, sobretudo 

para fins avaliativos. Pretendemos, assim, trabalhar com os relatórios colhidos e 

disponibilizados pelos estagiários no período que compreende os semestres de 2012.1 e 

2015.2., pois se refere ao material do aluno mais antigo com o qual mantivemos contato e, 
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consequentemente, o recebimento do material foi desse período. Toda informação que 

obtivemos referente aos produtores (estagiários) se encontram nos textos, visto que não 

elaboramos questionários no intuito de aprofundar questões sobre a formação etc. 

Desse modo, contamos com a quantidade de 17 (dezessete) relatórios de regência em 

italiano, devidamente disponibilizados pelos estudantes (de modo online – documento Word 

ou PDF), ou pelo próprio professor da disciplina com a devida autorização dos discentes (por 

meio impresso), mesmo considerando-os documentos de domínio público, dado que 

pertencem ao Departamento de Letras Estrangeiras (DLE-UFC). No mais, eles nos permitiram 

ter bastantes informações relacionadas ao agir do estagiário de italiano no contexto formativo 

da Universidade Federal do Ceará e nossa experiência como estagiário do mesmo curso e 

habilitação nos permitiu um olhar bem particular, além de que, como pesquisadores e 

alinhados à perspectiva denotada por Bortoni-Ricardo (2008), somos agentes ativos e nosso 

discurso não é neutro, sobretudo, assumindo uma perspectiva de análise qualitativa dos dados. 

A fim de procedermos a uma análise discreta, sem que sejam evidenciados os nomes das 

pessoas envolvidas na produção desse texto empírico, codificamos os relatórios e adotamos a 

sigla RR – referente a relatório de regência, seguida do número de 01 a 17 – referente aos 17 

(dezessete) documentos analisados. A sequência ordinal não foi aleatória, pois consideramos 

do mais remoto (2012.1) ao mais recente (2015.2). Para efeito ilustrativo, segue o quadro com 

os códigos atribuídos aos relatórios, seus respectivos semestres letivos e a quantidade total por 

semestre. 

 

Quadro 11 – Códigos dos relatórios e respectivos semestres letivos 

RELATÓRIOS SEMESTRE LETIVO QUANTIDADE 

RR01 2012.1 01 

RR02; RR03 2012.2 02 

RR04; RR05 2013.1 02 

RR06; RR07; RR08 2013.2 03 

RR09 2014.1 04 

RR10; RR11; RR12 2014.2 03 

RR13; RR14 2015.1 02 

RR15; RR16; RR17 2015.2 03 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Como se pôde observar por meio do quadro, o semestre que menos possui relatório é o 

de 2012.1, com apenas um exemplar. Já os semestres 2013.2, 2014.2 e 2015.2 são aqueles que 
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possuem a maior quantidade de exemplares, no caso três cada um. Esse fato talvez se explique 

pelo tempo de formação do alunos que, conforme expomos no capítulo 2 (dois), é de cinco 

anos para a habilitação dupla, como o italiano o é. Com isso, a grande maioria dos formandos 

conclui o Curso ao segundo semestre letivo e não ao primeiro. 

 É válido ressaltar que por questões de sigilo quanto à identidade dos estagiários que 

produziram os relatórios, identificamos os autores por “Estagiário”, genericamente, ou do 

nome “estagiário” seguido do código do relatório. Por exemplo, ao citarmos o autor do 

relatório RR01, iremos chamá-lo “o estagiário produtor do RR01 [...]” 

 

5.5 Técnicas 

 

Realizamos uma pesquisa de cunho documental (GIL, 2002), uma vez que analisamos 

os relatórios de estágio de regência dos alunos do Curso de Letras, com habilitação em 

português e em italiano. Nessa perspectiva, considerando a necessidade de uma coleta de 

dados de textos empíricos, nosso levantamento se deu de duas formas: 1) Realizamos 

contanto formal por meio de e-mail, em nome do Programa de Pós-Graduação ao qual 

pertencemos, solicitando aos alunos de Letras com habilitação em Português e Italiano, 

formados nos semestres de 2012.1 até 2014.2, que nos enviassem seus arquivos, referentes 

aos seus relatórios de estágio de regência em italiano. Antes de tal procedimento, entramos em 

contato com o professor da disciplina, pertencente à Unidade Curricular de Italiano do 

Departamento de Letras Estrangeiras e apresentamos para ele nosso projeto de pesquisa e 

interesse em provocar discussões sobre o futuro docente de língua italiana. Na ocasião, o 

professor não mediu esforços em nos ajudar e se colocou à disposição, bem como nos 

encaminhou a outro professor da Unidade, que nos forneceu uma lista de e-mails dos alunos 

que já haviam concluído o Curso, para que pudéssemos entrar em contato com eles e, assim, 

obtermos os documentos de estágio que comporiam nosso corpus; 2) Solicitamos ao professor 

da disciplina supracitada os relatórios que, por ventura, ele detinha em seu arquivo pessoal, de 

semestres anteriores, e solicitamos ainda, formalmente, apresentarmo-nos às turmas dos 

semestres 2015.1 e 2015.2, com o intuito de receber deles o produto final da cadeira – o 

relatório. Os alunos foram solícitos e o docente prontificou-se em recolher o material, 

conforme solicitado, ao término dos referidos semestres.  

Conforme já mencionamos, não poderíamos eleger somente os semestres 2015.1 e 

2015.2 para coletar tal material de pesquisa devido ao pouco número de alunos concludentes 

na referida habilitação. De acordo com o relatório de concludentes do Curso de Letras da 
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UFC, apresentado a nós pela coordenadora do Curso em exercício, de 2012.1 a 2015.2, foram 

26 (vinte e seis) o número de alunos concludentes da habilitação de italiano, sendo que nos 

semestres de 2015.1 e 2015.2 foram apenas quatro os devidamente habilitados. Esse fato nos 

levou a convocar alunos de semestres anteriores, já formados, a fim de que tivéssemos um 

número relativamente maior ao esperado. Por tal razão, nosso recorte se deu do período de 

2012.1 (pelo fato de o relatório mais antigo dos que colhemos ser desse período) ao de 2015.2 

(semestre correspondente ao término de nossa coleta de dados). É válido ainda clarificar que a 

grande maioria dos alunos contatados não possuía mais o arquivo referente ao seu relatório de 

regência em italiano e, desta forma, não puderam contribuir com nossa pesquisa. Outros 

alunos ainda relataram ter feito o relatório com outros colegas, assim, o número de amostras 

diminui mais ainda. Nesse tocante, alinhando-nos à perspectiva metodológica de Machado et 

al. (2009), partimos da análise de um conjunto de textos (relatórios de regência em italiano), 

de um determinado recorte temporal (2012.1 a 205.2) a fim de chegarmos a conclusões sobre 

o agir neles configurados, bem como ao papel atribuído por eles mesmo como estagiários 

(agentes ou atores?). 

De acordo com nosso recorte (2012.1 a 2015.2) houve pelo menos dois alunos 

formados em Letras/Italiano, segundo aponta o Relatório de Saídas, fornecido pela 

coordenação 
24

, por meio do ambiente SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas). Conforme apontamos acima, dos alunos contatados via e-mail, apenas alguns 

desse recorte temporal tinham e nos disponibilizaram os relatórios em arquivo Word ou PDF 

(seis dos dezessete relatórios), daí não termos realizado uma pesquisa com recorte temporal 

mais extenso. Daqueles fornecidos pelo professor formador do estágio (onze dos dezessete), 

todos estavam impressos e devidamente corrigidos, no entanto, para fins de análise, levamos 

em consideração a forma escrita pelo discente, sem considerarmos notas ou colocações 

externas a esses agentes, tais como observações do professor-formador.  

Conforme já asseveramos em vários momentos, os relatórios são documentos de 

singular importância para nossa pesquisa, pois é lá em que os futuros professores refletem 

sobre o seu agir (relatório de regência) ou sobre o agir do outro (relatório de observação). 

Caso não reflitam, no mínimo, tematizam, expõem. Este segundo não será um interesse em 

nossa pesquisa, pelo menos neste primeiro momento. Nosso intuito, nessa perspectiva, é 

                                                 
24

 Fui, pessoalmente, à coordenação do Curso de Letras Diurno da UFC, a fim de solicitar da senhora 

coordenadora em exercício informações referentes à quantidade de alunos formados em italiano nesse período 

(2012.1 a 2015.2). Na ocasião, a coordenadora, de modo muito atencioso e sabendo da finalidade de pesquisa 

acadêmica, acessou o ambiente de gerência de atividades acadêmicas da UFC (SIGAA) e nos forneceu uma lista 

com o nome desses concludentes. Conferimos, então, o nome dos alunos e identificamos aqueles cujos relatórios 

estavam sob nossa custódia. 
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analisar o discurso empregado no relatório de estágio, quando o estagiário se refere ao seu 

agir no momento de tirocínio e tentar entender as implicações dele em sua formação inicial, 

bem como em seu agir futuro, uma vez que a reflexão feita nesta etapa terá implicações em 

sua atividade profissional futura. 

 

5.6 Tratamento dos dados 

 

 Nossa pesquisa situa-se no âmbito das Práticas Discursivas e Estratégias de 

Textualização e ancora-se na perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). 

Fundamentamo-nos em Bronckart (2012) quando precisamos nos referir aos tipos de discurso, 

que são quatro, a saber: discurso interativo, teórico, narração e relato interativo; e em Bulea 

(2010) quando nos referimos às figuras de ação que, segundo a autora, são cinco, a citar: ação 

ocorrência, acontecimento passado, experiência, canônica e ação definição. No que remete à 

estrutura composicional do gênero relatório e a importância dele para o desenvolvimento 

profissional do discente, consideramos as contribuições de Leurquin (2008). 

 Nosso trabalho consistiu, inicialmente, em fazer um levantamento bibliográfico 

relacionado ao assunto em questão, consultando as diversas obras e autores relevantes para o 

assunto tratado, bem como os trabalhos já desenvolvidos, a fim de que pudéssemos fazer uma 

consistente revisão da literatura científica, identificando as lacunas deixadas por alguns 

colegas e ensaiando as possibilidades de inserção de nosso trabalho, bem como sua 

viabilidade e importância para a área em que se insere. Dando continuidade, solicitamos, 

junto ao professor responsável pelo estágio em língua italiana, os relatórios produzidos no 

período de nosso levantamento, que foram os semestres de 2015.1 e 2015.2. Como já 

mencionado, os relatórios dos semestres anteriores foram colhidos a partir do contato do 

pesquisador com alunos já formados, dado que eles não possuem mais ligações institucionais 

com a UFC, bem como de materiais guardados no arquivo do professor da disciplina.  

De posse dos relatórios, codificamo-nos a fim de preservarmos a identidade do autor e 

optamos pela nomenclatura RR01 a RR17 (relatório de regência 01 a relatório de regência 

17), de acordo com a quantidade de documentos. Organizamo-nos em ordem crescente, a 

começar do relatório mais antigo, qual seja, aquele referente a 2012.1, conforme ilustramos 

mais acima.  

Ao iniciarmos a análise do conteúdo temático dos relatórios de modo individual, 

observamos duas particularidades. A primeira dela diz respeito à escola-campo de atuação do 

estágio docente, pois nem todos foram direcionados para uma escola de idiomas, como a CCI, 
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por exemplo. A segunda diz respeito ao curso ministrado, pois nem todos desempenharam a 

atividade de estágio em um contexto de escola de idiomas, e sim, por meio da criação de 

cursos de extensão pela Unidade Curricular de Italiano, com o intuito de fazer com que esses 

estagiários desempenhassem a regência e, ao mesmo tempo, atendessem a comunidade 

acadêmica, com a oferta de cursos de extensão em italiano, assim, poder-se-ia dividir em dois 

grupos e o fizemos apenas de modo ilustrativo. Optamos por não escolher apenas um ou outro 

grupo, pois entendemos que todos os contextos de realização do estágio docente em italiano 

nos interessam e contribuem, sobremaneira, para a construção do agir do estagiário de 

docência que visamos analisar. Além disso, uniformizar o grupo pode, a nosso ver, falsear 

alguns resultados e, considerá-los como um grupo homogêneo, no tocante àquele em que se 

inserem – alunos do Curso de Letras/Italiano da UFC em situação de Estágio Supervisionado 

– independente da escola-campo, ajuda-nos a compreender o contexto maior do estágio em 

italiano da referida IES e nos permite provocar uma discussão ainda mais instigante no 

tocante à exposição dos resultados. Nesse sentido, para fins ilustrativos, dividimos os 

relatórios em dois grupos e procedemos às análises considerando o conjunto total dos textos. 

Abaixo, o quadro em que são expostos os dois grupos e as respectivas escolas-campo ou 

cursos de extensão oferecidos. 

 

Quadro 12 – Escolas-campo e cursos de extensão do Estágio Docente em Italiano 

 ESCOLA-CAMPO RELATÓRIO 

 

GRUPO 1 

Núcleo de Línguas da 

UECE; 

RR01; RR07; RR09 

Instituto de Educação e 

Cultura – Pense; 

RR02 

Casa de Cultura Italiana. RR03; RR15; RR16; RR17 

 

GRUPO 2 

 

CURSO DE EXTENSÃO 

 

RELATÓRIO 

Curso de Compreensão 

Auditiva A1/A2 ou B1/B2; 

RR04; RR05; RR08; RR10; 

RR11; RR12; RR13; RR10 

Curso “Scoprendo la lingua 

italiana”. 

RR06 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em seguida, iniciamos o trabalho de análise dos textos, considerando os 
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procedimentos apontados por Bronckart (2012) e Bronckart e Machado (2004). Conforme 

coloca o autor, todo texto empírico é objeto de um procedimento de observação, desta forma, 

tal método aponta três conjuntos de variáveis, quais sejam: observáveis de ordem semântica; 

de ordem léxico-sintática e, por fim, observáveis de ordem paralinguística. Em seguida, esse 

texto é submetido a um recorte, decerto, selecionamos as partes que nos são pertinentes para a 

pesquisa, seguindo as orientações e pressupostos metodológicos do quadro epistemológico ao 

qual nos filiamos.  

De acordo com Bronckart (2012), a organização de um texto é composta por três 

camadas: a infraestrutura geral do texto; os mecanismos de textualização e os mecanismos 

enunciativos. No que tange à infraestrutura geral do texto, o nível mais profundo para o autor 

e aquele que nos interessa nesse momento, ela se compõe a partir do plano geral do texto, que 

diz respeito aos conteúdos temáticos, dos tipos de discurso, das sequências textuais e de 

outros modos de planificação textual. A partir da articulação dos tipos de discurso no texto, de 

acordo com sua relação de implicatura ou autonomia com o mundo ordinário, podemos 

entender a posição do ator social instaurada no texto. Essa relação entre os tipos de discurso é 

predominante para que sejam identificadas no segmento textual as figuras de ação, 

inicialmente proposto por Bulea e Fristalon (2004) e ampliado por Bulea (2010). Tais figuras 

são interpretativas do agir, ou, conforme aponta Lousada (2013), modos de dizer o agir. De 

posse dessas categorias e de acordo com sua semiotização no texto do relatório, podemos ter 

acesso ao agir do estagiário e inferir sobre sua formação e sua posição como futuro professor 

de italiano.  

Dessarte, consideramos o contexto físico e o contexto sociossubjetivo de produção – 

informações essas que nos são dadas por meio dos elementos pré-textuais capa e/ou folha de 

rosto. Em seguida, com base nos segmentos temáticos que apontam o local de realização do 

estágio, construímos informações a cerca das escolas-campo e dos cursos de extensão 

oferecidos. De posse dos relatórios em sua composição total (desde a capa aos anexos), 

analisamos as características globais dos textos, considerando os elementos que os 

compõem: o seu suporte, a capa, suas subdivisões, o título, seu tamanho, dentre outros. 

Reforçamos que a análise foi apenas para conhecimento global do texto, ou seja, não 

pretendemos pormenorizar em discussões relativas a sua estrutura composicional ou mesmo 

problemas nessa estrutura, apesar de considerá-las, em parte, importantes para a discussão dos 

resultados. Logo depois, procedemos à analise da arquitetura interna dos textos, 

considerando o plano global do texto, a organização dos conteúdos temáticos e os tipos de 

discurso que os compunham. Por fim, para uma análise da semântica do agir, consideramos 
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os procedimentos apontados por Bronckart e Machado (2004) e, para tanto, identificamos os 

segmentos em que o agente produtor se coloca no texto ou quando, de modo autônomo, 

aponta um ator ‘estagiário’ ou qualquer outra nominalização referente - não antes de 

fazermos uma segmentação temática com base nos Segmentos de Tratamento Temático 

(STT) apontados por Bulea (2010) - colocados no texto, envolvidos nas várias formas de agir 

representadas através dos verbos e elementos nominais, bem como fizemos a identificação das 

figuras de ação, que indicam um modo de dizer o agir (ação ocorrência, ação acontecimento 

passado, ação canônica, ação experiência e ação definição). Para esse momento final, 

consideramos apenas o desenvolvimento dos relatórios, em que os estagiários relatam seu agir. 

 Inseridos na análise linguístico-textual aportada no ISD, consideramos a terminologia 

utilizada pela teoria, com pequenas alterações que foram necessárias para as particularidades 

de nosso trabalho. Nesse sentido, consideramos Bronckart (2012); Bulea (2010) e Bronckart e 

Machado (2004) para a organização e análise de nossos dados. Desse modo, adotamos, dentre 

outros, os seguintes termos: 

 

Quadro 13 – Alguns termos adotados na pesquisa 

Agir Quando nos referirmos a qualquer intervenção 

do homem no mundo biossocial; 

Agir individual Quando essa intervenção no mundo partir de 

um indivíduo; 

Agir coletivo Quando essa intervenção no mundo partir de 

vários indivíduos ou grupo de pessoas; 

Agir professoral Quando quisermos nos referir ao agir desse tipo 

profissional, considerando sua formação 

superior, necessária para a apropriação do 

título; 

Agir do estagiário de docência Quando quisermos nos referir ao agir 

representado desse agente social, considerando 

sua postura frente a uma sala de aula, 

assumindo uma postura semelhante a de 

docente, no entanto, sem a formação acadêmica 

necessária para a apropriação do título de 

professor; 
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Estagiário de docência  Quando quisermos nos referir ao estudante de 

Letras/Italiano na etapa final de sua formação 

superior em licenciatura plena que, aqui, 

assume também o papel social de produtor do 

relatório de regência; 

Actante Pode ser colocado no texto como um agente, 

aquele que não tem motivos ou intenções, 

capacidades; ou ator, com intenções, motivos, 

capacidades; 

Protagonista Elemento de maior destaque em determinado 

conteúdo temático; 

Texto empírico Quando quisermos nos referir a um texto 

produzido em situações concretas de interação 

social e como resultado (produto) dessa 

interação; 

Gênero de texto ou textual Quando quisermos fazer referência, sobretudo, 

a tradição Bakhtiniana e possíveis 

reinterpretações e contribuições posteriores; 

Relatório de Estágio (RE) Quando quisermos nos referir aos relatórios 

produzidos na atividade de estágio, seja o de 

regência, seja o de observação; 

Relatório de Regência (RR) Quando nos referirmos aos textos 

autoavaliativos, produzidos em contexto de 

estágio de regência, nos quais o estagiário 

reflete e/ou relata sobre seu agir como 

estagiário de docência; 

Relatório de Observação (RO) Quando nos referirmos aos textos avaliativos, 

produzidos pelos estagiários de observação, em 

contexto de observação, os quais 

relatam/refletem sobre o agir professoral de um 

profissional devidamente habilitado para o 

ofício ao qual se destina; 

Tipos de discurso Quando nos referirmos À categoria de análise 
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desenvolvida por Bronckart (2012), na qual os 

textos se articulam de acordo com quatro tipos 

de discurso, resultado do cruzamento entre 

autonomia e implicação, que dizem respeito ao 

ato de produção e entre conjunção e disjunção, 

que dizem respeito às coordenadas gerais dos 

mundos. Resultado dessa articulação são os 

tipos de discurso, quais sejam: discurso 

interativo, discurso teórico, relato interativo e 

narração. 

Figuras de ação Quando nos referirmos à categoria de análise 

por nós escolhida, desenvolvida por Bulea 

(2010), que classifica cinco figuras de ação, 

interpretativas do agir, quais sejam: ação 

definição, ação canônica, ação acontecimento 

passado, ação ocorrência e ação experiência; 

Figuras do agir Quando nos referirmos à contribuição de 

Mazzillo (2006), que identificou em sua 

pesquisa três modos de agir, quais sejam: agir 

linguageiro; agir com instrumentos e agir 

cognitivo; 

Curso de Letras/Italiano ou 

Letras/Italiano 

Quando quisermos nos referir ao Curso de 

Graduação presencial diurno da Universidade 

Federal do Ceará – Licenciatura Plena em 

Letras, com habilitação em Português, em 

Italiano e em suas respectivas Literaturas; 

Professor-formador Quando nos referirmos ao professor da 

disciplina de Estágio Supervisionado, que em 

nossa pesquisa está situado na disciplina 

Estágio II em Ensino de Língua Italiana 

Escola-campo Quando nos referirmos à escola ou curso de 

idiomas que acolheu o estagiário de docência, a 

fim de que esse pudesse realizar seu Estágio. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 De maneira mais particular e pormenorizada, no capítulo referente à teoria base de 

nossa pesquisa e discussão acerca das categorias de análise que selecionamos para chegarmos 

a nossos resultados, encontramos algum outro termo utilizado em nossa análise e que, 

eventualmente, não foi citado aqui, pois, intencionalmente, expomos acima os termos mais 

importantes e recorrentes e que, dada a polissemia, carece de maior explicação. 

 No capítulo seguinte, procedemos à análise e discussão dos dados. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

 No capítulo segundo deste trabalho, intentamos contextualizar o Curso de 

Letras/Italiano da UFC no intuito maior de entendermos como se organizam 

administrativamente os departamentos e unidades que compõem tal curso. Na ocasião, 

buscamos ainda compreender a organização curricular das disciplinas obrigatórias e optativas 

referentes, de modo particular, à habilitação em Italiano e suas Literaturas. Fizemo-no, pois 

julgamos necessário e pertinente, bem como coerente com o quadro teórico e metodológico 

com o qual optamos trabalhar, no sentido de conhecermos o contexto maior no qual se insere 

a disciplina de Estágio II em Ensino de Língua Italiana, a qual nos permite ter acesso ao 

produto final, semiotizado pelos discentes, qual seja, o relatório de regência. Nesse contexto, 

também foi interessante levantarmos questões que dizem respeito à formação inicial de 

futuros professores de italiano em situação de estágio e aos espaços possíveis para que tal 

atividade acadêmica pudesse ser desenvolvida de forma plena e atinente às obrigações 

exigidas a esses alunos-estagiários na execução dessa atividade obrigatória, prevista pelas leis 

e documentos maiores que regem o estágio acadêmico. Com isso, fizemos uma 

contextualização do espaço físico geral em que se produz o gênero acadêmico relatório e 

compreendemos sua finalidade dentro da formação inicial do futuro professor de italiano, 

ocupante, no momento, do papel social de estagiário, o que, a nosso ver não pode se confundir 

com o papel social assumido pelo professor. Sendo assim, também em nossa análise, 

buscamos informações relacionadas às diversas formas de atuação de estágio, vivenciadas 

pelos estagiários de docência de italiano e que foram relatadas, contextualizadas nos 

relatórios
25

. Desse modo, pudemos ter acesso às diferentes estratégias utilizadas pelo 

professor-formador no sentido de acompanhar os estagiários nessa tarefa tão complexa e 

híbrida. 

 Nesse sentido, o presente capítulo visa a analisar os dados, considerando uma 

perspectiva descendente de análise dos textos (BRONCKART, 2012) e se organiza em quatro 

subseções que culminam com as representações do estagiário sobre o seu agir, semiotizadas 

nos relatórios de estágio. 

  

                                                 
25

 É necessário ressaltar que todos os trechos tidos para exemplificação ou análise foram transcritos tais como se 

encontravam nos relatórios originais feitos por seus respectivos produtores. Isso significa dizer que possa ter 

havido problemas de escrita, tais como: concordância, pontuação, ortografia. No entanto, queremos clarificar que 

não foram submetidos a modificações para preservar a originalidade e a autoria do texto. No mais, algum grifo 

ou alteração gráfica que tenhamos feito será informado no corpo do próprio texto. 
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6.1. Contexto de produção: mundos representados 

  

No tocante à situação de produção do gênero acadêmico relatório de regência de nosso 

corpus em específico, todos eles estão inseridos no contexto institucional da Universidade 

Federal do Ceará, no âmbito do Centro de Humanidades, cuja abrangência inclui o Curso de 

Letras Diurno da IES, que, dentre as demais habilitações, oferece aquela de Licenciatura em 

Letras, com habilitação em Português, Italiano e suas respectivas Literaturas. Na 

circunscrição desse curso e no Departamento de Letras Estrangeiras, funciona a Unidade 

Curricular de Italiano, responsável pela oferta da disciplina de Estágio II em Ensino de Língua 

Italiana que, por sua vez, dentre os requisitos avaliativos utilizados para a aprovação do aluno, 

exige, na pessoa do professor-formador, o relatório de regência, constando, dentre outras 

informações, relatos de sua prática de estágio em determinada escola-campo e, conforme se 

verifica no elemento pré-textual folha de rosto de alguns dos relatórios que compõem nosso 

corpus e, cujos trechos, reproduzimos abaixo
26

, fica claro que a motivação maior da produção 

do relatório por parte do destinatário e, portanto, reproduzida pelo enunciador, é o efeito 

avaliativo de aprovação ou não na disciplina de Estágio. 

 

Quadro 14 – Finalidade dos Relatórios de Regência 

RELATÓRIO ELEMENTO PRÉ-TEXTUAL FOLHA DE 

ROSTO COM FINALIDADE AVALIATIVA 

 

RR01 Relatório apresentado como requisito de 

avaliação da disciplina Estágio II em Ensino de 

Língua Italiana, ministrada pelo docente [...] 

 

RR02 Este relatório cumpre uma exigência para 

efeito de avaliação da disciplina de Estágio em 

Ensino de Língua Italiana [...] 

 

RR05 Relatório apresentado ao Curso de Letras da 

Universidade Federal do Ceará como requisito 

para obtenção de nota da disciplina de Estágio 

II em Ensino de Língua Italiana [...] 

 

RR07 Este relatório cumpre uma exigência como 

requisito de avaliação da disciplina Estágio II 

em ensino de língua italiana [...] 

 

                                                 
26

 Os textos foram transcritos e organizados nessa subseção em quadro para facilitar a exposição, para tanto, os 

fragmentos não foram enumerados e, sim, atrelados ao relatório dos quais foram retirados. Optamos em colocá-

los aqui em itálico, a fim de diferenciarmos a escrita do estagiário de nossa escrita ao longo do texto. 
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RR08 Este relatório cumpre uma exigência como 

requisito de avaliação da disciplina Estágio II 

em Ensino de Língua Italiana [...] 

 

RR11 Este relatório cumpre uma exigência como 

requisito de avaliação da disciplina Estágio II 

em Ensino de Língua Italiana, ministrada pelo 

[...] 

 

RR14 Relatório entregue à UFC como requisito de 

avaliação e obtenção de créditos [...] 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Entendemos sobre esse viés que, por mais que os estagiários sejam motivados a 

produzir o relatório por questões avaliativas, a finalidade desse gênero não se esgota nesse 

tocante, pois em sua produção, o agente mobiliza outros objetivos que são essenciais para o 

sucesso de sua atividade de Estágio, já executada e, ora, autoavaliada e reconfigurada, 

conforme exigência da própria estrutura composicional do texto em estudo e que pudemos 

verificar em trechos da Introdução de alguns textos, cujo conteúdo temático apontava para o 

objetivo do relatório de estágio. 

Nos termos de Rodrigues (2002), ao analisar os relatórios de estágio na perspectiva de 

um mundo social, devemos considerar a capa e a folha de rosto como elementos pré-textuais 

obrigatórios, uma vez que eles nos dão informações calcadas no contexto social no qual está 

imerso o gênero textual em questão. De acordo com a autora, na capa devem conter 

informações como nome da instituição e demais setores pertencentes a ela, nome do autor do 

relatório, no caso, estagiário – futuro professor, e título, bem como o ano e o local da 

produção. São elementos fundamentais para que possamos contextualizar a produção textual 

sob o âmbito social e físico a que faz parte. Nesses termos, a folha de rosto torna-se 

igualmente importante e fundamental para o texto por apresentar, além dos elementos já 

evidenciados, o destinatário social do relatório, qual seja, o professor-formador da disciplina 

de Estágio II em Ensino de Língua Italiana. Nesses termos, Leurquin (2013) afirma que a capa 

estabelece ponto fundamental na interação/comunicação, pois é a primeira parte com a qual 

nos deparamos ao ter para leitura a produção textual em questão. Conforme alude a autora, 

esse elemento pré-textual nos responde os questionamentos basilares da interação, quais 

sejam: quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? Quando? Em qual situação? 

Onde escreveu? Leurquin (2013) assevera ainda que, estabelecidos os papeis que cada um 

assume na interação também definimos a linguagem mais adequada a ser utilizada, isso 
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denota a necessidade de conhecermos o contexto social no qual se insere os gêneros textuais 

em circulação na sociedade. 

Considerando o nosso corpus, nos parâmetros de um contexto físico no qual está 

envolvido o relatório de regência temos então: 1) emissor (produtor ou locutor) – pessoa (ou 

máquina) que produz fisicamente o texto que, em nosso caso, tratam-se de textos na 

modalidade escrita, digitados com o auxílio do meio informático por determinados 

indivíduos; 2) receptor – pessoa ou pessoas que pode (m) receber concretamente o texto, ou a 

quem, expressamente, destina-se; 3) lugar de produção – Fortaleza - Ceará (conforme 

informação contida em capa – especificamente residência/universidade dos emissores) e; 4) 

momento de produção – extensão temporal durante a qual o texto é produzido – dos anos de 

2012 a 2015, ao término dos semestres letivos e ao término da atividade de estágio de 

regência. Coadunando com a divisão feita pelo curso, pois é semestral, cada ano é composto 

por dois semestres letivos, assim sendo, o relatório é, geralmente, produzido após a prática de 

estágio e entregue no encerramento da disciplina. Cada qual correspondente a um semestre 

letivo (2012.1; 2012.2 etc) 

Nos parâmetros de um contexto sociossubjetivo, o texto assume mais claramente a 

forma de uma interação comunicativa que implica um mundo social com suas normas, 

valores, cultura, hábitos, regras; e um mundo subjetivo, que diz respeito à imagem que a gente 

dá de si ao agir. Nesse sentido, consideram-se quatro parâmetros em um contexto 

sociossubjetivo, quais sejam: 1) lugar social – em que modo de interação o texto é produzido 

– contexto acadêmico da Universidade Federal do Ceará, em um curso de formação de 

professores de língua portuguesa e italiana, nos momentos finais do componente obrigatório 

“Estágio de Regência em Língua Italiana”; 2) enunciador (posição social do emissor) – aluno 

do Curso de Letras/Italiano da UFC em situação de estágio docente em italiano, portanto, 

aluno-estagiário; 3) destinatário (posição social do receptor) – professor universitário do 

Curso de Letras/Italiano da UFC, com título de Doutor e supervisor/formador da disciplina de 

Estágio II em Ensino de Língua Italiana e; 4) objetivo (objetivos) da interação – do ponto de 

vista do enunciador, os efeitos que a produção do texto pode produzir no destinatário - como 

visto mais acima, motivações predominantemente avaliativas no tocante ao cumprimento da 

produção do relatório de regência, apresentado pelo elemento pré-textual folha de rosto, ou 

seja, a produção do relatório de regência permite a aprovação ou não do aluno-estagiário na 

referida disciplina obrigatória. Além disso, demonstra os procedimentos didáticos, assumidos 

pelos futuros professores, na execução da tarefa de ensinar. Nesse contexto, além do viés 

claramente avaliativo, de acordo com o expresso nas folhas de rosto da maioria dos relatórios 
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analisados, tal texto tem por objetivo, conforme segmentos temáticos da introdução, relatar a 

experiência docente vivida no tirocínio. 

 Com base nos segmentos temáticos da seção Introdução dos relatórios de regência que 

apontavam o objetivo da produção, observamos que a sua grande maioria semiotiza o objetivo 

do agente produtor na produção textual e, de maneira geral, esse (s) objetivo (s) geralmente 

são apresentados na Introdução do trabalho, a fim de que, nas Considerações finais, o agente 

apresente suas contribuições no tocante aos objetivos erigidos. De posse desse saber, dos 17 

(dezessete) relatórios analisados, 5 (cinco) – que corresponde a 29,4% - não apresentaram, ou 

não apresentaram explicitamente, objetivos em suas produções, o que, de acordo com Botelho 

(2009), significa problemas quanto ao Letramento Acadêmico desses futuros professores, no 

tocante à progressão textual, dos quais se espera determinada e, por que não, necessária 

apropriação dos gêneros textuais – objetos de ensino. No que compete à análise do contexto 

social de produção, a não apresentação explícita do (s) objetivo (s) de produção do texto 

demonstra uma deficiência na constituição dos parâmetros sociossubjetivos que envolvem o 

texto, no sentido que não deixa clara as motivações que forçaram o agente produtor à dada 

produção. Assim, como poderemos esclarecer os efeitos que o enunciador pretende causar no 

destinatário? Se não está explícita, significa dizer que já foram estabelecidas ou simplesmente 

não constituem matéria essencial no trato comunicativo? Pelo que pode ficar claro a partir dos 

textos analisados, tanto na folha de rosto de alguns relatórios quanto nos objetivos 

apresentados, é que o relatório, enquanto gênero acadêmico, cumpre uma exigência do ponto 

de vista avaliativo e que funciona como espaço propício para o relato de ações mobilizadas 

em situação de estágio docente. Reiteramos, no entanto, que nosso objetivo nesta pesquisa 

não é o de verificar se no decorrer dos relatórios os objetivos de produção foram de fato 

suscitados, mas para a análise contextual a que nos propomos, é cabida a reflexão. A seguir, o 

quadro que sintetiza o contexto físico e o contexto sócio-subjetivo dos relatórios de regência 

em ILE. 

 

Quadro 15 – Contexto físico e sociossubjetivo de produção dos relatórios de regência  

CONTEXTO FÍSICO DE PRODUÇÃO DOS RELATÓRIOS 

 

1) Emissor Indivíduo produtor do texto; 

 

2) Receptor Pessoa ou pessoas que podem receber o texto 

ou a quem o texto se destina; 

 

3) Lugar de produção Cidade Fortaleza-CE, onde se situa a 

Universidade Federal do Ceará 
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(residência/universidade); 

 

4) Momento de produção Durante os anos de 2012 e 2015, ao término dos 

referidos semestres letivos, após a conclusão da 

atividade de Estágio de Regência.  

 

CONTEXTO SOCIOSSUBJETIVO DE PRODUÇÃO DOS RELATÓRIOS 

1) Lugar social Disciplina Estágio II em Ensino de Língua 

Italiana, do Curso de Letras/Italiano da UFC; 

 

2) Enunciador Alunos do Curso de Letras/Italiano da UFC, 

matriculados na disciplina de Estágio II em 

Ensino de Língua Italiana e que já concluíram 

sua atividade de estágio docente; 

 

3) Destinatário  Professor universitário do Curso de 

Letras/Italiano da UFC, com título de Doutor e 

supervisor/formador da disciplina de Estágio II 

em Ensino de Língua Italiana; 

 

4) Objetivo Resguardadas as exigências avaliativas que 

circundam a produção do relatório, o aluno tem 

o objetivo de relatar sua prática de ensino 

durante o estágio, demonstrando sua 

competência linguística na produção de um 

texto acadêmico autoavaliativo tal como o é o 

gênero em questão. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Tais informações, conforme apontadas por Rodrigues (2002) e também verificadas 

por nós, podem ser encontradas nos elementos pré-textuais que acompanham a estrutura 

composicional do relatório de regência, mas, por não constituir uma obrigatoriedade, alguns 

relatórios podem não conter tais elementos, restando à capa dar tais informações contextuais 

que, como apontou Leurquin (2013) e, conforme já expomos mais acima, constitui o ponto 

inicial da interação/comunicação. Foi o que verificamos na análise que fizemos nos 17 

(dezessete) relatórios que constituem nosso corpus, dos quais extraímos as seguintes 

informações, do total: 

- Todos possuem capa (100%) e, geralmente, as capas já contém as informações 

referentes a: instituição, autor, título, cidade e ano; 

- Dez (58,8%) possuem folha de rosto, sete não a possuem (41,2%); 

- Em todas as folhas de rosto é informado o destinatário social do relatório de estágio e 

a finalidade de sua produção; 
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- Sete (70%) dos que possuem folha de rosto (dez no total) indicam que o relatório 

cumpre requisito avaliativo para aprovação na disciplina de Estágio, enquanto três 

(30%) o apontam como parte integrante da disciplina; 

- De alguns (quatro/sete) que possuem apenas capa como elemento pré-textual 

(sete/dezessete), a capa é composta, além dos elementos fundamentais apontados por 

Rodrigues (2002), pelo nome do professor da disciplina, elemento esperado na folha 

de rosto, que se encontra ausente, no entanto, três não possuem informação alguma 

referente ao destinatário, ou seja, ao professor-formador do Estágio, restando ao 

contexto sociointeracional, no qual se insere esse texto, dar-nos essa informação – ou 

seja, o estagiário produz um relatório com o fito de que este seja avaliado pelo 

professor-formador da disciplina de Estágio, sendo assim, conforme aponta Leurquin 

(2008), com a intenção de produzir o gênero e, em seguida, ser avaliado por sua 

produção, o aluno se apóia no conteúdo e se distancia da forma e do estilo – motivo de 

tanta diversidade entre os relatórios produzidos pelos estagiários de italiano. 

 É válido deixarmos claro que a situação de produção do gênero relatório de regência, 

estabeleceu-se tão somente entre os alunos-estagiários e o professor-formador da disciplina. 

No que se refere à produção desse texto, o pesquisador não teve influência alguma, pois não 

foi nosso objetivo de pesquisa. Nesses termos, solicitamos ao professor-formador a 

autorização de receber de seus alunos os relatórios ao término da disciplina, conforme 

ilustramos no capítulo que trata da metodologia. Não solicitamos ao professor que fizesse 

modelo ou exigências de formatação da estrutura composicional do texto, pois nosso intuito 

sempre foi o de analisar o produto final e não de conduzir o processo, desde o momento 

anterior ao da produção até sua estrutura organizacional final. Tal fato não significa negar que 

o texto é um processo, pois o sabemos e o entendemos sob esta ótica, trata-se, no entanto, de 

uma escolha metodológica. Nesse sentido, assim como também o fez Miranda (2010), nossa 

análise não se centra especificamente nos aspectos dos processos de produção, mas no 

produto final. Dessarte, ainda de acordo com a autora, textos e gêneros são dispositivos de 

comunicação complexos que funcionam na interrelação de três dimensões, quais sejam: 

dimensão social; dimensão psico-cognitiva e dimensão semiolinguística. Assim, ao 

considerarmos a materialidade linguística, nossa análise se centra, sobretudo, na dimensão 

semiolinguística, que torna possível a semiotização, o que não nos permite ignorar o caráter 

integrado das dimensões supracitadas no processo de textualização, tal recorte é uma tomada 

metodológica necessária para um trabalho que carece de maior tempo para sua realização. 

 Em suma, informações mais detalhadas sobre o contexto das escolas-campo e a 
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caracterização composicional, linguística e organizacional dos relatórios por nós analisados 

constam nas seções seguintes. 

 

6.2 O espaço de realização do estágio: condições e impedimentos para o agir real dos 

estagiários a partir de representações feitas nos relatórios de regência 

 

 Com tal seção, consideramos que o contexto de realização da atividade de estágio, 

sobretudo, a constituição física da escola-campo, horário de execução, período e composição 

do alunado influenciam diretamente o agir do estagiário de docência, seja para algo 

considerado na perspectiva do ensino como positivo, seja como algo negativo. Nesse tocante, 

seria positivo um prédio bem estruturado, reformado, climatizadores de ar, boa iluminação, 

possibilidade de utilizar recursos midiáticos (data-show, computadores) etc. A ausência desses 

aspectos, bem como uma turma de alunos que não contribua com o andamento das aulas 

constituem, assim, aspectos negativos.  

 Com base nos relatórios de regência analisados, buscamos, a partir da segmentação 

dos conteúdos temáticos 
27

 que se relacionavam ao contexto de realização do estágio, compor 

a conjuntura maior em que se desenvolve, de maneira geral, o estágio de regência em italiano 

da UFC. Assim, evidenciamos os conteúdos temáticos mais recorrentes na escrita dos 

dezessete documentos analisados e, então, pudemos chegar a considerações que nos ajudarão 

na composição do agir dos estagiários, objetivo maior desta investigação.  

 

6.2.1 O Núcleo de Línguas da UECE 

 

O que dizem os relatórios sobre o Núcleo de Línguas da UECE? 

Horário/ Período de realização do 

Estágio 

“A estagiária ministrou 13 aulas na turma do 4º 

semestre de língua e cultura italiana no Núcleo de 

Línguas da UECE entre os dias 17 de março e 23 

de junho de 2012.” (RR01) 

 

“Ela [experiência de sala de aula] foi realizada 

aos sábados, no Núcleo de Línguas da UECE, no 

turno da tarde, totalizando a carga horária de 

24hs aulas” (RR07) 

 

Localização da escola-campo “O núcleo de Línguas da UECE situa-se na Av. 

                                                 
27

 Assim como o fizemos na subseção 6.1, aqui transcrevemos os segmentos tais como estão escritos no original, 

mas em itálico, a fim de diferenciarmos os fragmentos produzidos pelos estagiários de nossa escrita no decorrer 

do texto. A disposição no quadro ajuda na visualização e, nessa etapa, cumpre função bastante relevante. 
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Luciano Carneiro, 345 – Bairro de Fátima” 

(RR07) 

 

“O Núcleo de Línguas está localizado no Centro 

de Humanidades da Universidade Estadual do 

Ceará, onde funciona o Curso de Letras, no 

Bairro de Fátima, Fortaleza-CE, Brasil.” (RR09) 

Natureza da escola-campo “[...] o Núcleo de Línguas Estrangeiras da UECE 

é um projeto de extensão ligado diretamente ao 

Curso de Letras da mesma Instituição.” (RR01) 

 

“O núcleo é um projeto de extensão ligado ao 

Curso de Letras da UECE [...]” (RR07) 

 

“O Núcleo de Línguas da UECE funciona como 

um curso de extensão do Curso de Letras da 

Universidade Estadual do Ceará [...]” (RR09) 

Objetivo da escola-campo “O objetivo do projeto é de proporcionar campo 

de estágio aos alunos das licenciaturas de línguas 

estrangeiras, bem como oferecer à comunidade 

cursos de idiomas a baixo custo.” (RR01) 

 

“[...] seu [do Núcleo de Línguas] objetivo é 

proporcionar campo de estágio aos alunos de 

licenciatura e fornecer cursos de idiomas a baixo 

custo à comunidade.” (RR07) 

 

“[...] visa a atender tanto os alunos da instituição 

como demais cidadãos interessados no 

aprendizado de uma língua estrangeira.” (RR09) 

Relações institucionais com a UFC “Há cerca de dois anos, a Universidade Federal 

do Ceará - UFC colabora com o projeto, 

endereçando graduandos de Letras da instituição 

para atuar como professores no Núcleo de 

Línguas da UECE.” (RR01) 

 

“[...] fomos então direcionados a uma escola de 

idiomas vinculada à Universidade Federal do 

Ceará (doravante UFC), onde pudemos 

desempenhar de forma positiva nosso estágio em 

regência na língua alvo supracitada.” (RR09) 

 

“No início, comunicamos que a instituição em que 

desempenhamos a docência era vinculada à UFC, 

de fato o é. Uma vez que não há o Curso de Letras 

– Italiano na UECE, os alunos da UFC são então 

convidados a estagiarem no referido centro. 

Portanto, é fator primordial para ali ensinar, ser 

aluno regularmente matriculado na UFC, no 

Curso de Letras/Português/Italiano.” (RR09) 
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Descrição do espaço físico da escola-

campo 

“De fato, as salas são muito amplas e com 

climatizadores muito ruidosos, o que atrapalha a 

própria conversação em sala de aula, assim como 

a compreensão de atividades que envolvem a 

habilidade auditiva.” (RR01) 

 

“A sala em que foram ministradas as aulas era a 

de número 14. Era bem ampla e continha muitas 

cadeiras desordenadas. O espaço de aula nem 

sempre estava limpo e as cadeiras não eram 

confortáveis. A sala possuía um ar condicionado 

antigo que mais fazia barulho que funcionava 

direito e não era potente para refrescar todo o 

ambiente. A lousa era um quadro branco já muito 

desgastado, mas ainda servia para sua real 

função. O aparelho de som utilizado era novo, 

porém não tão potente. Tínhamos que desligar o 

ar condicionado para poder escutá-lo e ainda com 

muita dificuldade.” (RR09) 

 

“O Núcleo de Línguas da UECE atualmente faz 

uso da infraestrutura da própria universidade 

para funcionar, uma vez que o espaço destinado 

para o projeto está sendo reformado há 

aproximadamente seis meses.” (RR01) 

 

Problemas encontrados no espaço de 

aprendizagem 

“Este [a reforma do espaço destinado ao curso de 

línguas] é um fator prejudicial, segundo a 

estagiária, pois as acomodações do campus de 

humanidades são inadequadas para o 

funcionamento de um curso de línguas.” (RR01) 

 

“[...] a impossibilidade de manter mapas e 

cartazes utilizados nos encontros nas próprias 

paredes das salas atarefa ainda mais o professor, 

o qual deve necessariamente chegar antes dos 

encontros a fim de organizar o espaço.” (RR01) 

 

“Outro ponto a se questionar é a falta de 

recursos, a exemplo de projetores eletrônicos de 

imagens.” (RR01) 

 

“Tal Centro de Línguas está em fase de 

organização e só no semestre de 2013.1 conseguiu 

terminar as reformas das salas de aulas que lhe 

são próprias. Até então, eram utilizadas as salas 

de aula da própria universidade, o que gerava 
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muitos problemas organizacionais.” (RR09) 

 

“Fato é que o Núcleo ainda enfrenta bastantes 

problemas, sobretudo no tocante à organização. 

Apesar de ser um espaço recém-inaugurado, 

problemas de instalação ainda são frequentes. No 

decorrer do semestre, uma ou duas vezes as aulas 

foram interrompidas por problemas de queda de 

energia e por mau funcionamento do ar 

condicionado.” (RR09)  

 

   

Avaliação do espaço físico da escola-

campo 

“No geral, podemos dizer que o espaço de 

aprendizagem não era um dos mais arejados, mas 

foi possível realizar um bom trabalho mesmo com 

os contratempos. Acreditamos que apesar dos 

problemas, existem ambientes de ensino ainda 

mais precários.” (RR09) 

 

Remuneração “Por fim, outro fator a se destacar em relação ao 

projeto é o valor da bolsa destinada aos 

estagiários, mantida no patamar de R$ 10,00 por 

hora-aula há mais de dois anos; um aspecto 

certamente desmotivante para professores de 

línguas em formação, desvalorizados já desde a 

graduação.” (RR01) 

 

 Ao analisarmos os relatórios, observamos, conforme descrevemos no capítulo 

Metodologia deste trabalho, que três estagiários apontam o Núcleo de Línguas da UECE 

como sendo a escola-campo de realização do Estágio Docente em Língua Italiana (RR01, 

RR07 e RR09). Todos eles de anos diferentes, respectivamente, 2012, 2013 e 2014. As 

informações referentes a tal escola foram obtidas por meio do capítulo Introdução dos 

relatórios de regência analisados, bem como em uma seção específica da parte que 

denominamos, de modo mais amplo, Desenvolvimento. A fim de nos apoderarmos de uma 

perspectiva analítica sobre o que dizem os relatórios sobre o contexto de realização do 

estágio, selecionamos os conteúdos temáticos que segmentam essas referências à escola e, 

com base nos relatórios, pudemos evidenciar nove conteúdos temáticos, os quais 

exemplificamos com trechos transcritos ipsis litteris dos textos analisados e que compõem, 

em sua totalidade, uma caracterização representada nos relatórios de regência da escola-

campo supracitada. 

 No conteúdo temático Horário/ Período de realização do Estágio, os estagiários 

mobilizam nos relatórios de regência o período de tempo em que se desenvolveu o estágio, o 

dia da semana em que aconteciam as aulas (sábado), o turno, bem como a quantidade de 
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horas/aulas ministradas. Todas essas informações estão amparadas em uma apresentação geral 

do contexto físico de realização da tarefa e que podem fornecer ao texto do relatório um 

caráter de implicação ou autonomia em relação aos parâmetros físicos da ação verbal. Em um 

sentido mais interpretativo, tais informações conduzem a um estatuto de verdade daquilo que 

será apresentado, isso se dá, também, por meio da forte contextualização física, amparada em 

um mundo social concreto. 

 Em relação ao conteúdo Localização da escola-campo, o estagiário continua, como no 

tópico anterior, fazendo referência a um contexto físico e imediato do local em que se realizou 

o estágio, dentro de uma perspectiva geográfica e de situação em um mundo físico. É válido 

destacar que, enquanto o estagiário (produtor do RR07) situa a escola-campo em uma 

perspectiva geográfica (rua, número, bairro etc), o outro estagiário (RR09) a situa como 

espaço pertencente ao Centro de Humanidades de uma IES, o que atribui, de certo modo, 

prestígio ao Núcleo de Línguas, além de atrelá-lo ao Curso de Letras da referida instituição. 

Sob tal ponto de vista, pode-se inferir numa tentativa de atribuir à escola-campo um status de 

escola de aplicação, ainda que não o seja em caráter documental. 

 Quanto à natureza da escola-campo, os três estagiários semiotizaram nos relatórios a 

mesma informação, conferindo ao curso de línguas a qualidade de curso de extensão filiado à 

Universidade Estadual do Ceará (UECE). Dada a semelhança da informação, possivelmente 

foi encontrada em algum sítio institucional ou documento que regulariza o funcionamento no 

Núcleo, e que os três estagiários tiveram acesso. Outra informação que também é constante 

nos três relatórios diz respeito ao objetivo do Núcleo de Línguas, conforme podemos verificar 

no conteúdo temático objetivo da escola-campo. Sua semiotização nos relatórios nos permite 

inferir que os estagiários têm, portanto, conhecimentos necessários quanto à política de 

formação do Núcleo – oferecer cursos a baixos custos pode implicar em necessidade de pouca 

despesa por parte da administração. 

 Os estagiários denotam ainda em seus relatórios as relações institucionais mantidas 

entre a UECE e a UFC por meio do Núcleo de Línguas da UECE, o que confere ao estágio 

um caráter interinstitucional e que se mostra claro no discurso manifestado nos trechos uma 

necessidade de filiação à UFC. Os estagiários, mesmo desenvolvendo uma atividade de 

estágio fora dos “muros” desta instituição, deixam claras as relações que as unem, 

caracterizando-as como parceiras no processo de formação inicial de professores. 

Os conteúdos Descrição do espaço físico da escola-campo e Problemas encontrados 

no espaço de aprendizagem podem ser considerados juntos, pois, como se verifica nos 

trechos, os estagiários ao descreverem o espaço físico já comentam os problemas enfrentados, 
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decorrentes dessa estrutura. Os dois estagiários (produtores dos RR01 e RR09) destacam o 

espaço da sala de aula e seu tamanho, não como ponto positivo, mas negativo; isso deve dar-

se pela pouca quantidade de alunos e a dispersão que pode ser ocasionada dentro de um 

espaço amplo, maximizada pela inconveniência gerada pelo ar condicionado ruidoso, 

conforme apontaram os estagiários. Na descrição do espaço, os estagiários refletem, 

sobretudo, sobre a sala de aula, os climatizadores e o material midiático de apoio. Quanto aos 

problemas, destaca-se, principalmente, a reforma feita no espaço, o tamanho das salas e a 

logística de funcionamento delas. O estagiário produtor do RR01 destaca, ainda, a 

impossibilidade de ornamentar a sala com materiais extras, que complementam o agir do 

estagiário no processo de ensino (mapas, fotos, imagens etc).  

Por fim, a avaliação do espaço-físico da escola-campo e a remuneração são assuntos 

tratados somente em um dos três relatórios, respectivamente, RR09 e RR01. Claramente, 

verifica-se uma avaliação do espaço de ensino semiotizada no RR09. Nele, o agente produtor 

justifica algumas inadequações do ambiente de aprendizado, considerando haver piores. No 

tocante à remuneração, fato citado apenas no RR01, é adjetivada como “desmotivante”. O 

valor baixo da bolsa-auxílio pode ser explicado por meio dos objetivos da escola-campo, 

evidenciados pelos próprios estagiários, inclusive pelo estagiário produtor do RR01, que diz 

respeito a oferecer à comunidade cursos de baixos custos, o que coaduna com a interpretação 

anterior que fizemos, a qual diz que isso implicaria menores gastos de manutenção – inclusive 

de pessoal. 

Em suma, buscamos desenhar de maneira geral e totalmente baseados nos relatórios de 

regência o contexto de realização do estágio de regência em italiano no Núcleo de Línguas da 

UECE, escola-campo dos estagiários produtores dos RR01, RR07 e RR09. A seguir, o 

contexto de realização do estágio no Instituto de Educação e Cultura – Pense. 

 

6.2.2 O Instituto de Educação e Cultura – Pense 

 

O que dizem os relatórios sobre o Instituto de Educação e Cultura – Pense? 

Capacidade de matrículas da escola-

campo 

“O curso atende à comunidade com capacidade 

para cerca de 1400 por semestre.” (RR02) 

 

Cursos oferecidos pela escola-campo “Ministra os cursos de inglês, espanhol, alemão, 

francês, além do italiano.” (RR02) 

 

Metodologia de ensino da escola-campo “A sua metodologia prioriza a comunicação 

oral.” (RR02) 
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Descrição física da escola “[o instituto] É composto por doze salas de 

aula, laboratório sala de vídeo, e um complexo 

administrativo.” (RR02) 

Composição do quadro de pessoal “Possui um quadro de professores, 

coordenadores, zeladora, recepcionistas, 

secretárias, tesoureiras e uma diretora.” (RR02) 

 

 Como podemos verificar nos trechos transcritos, apenas o estagiário produtor do RR02 

fez referência ao Instituto Pense como sendo a escola-campo de realização de seu estágio 

docente. Os trechos foram retirados da parte do relatório que está intitulada como “A 

instituição”, e não há inferências diretas ao instituto na Introdução do relatório. O estagiário 

foi muito sucinto na descrição da escola-campo. Mobilizou cinco aspectos temáticos, 

materializados em uma ou duas linhas de verbalização. Interessante frisar que em sua escrita 

(podemos verificar por meio dos trechos) o autor coloca o instituto na maioria das vezes como 

um ator, dotado de capacidades (O curso/ a instituição – “ministra os cursos”; “atende à 

comunidade”; “possui um quadro de professores...”). No tocante ao quadro de funcionários, 

chamou-nos atenção o fato de que parece existir mais de um encarregado para cada função, a 

exceção da zeladora (posta no singular) e da diretora. Tudo bem que haja apenas uma diretora, 

no entanto, uma só zeladora? Mais de uma secretária? Mais de uma tesoureira? É um tanto 

quanto intrigante tal semiotização, o que nos leva a crer que se tratou de algum equívoco na 

escrita. 

 Como pudemos observar, foram poucas as informações sobre o contexto físico de 

realização do estágio de regência em língua italiana representadas pelo estagiário no relatório 

a respeito dessa instituição, tida somente por esse estagiário como escola-campo, no entanto, 

uma caracterização, mesmo que pequena, foi feita e nos é pertinente. Prosseguimos com as 

análises.  

 

6.2.3 A Casa de Cultura Italiana 

 

O que dizem os relatórios sobre a Casa de Cultura Italiana? 

Criação da Casa de Cultura Italiana “A Casa de Cultura Italiana, criada em 27 de 

dezembro de 1963, de acordo com a resolução 

do Conselho Universitário, integra o conjunto 

de Casas de Cultura Estrangeira do Centro de 

Humanidades que constituem, em número de 

alunos, o mais amplo programa extensionista 

da Universidade Brasileira.” (RR03) 
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“Foi criada em 27 de dezembro de 1963, 

integrando com as demais casas (francesa, 

alemã, hispânica, britânica e portuguesa) o 

maior programa de extensão promovido pela 

Universidade Federal do Ceará.” (RR15) 

 

Localização da CCI “A CCI localiza-se na Av. da Universidade, nº 

2683, interno ao Campus do Benfica da UFC, 

no bairro Benfica.” (RR15) 

 

“As atividades práticas foram realizadas na 

Casa de Cultura Italiana (CCI), localizada na 

Avenida da Universidade, 2683, bairro Benfica, 

Fortaleza/Ce.” (RR17) 

 

Composição curricular da CCI “A casa oferece o Curso Básico de Língua 

Italiana (composto por sete semestres, 

totalizando uma carga horária de 420 horas 

aula [...])” (RR03) 

 

“Segundo a página da CCI, a casa oferece três 

cursos: o curso Básico de Italiano dividido em 

sete semestres; o curso de Italiano Instrumental 

e o curso de Italiano aplicado à Gastronomia 

[...]” (RR15) 

 

Objetivo da CCI “([...] tendo como finalidade habilitar o aluno 

a comunicar-se de forma oral e escrita)” 

(RR03) 

 

Horário/ Período de estágio “Abordo aqui as experiências e impressões que 

obtive através do Estágio de regência na Casa 

de Cultura Italiana, situada no bairro Benfica 

em Fortaleza, onde atuei na turma de 1º 

semestre, faixa etária adulta e que estudavam 

no turno da manhã, especificamente nos 

seguintes horários: segunda e quarta de 

9h:30min às11h:10min, totalizando 4 (quatro) 

aulas de língua italiana por semana.” (RR03) 

 

“Coube a mim dar aulas ao terceiro semestre 

noturno, das 19h Às 20h40, nos dias de 

segunda e quarta-feira.” (RR15) 

 

“Ao todo, foram 31 dias de aulas (contados os 

dias de aplicação de prova e revisão), sendo 17 

segundas e 16 quartas (com 25 planos de 

aula).” (RR15) 
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“[...] durante os meses de outubro de 2015 a 

janeiro de 2016 [...]” (RR16) 

 

“O aluno estagiário responsabilizou-se por 

uma turma de 1º semestre do Curso Básico de 

Língua Italiana, as terças e quintas no horário 

de 17:00hs Às 18:30hs, durante todo o semestre 

de 2015.2.” (RR17) 

 

Faixa etária dos alunos “[...] atuei na turma de 1º semestre, faixa etária 

adulta e que estudavam no turno da manhã 

[...]” (RR03) 

 

“A minha turma é composta, em grande 

maioria, por alunos, em torno de sete, sendo o 

número de alunas cinco. Todos os alunos se 

encontravam na faixa etária de 23-40 anos de 

idade [...]” (RR15) 

 

Semestres em que os estagiários atuaram “[...] houve uma seleção para bolsistas-

docentes ocuparem as duas turmas de 1º 

semestre, matutino e noturno, do semestre 

letivo, sendo assim fui a bolsista responsável 

pelo o turno matutino.” (RR03) 

 

“Coube a mim dar aulas ao terceiro semestre 

noturno, das 19h Às 20h40, nos dias de 

segunda e quarta-feira.” (RR15) 

 

“Desta forma, neste relatório, procura-se 

expressar reflexões acerca das aulas de Língua 

Italiana ministradas na turma de primeiro 

semestre da Casa de Cultura Italiana [...]” 

(RR16) 

 

“O aluno estagiário responsabilizou-se por 

uma turma de 1º semestre do Curso Básico de 

Língua Italiana, as terças e quintas no horário 

de 17:00hs Às 18:30hs, durante todo o semestre 

de 2015.2.” (RR17) 

 

Seleção para bolsistas-docentes “Antes de iniciar a regência, houve uma 

seleção para bolsistas-docentes ocuparem as 

duas turmas de 1º semestre, matutino e noturno, 

do semestre letivo, sendo assim fui a bolsista 

responsável pelo o turno matutino.” (RR03) 

 

Acompanhamento do estagiário “Conforme proposto pelo professor responsável 

pela disciplina, as atividades práticas foram 

realizadas individualmente pelo aluno 
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estagiário com orientação da coordenadora e 

de outros professores da CCI [...]” (RR17) 

 

Estrutura física da CCI “Quanto à estrutura física do prédio, pode-se 

dizer que se encontra bem conservada. O local 

é limpo, pintado, harmonioso e bem iluminado. 

Existem quatro salas disponíveis para as aulas, 

climatizadas e providas de recursos 

audiovisuais. Existem dois banheiros, a sala da 

coordenação e um pequeno auditório, 

intitulado Sala Albertina Misici. Há uma sala 

para professores com mesas de trabalho 

disponíveis, armários com livros para pesquisa 

[...]” (RR15) 

 

Corpo docente da CCI “Atualmente, [a CCI] é coordenada pela Profª 

Drª Lívia de Lima Mesquita e tem como corpo 

docente, a profª Ana Maria Soares, a Profª Drª 

Fernanda Muller Brunello e o Prof. Paulo 

Alves.” (RR17) 

 

Interrupções das aulas por conta de greve “Iniciei o estágio no dia dez de agosto de 2015, 

tendo dado apenas uma aula antes que fosse 

anunciado o período de greve.” (RR15) 

 

“(iniciadas no mês de agosto, entretanto, 

devido ao período de greve na universidade, as 

aulas só derem continuidade em outubro)” 

(RR16) 

 

 

 Doze conteúdos temáticos foram mobilizados nos relatórios (RR03, RR15, RR16, 

RR17) ao se referirem à CCI. Todos eles são envolvidos em pontos positivos. Aqueles 

relacionados a algo negativo, que podem ter ocorrido no período de estágio, foram as 

interrupções das aulas por ocasião da greve dos servidores das Universidades Federais, a qual 

a UFC também aderiu. Nos demais segmentos, não identificamos problemas relacionados à 

infraestrutura ou ao comportamento dos alunos ou a outros elementos que podem 

comprometer o bom andamento do estágio. 

 Os estagiários na produção dos relatórios, geralmente, recorrem ao sítio da CCI no 

intuito de encontrar informações quanto a sua fundação. Em todos os relatórios encontramos 

menção à criação da CCI, no entanto, não reproduzimos todos os trechos por se tratarem do 

mesmo, tornando o feito desnecessário devido à repetição.  

 Interessante denotar a mobilização do conteúdo temático Seleção para bolsistas-

docentes (RR03), a seleção aponta para uma possível bolsa de fomento, cujo valor não é 
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evidenciado, no entanto, a despeito do RR01, cujo contexto de realização de estágio foi o 

Núcleo de Línguas da UECE, o valor não é mencionado nem de modo positivo, nem negativo, 

devendo ser, portanto, irrelevante tal aspecto ao estagiário produtor do RR03.  

 Percebemos em todos os relatórios uma forte contextualização quanto aos parâmetros 

físicos de realização da ação, quando os estagiários semiotizam nos relatórios os horários de 

realização do estágio, bem como o semestre em que atuaram. Sobre este último aspecto, 

verifica-se por meio dos trechos, que não há uma obrigatoriedade do estagiário assumir uma 

turma de primeiro semestre necessariamente, pois verificamos, nos trechos relacionados ao 

semestre de atuação, que os estagiários concluíram seu estágio tanto com turmas do primeiro 

como do terceiro semestre. 

 Outro fator que merece destaque é quanto ao acompanhamento do estagiário, 

promovido não apenas pelo professor-formador, mas também pela equipe da CCI que, de fato, 

mediante lei, deve assumir tal postura. O estagiário produtor do RR17 foi o único a semiotizar 

tal relação, mostrando que não se viu sozinho no período de realização do tirocínio. O mesmo 

deve ter acontecido com os demais, uma vez que acreditamos não haver um tratamento 

diferenciado nesse contexto formativo. 

 Enfim, os relatórios apontados acima, dos quais extraímos informações sobre o 

contexto de realização da atividade obrigatória de estágio, indicam três escolas-campo, as 

quais funcionam regularmente como cursos de idioma da cidade de Fortaleza e nas quais os 

estagiários desempenharam sua função. Elas compõem o primeiro grupo, de acordo com a 

divisão que realizamos (c.f. Metodologia). A seguir, os demais relatórios apresentaram outras 

situações de realização do estágio, caracterizadas como cursos de extensão, oferecidos à 

comunidade acadêmica. Desse modo, especificamos abaixo os conteúdos temáticos 

mobilizados que contextualizam fisicamente esse espaço de atuação. 

  

6.2.4 O “Curso de Compreensão Auditiva A1/A2 ou B1/B2” 

 

O que dizem os relatórios sobre o “Curso de Compreensão Auditiva A1/A2 ou 

B1/B2”? 

Objetivo do curso de “ascolto” (escuta) “O curso de “ascolto” tem como finalidade 

principal, o aprimoramento da língua italiana, 

para aquelas pessoas que já têm um nível de 

conhecimento considerável e que precisam de 

um incremento maior na oralidade.” (RR04) 

 

“O mesmo teve como propósito, a compreensão 

auditiva da língua nos níveis A1/A2, de acordo 
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com o Nível do Quadro Europeu Comum de 

Referência.” (RR13) 

 

Livro didático adotado “O livro adotado para o curso foi o T.MARIN. 

Ascolto médio, materiale per la preparazione 

alla prova di comprensione orale e lo sviluppo 

dell’abilità di ascolto. Livello medio, 

Italia:Ed.Lingua, 2000., [...]” (RR04) 

 

“O nosso material de trabalho era o livro 

PRIMO ASCOLTO [...], acompanhado de CD.” 

(RR05) 

 

Material extra utilizado “A inserção de vídeos ou a utilização de 

material extra, para reforçar o conteúdo 

ministrado, fez-se necessária, promovendo 

assim para o aluno, uma visão mais ampla do 

assunto em pauta.” (RR04) 

 

“[...] o material complementar eram 

informações trazidas por mim e apresentadas 

em Datashow na maior parte das vezes, o 

conteúdo do material extra era sempre 

relacionado a unidade de estudo do material 

base.” (RR05) 

 

“Os estagiários sempre levavam também 

atividades extras, o que enriquecia as aulas e 

estimulava ainda mais a participação dos dois 

alunos. As atividades faziam com que falassem, 

fizessem perguntas e se interessassem ainda 

mais pelo estudo da língua italiana. (RR10) 

 

Acompanhamento do professor-formador “Além disso, o professor-orientador escolhia 

esse dia para avaliar o desempenho dos 

estagiários em cada aula. O orientador 

observava acima de tudo se o estagiário tinha 

respeitado, durante a atuação em sala, o passo-

a passo do plano de aula elaborado. Possíveis 

erros ou falhas referentes à postura em sala ou 

gramática também eram observados.” (RR10) 

 

“As aulas foram ministradas por dois discentes 

do curso de letras – português/ italiano, e 

foram supervisionadas pelo professor [...]” 

(RR14) 

 

Metodologia do curso “A metodologia adotada para o curso, foi 

aquela proposta pelo próprio livro. No início, o 

aluno pode ouvir o primeiro texto por duas 
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vezes repetidas [...]” (RR04) 

 

“Foram vistas vinte lições, duas por aula, 

totalizando dez encontros.” (RR04) 

“Por aula trabalhávamos com duas ou três 

lições dependendo do dia [...]” (RR05) 

 

Preparação das aulas e divisão das 

tarefas 

“O curso contou com a participação de três 

estagiários, sendo dois deles concludentes do 

curso da graduação de Letras-Italiano. Cada 

um dos estagiários ficou responsável por cinco 

aulas e durante a preparação nos dias de 

segunda era essencial a presença dos demais 

para eventuais sugestões ou críticas.” (RR10) 

 

Horário/ Período de realização do curso  “Foi gratificante, sentir o interesse por parte 

de todos eles, em uma aula que foi ministrada 

em um horário até certo ponto meio 

inconveniente – das 12:00h às 13:00h [...]” 

(RR04) 

 

“[...] coube-me a condução de um curso de 

ascolto em língua italiana, com carga horária 

de 15h/a, divididas em duas aulas geminadas 

semanais, totalizando oito semanas de 

execução. O curso teve início no dia 09 de maio 

e fim previsto para o dia 11 de julho.” (RR08) 

 

“O estágio iniciou-se em 20 de agosto e teve 

seu término na última semana de novembro de 

2014 no horário de 11: 00 às 12:00 [...]” 

(RR10) 

 

“O curso teve 14 encontros, compreendidos em 

três meses e meio, com aulas de uma hora de 

duração [...]” (RR13) 

 

Localização do curso “[...] sendo as aulas ministradas oficialmente 

às quartas- feiras, na sala 13 do Bloco 

Didático, no Centro de Humanidades, Campus 

I da Universidade Federal do Ceará.” (RR10) 

 

“O Curso de Compreensão Auditiva em Língua 

Italiana, nível A1, foi ofertado pela 

Universidade Federal do Ceará e ministrado 

nas dependências da mesma, localizada área I 

do Centro de Humanidades, Av. da 

Universidade, 2683 – Benfica – CEP 60020-

181 – Fortaleza – CE.” (RR13) 
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Alunos matriculados “[...] pudemos observar que alguns alunos não 

se sentiam à vontade, pois demonstravam 

inquietação na cadeira [...]” (RR04) 

 

“Foram inscritos um total de 25 alunos [...]. 

Nas aulas seguintes o número de alunos foi-se 

reduzindo, gradativamente, até estacionar em 

13, que permaneceram até o final do curso.” 

(RR04) 

 

“O curso teve um público bastante 

heterogêneo, pois contamos com a participação 

de alunos do curso de graduação em LETRAS 

ITALIANO da UFC, alunos de cursos de 

extensão em italiano da UECE e IMPARH, 

alunos que jamais tinham tido contato com o 

estudo de uma língua estrangeira, alunos que já 

tiveram a oportunidade de passar uma 

temporada fora do país e uma aluna deficiente 

visual [...]” (RR05) 

 

“Foram 19 matriculados no início do curso, 

mas só finalizaram 9.” (RR05) 

“A primeira aula do curso de ascolto aconteceu 

no dia 09 de maio e contou, inicialmente, com a 

matrícula dos alunos (um total de quatro alunas 

matriculadas, mas somente três permaneceram 

na primeira aula).” (RR08) 

 

“As aulas 07 e 08, planejadas para ocorrerem, 

respectivamente, nos dias 04 e 11 de julho, não 

ocorreram devido À falta das alunas.” RR08) 

 

“A turma, infelizmente, contou com a 

participação regular de somente dois alunos, 

mesmo o curso oferecendo um certificado de 

participação.” (RR10) 

 

“O curso foi aberto ao público, tendo como 

público alvo, pessoas maiores de 18 anos que 

tivessem interesse em aprender o idioma.” 

(RR13) 

 

Descrição do espaço de aprendizagem “A sala disponibilizada se encontra em um 

bloco recém-inaugurado. A mesma possui ar-

condicionado, quadro branco, carteiras novas e 

confortáveis, mesa para professor, data show e 

boa iluminação.” (RR10) 
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 Antes de qualquer análise, é importante denotar que o curso de Compreensão Auditiva 

é comumente chamado de Curso de “Ascolto” (em italiano, significa “escuta”- diz respeito a 

uma das quatro habilidades necessárias ao aprendizado de uma língua estrangeira). Para fins 

de organização, utilizamos o nome oficial (o primeiro), ainda que alguns estagiários 

empreguem em seus relatórios a segunda forma. 

De acordo com os conteúdos temáticos mobilizados nos relatórios, referentes ao 

contexto de realização do estágio e ao que diz respeito, em especial, ao Curso de 

Compreensão Auditiva, eles nos dão importantes informações sobre o seu desenvolvimento e 

sobre a sua importância no contexto formativo inicial do futuro professor de italiano. A sua 

recorrência em diferentes relatórios, de diferentes semestres letivos, indicam-nos que se trata 

de uma estratégia corriqueiramente utilizada pelo professor-formador e, pelas considerações 

apresentadas, parece atender, ainda que parcialmente, a alguns objetivos do estágio docente. É 

interessante mencionarmos, no entanto, que de acordo com a Lei do Estágio (Nº 11.788, de 25 

de setembro de 2008), já mencionada outras vezes nesta produção: 

 

O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento 

efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte 

concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do 

art. 7
o
 desta Lei e por menção de aprovação final. (Lei nº11.788) 

 

 

Destacamos, na referida lei, a obrigatoriedade de dois indivíduos fundamentais, quais 

sejam: “professor orientador” e “supervisor”. Emprega-se desse modo, a necessidade de duas 

instituições, no caso, a UFC e uma outra escola-campo, acolhedora desse estagiário. No 

contexto de um curso de extensão, parece-nos, que essa “via de mão dupla” não ocorre, 

ficando ao professor-formador (professor orientador referido na lei) o duplo papel. Isso 

desautoriza o estágio? O aluno se apropriará das ferramentas que ele deve ter no dia a dia de 

ensino em turmas regulares? Os limites de nossa pesquisa nos permitem refletir, mas talvez 

não dar respostas de imediato, visto que não é nosso objetivo. 

Quanto ao escopo, pelo que se apresenta nos relatórios, a meta do curso é aprimorar a 

competência auditiva e oral em língua italiana, o que nos permite inferir que os participantes 

do curso já tenham conhecimento, ainda que básico do idioma. Pelo que consta, o 

aprimoramento é oferecido em dois níveis de acordo com o QECRL, quais sejam, A1/A2 e 

B1/B2, ambos conduzidos por materiais didáticos previamente selecionados e que contam 

com níveis de dificuldades amparados nos dois níveis já citados. É possível inferir que haja 

uma alternância entre esses níveis, ou seja, em um semestre se oferece A1/A2, em outro 
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B1/B2. Os relatórios não apresentam dados dos cursos em níveis diferentes sendo oferecidos 

concomitantemente.  

No tocante ao material didático adotado, é de uma mesma editora (Edilingua) e 

pertence a uma mesma coleção, cabendo ao nível A1/A2 o livro “Primo Ascolto” e ao nível 

B1/B2 o livro “Ascolto Medio”. Além destes, os estagiários, conforme relatado (RR04, RR05, 

RR10), levam materiais extras (imagens, textos, músicas) referentes à unidade trabalhada em 

cada aula, como meio de tornar as aulas mais instigantes e participativas.  

Julgamos positivo quando os estagiários semiotizam nos relatórios a presença do 

professor-formador, pois evidencia a estreita relação existente entre os dois universos, bem 

como a preocupação de desempenhar de perto sua ocupação como supervisor do Estágio, 

conforme exigência de lei. Além disso, de acordo com os relatos, o professor, de fato, parece 

orientar os futuros professores quanto ao seu agir e seu conhecimento linguístico, bem como 

exige o compromisso de honrar o que fora previsto nos planos de aula.  

A metodologia aponta para um “como fazer” e dá direcionamentos ao agir do 

estagiário. Nesse sentido, eles informam que seguem os procedimentos didáticos adotados 

pelo livro didático, que certamente apresenta um manual do professor, o qual configura como 

texto prescritivo sobre o trabalho de ensino. Acreditamos, no entanto, que os estagiários não 

se limitam a essas determinações, uma vez que complementam o material didático por meio 

de materiais extras que, possivelmente, foram previamente selecionados e/ou organizados por 

eles, ainda que com a orientação do professor-formador. 

Quanto ao compartilhamento de tarefas, observamos em alguns relatórios que apontam 

o Curso de “Ascolto” como realização do estágio (RR10, RR11, RR12, RR13, RR14), que o 

curso foi ministrado por dois ou três estagiários. Tal fato nos dá uma informação também 

muito relevante sobre a prática de formação inicial de professores de italiano. O curso em 

questão pode ser oferecido por apenas um estagiário (RR04, RR05, RR08) ou por mais de um 

(RR10, RR11, RR12, RR13). Essa prática compartilhada aponta para um “agir 

compartilhado”, que permite ao estagiário observar e reger ao mesmo tempo. Sua prática de 

ensino pode, de certa forma, ser reconfigurada ao observar a prática do outro (desenvolvemos 

mais essa questão na seção em que analisamos o agir do estagiário). 

De acordo com os dados, o curso acontece dividido em 14 ou 15 encontros, cada um 

deles com duração de 1 (uma) hora e, geralmente, no horário de 11h00min a 12h00min ou de 

13h00 a 14h00min, conforme informações constantes acima. O horário foi citado, em alguns 

relatórios, como fator negativo (horário de almoço), mas necessário para atender ao público-

alvo (sobretudo alunos da CCI e da própria UFC). 
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No tocante aos alunos matriculados, este parece ser outro ponto negativo citado pelos 

estagiários, devido a pouca quantidade de alunos que frequentava regularmente. Em geral, os 

cursos começavam com um número considerável (25 alunos) e terminavam com bem menos 

(no caso relatado no RR08, as duas últimas aulas não ocorreram devido à ausência dos alunos. 

Que fatores poderiam motivar a evasão dos alunos? desmotivação? Desinteresse? Aulas 

maçantes? Não era o que eles esperavam? Eis o tipo de problema que os estagiários 

dificilmente colocariam em seus relatos, considerando o viés avaliativo que o relatório de 

estágio possui no meio acadêmico. No entanto, o caso relatado no RR08 nos leva a uma 

reflexão do agir do estagiário impedido pela ausência dos alunos, o que fortifica a tese 

segundo a qual o agir dos professores está diretamente relacionado ao agir dos alunos, 

podendo estes contribuir tanto para o sucesso, quanto para o fracasso, ou mesmo, para a 

impossibilidade do agir professoral ou do futuro professor. 

No que se refere à descrição do espaço físico, o curso de extensão é oferecido pelo 

Departamento de Letras Estrangeiras, em específico, pela Unidade Curricular de Italiano e, 

por assim ser, conforme apontam os relatórios, acontece semanalmente dentro das 

dependências da UFC, as quais são caracterizadas como adequadas para a execução das 

atividades, por proverem de boa iluminação, ar condicionado, dentre outros instrumentos que 

auxiliam positivamente na prática de ensino e influenciando no agir professoral (estendido ao 

agir do estagiário), pois, conforme aponta Mazzillo (2006), o trabalho do professor se 

configura como sendo de caráter interacional, instrumental e metal, que envolve um agir 

linguageiro - em diferentes níveis, um agir com instrumentos e um agir mental - que 

compreende capacidades. 

  

6.2.5 O curso “Scoprendo la lingua italiana” 

 

O que dizem os relatórios sobre o curso “Scoprendo la lingua italiana”? 

Material didático (livro texto) utilizado “[...] tendo como base o livro texto “Domani 

1”, da unidade 0 até a 6, além de material 

complementar.” (RR06) 

 

Material extra “Durante as aulas foram utilizados, além do 

livro texto, o material complementar que 

incluía letras de canções, vídeos, fotografias da 

geografia do país, pontos turísticos, meios de 

transportes e costumes (culinária, festas 

tradicionais, etc.)” (RR06) 
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Alunos “Em um universo de 18 (dezoito) inscritos, 

alguns se declararam alunos de curso de Letras 

(português/italiano) da Universidade Federal 

do Ceará - UFC e já tinham, portanto, contato 

com a língua italiana. Também apresentaram-

se alunos de outros cursos da própria 

instituição. Outros advindos dos Instituto 

Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do 

Ceará – IFCE, e os demais de cursos 

superiores privados, bem como alunos do 

Ensino Médio da rede pública.” (RR06) 

 

“O curso iniciou com uma turma inscrita de 18 

(dezoito) alunos [...]” (RR06) 

 

“O término do curso aconteceu no dia 17 de 

julho de 2013, com um total de 12 (doze) alunos 

freqüentando regularmente.” (RR06) 

 

Horário/ Período de realização do curso “[...] aconteceu no período de 06 de maio a 17 

de julho de 2013, totalizando 20h/a [...]” 

(RR06) 

 

Localização “[...] na sala 17 do bloco Didático, localizado 

no campus do Benfica da UFC, às segundas e 

quartas-feiras, no horário de 18:00 às 19:00 

horas [...]” (RR06) 

 

Descrição do espaço de aprendizagem “A sala de aula era ampla, continha cerca de 

40 (quarenta) carteiras, bem iluminada, 

climatizada, com quadro branco e data-show.” 

(RR06) 

 

 

 No tocante a esse contexto de realização da tarefa de estágio, o RR06 é o único que faz 

referência ao curso “Scoprendo la língua italiana”, que se configura também como um curso 

de extensão oferecido dentro dos limites físicos da UFC, muito bem frisado pelo agente 

produtor: “[...] na sala 17 do bloco Didático, localizado no campus do Benfica da UFC, às 

segundas e quartas-feiras, no horário de 18:00 às 19:00 horas [...]”. Nesse sentido, o curso 

se classifica como integrante do contexto maior de atuação do estágio docente de italiano e 

compõe tal quadro. 

 Para a execução do curso, foi selecionado, pelo que se observa, um livro didático 

comum ao ensino de italiano (inclusive já adotado pela CCI), além de material extras os quais 

evidenciam a estratégia empregada pelo estagiário a fim de tornar as aulas mais interessantes. 

 Quanto aos alunos, segundo consta, foi 18 (dezoito) o número de matrícula, mas, de 



 

142 

acordo com as considerações finais do RR06, doze (doze) foi o número total de concludentes 

- um número considerado alto se compararmos com o público dos demais cursos relatados 

acima. Além disso, o estagiário especifica a heterogeneidade do seu alunado, que pertence a 

várias outras instituições e não apenas à UFC, o que demonstra a grande abrangência do 

curso.  

 No tocante à carga horária, o curso teve uma extensão cronológica que totalizou 20h/a 

(carga horário superior a relatada pelos estagiários do outro curso, de 14 ou 15h/a), com aulas 

duas vezes por semana (segunda e quarta-feira), e duração de 01 (uma) hora.  

 Quanto ao espaço físico, o estagiário o interpreta como adequado, ilustrado por 

instrumentos que facilitam e colaboram com o agir, tais como: ar-condicionado, boa 

iluminação, data-show etc.  

 

6.2.6 Considerações gerais sobre os contextos de realização do estágio docente de italiano 

da UFC 

 

 Com base nos dados parcialmente verificados acima, podemos caracterizar o contexto 

geral do estágio de regência em língua italiana da UFC de modo bastante heterogêneo, desde 

os aspectos relacionados às escolas-campo, até o público-alvo dessas intervenções. Conforme 

podemos observar, são cinco os contextos possíveis de realização da prática e, nesse grupo, há 

escolas regulares de ensino de línguas, públicas ou privadas e há, também, cursos de extensão, 

oferecidos em nome da instituição em que se inserem, qual seja a UFC. Julgamos, de 

antemão, importante analisá-los em sua totalidade, em consonância com o que já 

especificamos - para apreendermos a sistemática geral em que se insere o Estágio 

Supervisionado em Letras/Italiano, considerando, assim, os aspectos voltados à IES, à matriz 

curricular do curso, ao PPP, à disciplina de Estágio II em Ensino de Língua Italiana, ao 

relatório de regência e ao contexto de realização dessa tarefa. 

 Com base nas informações relatadas nos 17 (dezessete) relatórios de regência 

analisados podemos refletir sob a seguinte análise: 

a) 07 (sete) relatórios (RR01, RR02, RR03, RR07, RR09, RR15, RR16, RR17) 

tiveram como escola-campo cursos regulares de idiomas, dos quais 01 (um) pertence à 

rede privada (Instituto de Educação e Cultura – Pense) e os outros dois à 

administração pública, com pequena taxa de manutenção semestral (CCI e Núcleo de 

Línguas da UECE). Ambos pertencentes às universidades públicas do Estado do 

Ceará, respectivamente, Universidade Federal do Ceará e Universidade Estadual do 
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Ceará; 

b) Os demais, 10 (dez), relatam sua prática em uma escola-campo criada para atender 

às necessidades do Estágio Supervisionado de Italiano, bem como oferecer cursos de 

curta duração à comunidade acadêmica interessada. 

Considerando os dados, observamos ainda que esses cursos de extensão dividiram-se 

em três modalidades, quais sejam: Curso de Compreensão Auditiva A1/A2; Curso de 

Compreensão Auditiva B1/B2 e; Curso “Scoprendo la lingua italiana”. Cada um desses 

aponta público-alvo diferenciado, dada a natureza daquilo que irá ser trabalhado ao longo do 

período. O primeiro é voltado para os alunos que estão iniciando os estudos na referida língua 

e, portanto, apresentam nível mais básico (A1/A2). O segundo é voltado para aqueles que 

possuem nível intermediário (B1/B2), portanto exige um pouco mais de conhecimento. Desse 

modo, ambos são voltados mais especificamente para alunos que já tenham tido contato, ainda 

que mínimo com o idioma. Por fim, o terceiro é mais abrangente e se dirige a qualquer pessoa 

que queira ter os primeiros contatos com a língua italiana, conhecendo de forma básica sua 

estrutura linguística, não sendo, necessariamente, voltado àqueles que já estudam ou 

estudaram o italiano. 

Em relação aos cursos oferecidos pelas instituições públicas, os alunos submetem-se a 

uma prova realizada, semestralmente, e são voltados para todas as pessoas que pretendem 

aprender um idioma, oferecendo cursos regulares com duração de, aproximadamente, sete 

semestres, o que abrange até o nível B2 do QECRL (já citado neste trabalho). A mesma 

estrutura semestral possui a escola privada citada, no entanto, difere-se da rede pública no 

tocante ao exame de seleção. No contexto de ensino das escolas regulares de idiomas, 

públicas ou privadas, reconhece-se a necessidade de atender ao regimento interno da 

instituição, lidar com turmas regulares de alunos mistos, respeitar um calendário semestral e 

dar conta de um conteúdo programático relativo ao semestre, elaborar provas e avaliar os 

alunos acerca do aprendizado, dando-lhes condições de progredir para o semestre seguinte ou 

aprimorar o que não fora aprendido no mesmo semestre. Já no caso dos cursos de extensão, 

esses não possuem tais obrigações, não estão ligados a um regimento particular, nem tem o 

dever de avaliar o aluno para ascender a um semestre subsequente. 

Quanto ao professor-formador, ele é citado nos relatórios como um docente que 

acompanha, avalia e dar conselhos de como melhorar a prática e como evitar possíveis 

equívocos. Trata-se do mesmo professor em todos os casos e, pela forma que a prática de 

estágio é realizada, parece ser bem flexível no tocante às inúmeras possibilidades. 

Em relação à estrutura física das escolas-campo, as escolas de idiomas citadas 
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apresentam local próprio, sendo que a CCI funciona no mesmo Campus em que se situa o 

Curso de Letras da UFC e possui, de acordo com os relatos, ótimas condições de 

funcionamento, com salas arejadas, ar-condicionado, iluminação etc. O mesmo acontece com 

o Instituto de Educação e Cultura Pense, no entanto, em relação ao Núcleo de Línguas da 

UECE, fica claro no discurso escrito dos estagiários nos relatórios, que não possui estrutura 

adequada para a realização de cursos de línguas, devido às salas desorganizadas ou 

desproporcionais, a condicionadores barulhentos e a demais problemas estruturais que 

inviabilizam a prática do ensino de línguas, mencionados pelos próprios estagiários como 

dificuldades. 

Os cursos de extensão, por sua vez, localizam-se no espaço físico da própria 

universidade, Curso de Letras, cujos espaços são citados como adequados, arejados e em 

pleno funcionamento, o que auxiliam na boa condução da prática docente, conforme 

acentuam os estagiários.  

Os alunos participantes dos cursos de extensão, como já expusemos, são bem 

diversificados, sendo unidos principalmente pela vontade de estudar o idioma italiano. Tais 

discentes são apontados como um problema quando abandonam o curso. Observamos que há 

certa quantidade de alunos na matrícula, mas esse número cai, consideravelmente, no decorrer 

do curso, acontecendo de ter tido uma experiência de estágio que não foi satisfatoriamente 

concluída, pois as duas únicas alunas matriculadas não apareceram nas duas últimas aulas. Tal 

fato deve ser levado em consideração, pois a pouca quantidade de alunos é citado em todos os 

relatórios, mas o problema da evasão é frequentemente mencionado nos relatórios cujo 

contexto de realização da atividade de estágio foi os cursos de extensão. 

Dessa forma, podemos concluir que os estagiários mencionam problemas que dizem 

respeito ao contexto de realização da tarefa de estágio que, de certo modo, influenciam em seu 

agir. No caso do Núcleo de Línguas da UECE, o problema está ligado à má estrutura física, 

dado que o centro não possui instalações adequadas para a realização da tarefa. Quanto aos 

cursos de extensão, os problemas são direcionados aos poucos alunos frequentantes, 

consequência da evasão ocorrida no decorrer do curso e, ainda, o horário de realização dele, 

sobretudo o horário de 11h a 12h, entendido como inconveniente por parte dos estagiários, 

mas o único possível para atender ao público-alvo e encaixar com os horários dos próprios 

estagiários, compreendendo que as aulas no curso de Letras acontecem das 7h30min às 

9h00min e das 9h30min às 11h00min, no horário diurno; e das 14h00min às 15h30min e 

16h00min às 17h30min, no horário vespertino. Como pudemos notar, indisciplina por parte 

dos alunos não é citado como problema, nem sequer é mencionado nos relatórios, diferente 
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daquilo que é citado como fator desestimulante para vários estagiários que desenvolvem seu 

estágio docente na rede básica de ensino (BARBOSA e AMARAL, 2009; ZANCUL, 2011). 

 

6.3 Características globais dos relatórios e aspectos de sua infraestrutura textual 

 

 Nesta seção, intentamos apresentar o nível organizacional dos relatórios de regência 

em italiano, para tanto, é importante esclarecer posicionamentos já mencionados 

anteriormente. Por parte do pesquisador, os estagiários não foram orientados no tocante à 

produção dos relatórios, por não constituir um objetivo de pesquisa. Pelo que pudemos 

observar, pela grande diversidade dos textos, ainda que produzidos no mesmo semestre letivo, 

não há paridade estrutural quanto às seções ou capítulos. Uma análise a considerar apenas os 

textos, leva-nos a crer que nenhum texto normativo prescreve o fazer do relatório, 

considerando, consequentemente, uma estrutura a ser fielmente seguida. No entanto, o que foi 

possível verificar é que há conteúdos temáticos semelhantes no decorrer do texto, que 

apontam para um agir do estagiário e que evoca instrumentos e/ ou comportamentos que, de 

certo modo, influenciaram o seu agir, compondo-o também. Por exemplo, é muito recorrente 

na escrita dos estagiários a menção ao livro didático adotado pela escola ou pelo curso de 

extensão. O livro didático, por sua vez, constitui-se como um instrumento para o agir do 

estagiário, sem o qual ele, aparentemente, não dá conta de sua ação (na análise do agir 

aprofundaremos essa questão).  

 Outro aspecto a considerar é que todos os textos foram escritos em língua portuguesa, 

o que, pelo que se hipotetiza, trata-se de uma exigência do professor-formador ou, ainda, uma 

exigência a nível institucional, pois não há, sequer, um relatório escrito em língua italiana. Os 

segmentos textuais que, geralmente, são semiotizados em italiano dizem respeito a materiais 

utilizados, nomes próprios, procedimentos metodológicos (ascolto, esame orale) etc. O único 

relatório que possui em sua estrutura o elemento pré-textual epígrafe utilizou-se de uma 

citação em italiano atribuída a Dante Alighieri, importante escritor italiano, considerado o pai 

da referida língua. Os demais não fazem, e semiotizam seu texto, predominantemente, em 

português. É válido ressaltar que essa não é uma particularidade apenas da habilitação em 

italiano. O trabalho de Sousa (2014) analisou relatórios de estagiários de língua inglesa e, 

conforme o corpus analisado, eles também os produziram em língua portuguesa. Fato a 

contestar? É cabido o questionamento, pois o contexto comunicativo situa-se na abrangência 

do Brasil, cuja língua oficial é o português. Assim, o relatório de estágio, sendo um 

documento, cuja posse é do departamento ligado à universidade, conviria que fosse escrito em 
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língua vernácula. Por outro lado, espera-se na formação de um professor de língua e cultura 

estrangeira, como em nosso caso é o italiano, o desenvolvimento de quatro habilidades 

necessárias ao ensino e à aprendizagem de uma língua estrangeira, quais sejam: escrever 

(escrita), falar (produção oral), ouvir (compreensão) e ler (leitura), o que está claramente 

apresentado na disposição dos conteúdos que compõem a matriz curricular do Curso de Letras 

Italiano (cf. capítulo 2). Estranha-se, no entanto, o fato de, no momento em que seria 

condizente exigir do aluno, futuro professor, o desenvolvimento de uma dessas habilidades – 

a escrita (na produção dos relatórios de estágio, por exemplo) - essa possibilidade ser 

desconsiderada, ou mesmo nem sequer cogitada. Desse modo, duas hipóteses podem ser 

levantadas: 1) o professor exige que o texto seja escrito em língua vernácula, resguardados 

seus motivos; 2) os alunos não se sentem capazes de escrever em língua italiana. Caso a 

hipótese segunda seja confirmada, é um problema sério na formação inicial, que deve ser 

levado em consideração em trabalhos posteriores. Feita a consideração, passamos às análises. 

Considerando os elementos constituintes do relatório de estágio de acordo com 

Campos (2014), e com base na codificação abaixo, temos: 

 

- A: Capa; 

- B: Folha de rosto; 

- C: Errata; 

- D: Dedicatória; 

- E: Agradecimentos; 

- F: Epígrafe; 

- G: Resumo; 

- H: Lista de ilustrações; 

- I: Lista de tabelas; 

- J: Lista de abreviaturas e 

siglas; 

- K: Sumário; 

- L: Introdução; 

- M: Desenvolvimento; 

- N: Considerações finais; 

 

- O: Referências; 

- P: Apêndice; 

- Q: Anexo; 

 

 

  

- A numeração de 01 a 17 

corresponde aos relatórios 

analisados; 

 

- T indica o total de 

elementos constituintes em 

cada relatório; 

 

- P indica a quantidade de 

páginas (laudas) dos 

relatórios; 

 

- O símbolo (*).
28

 

 

Em que A, B, C, D E, F, G, H, I, J, K são elementos pré-textuais; L, M, N são 

elementos textuais e O, P, Q são elementos pós-textuais. 

 

Quadro 16 – Elementos constituintes dos relatórios de regência em língua italiana da UFC 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q T P 

01 x x         x x x x x  x* 08 23 

                                                 
28

 O símbolo asterisco (*) foi colocado ao lado das marcações (x) a fim de indicar algum problema de ordem 

estrutural, nomenclatural ou constituinte do relatório feita pelo enunciador. 
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02 x x         x x x x x  x* 08 26 

03 x x     x    x x x x x  x* 09 80 

04 x           x x x  x*  05 81 

05 x x         x x x x   x* 07 50 

06 x          x x x x x x x 08 74 

07 x x         x x x x x  x* 08 17 

08 x           x x x    04 09 

09 x           x x x x   05 10 

10 x x         x x x x    06 07 

11 x x         x x x x    06 07 

12 x           x* x* x*    04 05 

13 x x         x x x x x   07 15 

14 x x         x x x x x  x* 08 27 

15 x     x     x x x x x  x* 08 32 

16 x           x x x  x*  05 22 

17 x x          x x x    05 06 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de observação empírica. 

 

 A fim de não fazermos uma análise maçante das características organizacionais e 

composicionais dos relatórios de regência em língua italiana, decorrente de uma análise 

descritiva e individual de cada relatório, construímos o quadro acima exposto. Desse modo, 

acreditamos ter um panorama geral sobre a organização textual dos relatórios com base nos 

elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais apontados de forma específica em Campos 

(2014), numa perspectiva prescritiva de escrita do gênero, visto que a autora elaborou um 

manual a ser usado em determinada instituição de ensino; e de forma macro (os três elementos 

textuais), conforme apontados por vários autores (RODRIGUES, 2002; LEURQUIN, 2008; 

BOTELHO, 2009; LEURQUIN, 2013), numa perspectiva mais descritiva, com base nos 

corpus analisados nas respectivas pesquisas. Além disso, assumindo tal postura, acreditamos 

estar coerentes com a visão de conjunto apontada por Bronckart (2012) para a análise de 

textos empíricos, visto que os textos aqui reunidos pertencem ao gênero acadêmico relatório 

de estágio e, de modo mais específico, relatório de regência em ensino de língua italiana, 

conforme intitulados pelos enunciadores nas capas dos trabalhos. No mais, gostaríamos de 

evidenciar que não defendemos que a ausência desses elementos compromete o papel 

comunicativo desse gênero, nem mesmo queremos aqui atenuar os esforços realizados pelos 

estagiários na escrita do relatório. Queremos, ao contrário, descrever as características 

constituintes do gênero, nesse contexto específico do Estágio II em Ensino de Língua Italiana. 

Disso decorre que nossa análise não é de toda esmiuçada nesta seção, mas trata, sobretudo, da 

materialidade textual dos relatórios e de suas partes constituintes, no sentido de caracterizá-los 

no tocante à organização textual para que, assim, possamos prosseguir com as análises acerca 
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do agir. 

 Com base no quadro acima, podemos verificar que, dentre os 17 elementos 

constituintes dos relatórios, apontados por Campos (2014), apenas quatro aparecem em todos 

os relatórios de regência em língua italiana, dos quais: um (capa) pertence aos elementos ditos 

pré-textuais e; os outros três (introdução, desenvolvimento e conclusão) pertencem aos 

elementos textuais. Além disso, os elementos codificados em C, D, E, H, I, J 

(respectivamente: errata, dedicatória, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista 

de abreviaturas e siglas) não aparecem em nenhum dos relatórios. É importante mencionar 

ainda que os elementos pré-textuais F e G (epígrafe e resumo, respectivamente) aparecem em 

apenas um relatório. O que nos leva a advogar que os estudantes, ainda de períodos similares, 

não foram levados a produzir uma estrutura composicional única, conforme modelo a ser 

seguido, apresentando, cada um, aquilo que lhes seria mais importante dentro da organização 

pré-textual. 

Com base nisso, em trabalhos anteriores consultados (BUENO, 2007; SOUSA, 2014) 

verificamos que a produção final do Estágio, sejam projetos de intervenção, sejam relatórios 

de estágio, apresentam um texto de características prescritivas, que orientam a produção dos 

alunos, dando-lhes, de certo modo, uma luz a ser seguida, no direcionamento para a tarefa de 

produção textual. O mesmo não ocorreu com os relatórios produzidos pelos alunos de 

italiano, tanto é verdade que a partir da organização textual dos materiais analisados, pudemos 

constatar que não há um direcionamento discursivo uniforme, parece até que o único 

elemento textual em comum são as capas e, ainda assim, não possuem características de 

formatação similares, nem mesmo os relatórios do mesmo período letivo. Tal fato nos 

apresenta um fator positivo - a nosso ver, que diz respeito à liberdade de escrita que os 

estagiários tiveram, podendo escrever sua experiência de forma livre, semiotizando, 

representando ou reconfigurando aquilo que para ele teria maior relevância no período de 

tirocínio. É bem verdade que um modelo de relatório eles têm, o que os permitiram formatá-lo 

de modo mais ou menos adequado às exigências do gênero, tendo em vista as pressões 

acadêmicas que incidem sobre produções dessa natureza. Exemplos acadêmicos que podem 

ser mencionados na configuração desses relatórios por parte dos estagiários são os modelos 

que eles produzem nas demais disciplinas de estágio exigidas pelo Curso, bem como manuais 

de produção científica que norteiam tais textos (GIL, 2002; LAKATOS e MARCONI, 2003), 

ou mesmo o próprio Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos da Universidade 

Federal do Ceará (UFC, 2013), que assim como Campos (2014), apresenta elementos pré-

textuais, textuais e pós-textuais e que, de certo modo, prescrevem a forma com qual devemos 
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escrever, os pontos que devem ser evidenciados e a formatação exigida, o que aponta para 

uma uniformização necessária, bem como para um rigor técnico característico de um texto de 

natureza acadêmica. 

Quanto aos elementos pré-textuais capa e folha de rosto, de acordo com Rodrigues 

(2002), em uma perspectiva de análise à luz do ISD, eles nos indicam informações 

importantes sobre o contexto físico e o sociossubjetivo de produção do texto e, por assim ser, 

constituem-se como itens importantes em nossa análise, por nos permitirem ter acesso a tais 

conteúdos. Nessa perspectiva, são-nos importantes a análise desses elementos para a 

constituição desses contextos, que foram apresentados de modo mais sistemático na seção 

anterior. 

 Outro aspecto que merece destaque é no tocante ao elemento pré-textual sumário. 

Consideramos importante sua composição, uma vez que, de acordo com Gil (2002), ele 

apresenta, enumeradamente, as principais seções feitas no trabalho e na ordem em que 

aparecem no texto. Assim, com essa informação, podemos ter uma noção dos conteúdos 

temáticos que serão mobilizados no texto pelo estagiário, o que de certo modo nos conduz a 

uma visão geral e preliminar do texto. Com base no quadro, 11 (onze) relatórios mobilizaram 

esse elemento pré-textual. 

 No tocante aos elementos textuais, os relatórios analisados apresentam todas as partes 

constituintes, quais sejam: introdução, desenvolvimento e conclusão. O elemento introdução 

vem semiotizado, geralmente, pelo próprio nome. Já o elemento desenvolvimento é 

semiotizado no texto por diferentes formas linguísticas, as quais expomos, no quadro abaixo, 

os mais recorrentes, cuja materialização linguística nos relatórios pode não estar ipsis litteris, 

mas expressa similar conteúdo temático. 

 

Quadro 17 – Seções constituintes do desenvolvimento dos relatórios de regência  

 

DESENVOLVIMENTO 

A escola-campo 

O curso ministrado no estágio 

Material didático 

O estagiário / os alunos 

Relação professor (estagiário) / aluno 

O (s) estagiário (s) e a preparação das aulas 

Dificuldades e soluções dos problemas 

Relato sobre as aulas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 O que expomos acima, no quadro, refere-se às seções semiotizadas pelos estagiários 

na escrita dos relatórios e demonstra, de certa forma, conteúdos temáticos que foram 

evidenciados pelos agentes produtores, ou seja, os segmentos os quais julgaram importante 

mencionar no documento, apesar de inúmeras outras possibilidades. 

Entendemos tais seções como sendo pertencentes ao desenvolvimento porque estão 

situadas após a introdução do trabalho e antes das considerações finais e, além disso, 

mobilizam recursos linguísticos e segmentos temáticos que apontam para a realização da 

tarefa de estágio, seja no tocante à caracterização da escola-campo, seja no tocante à descrição 

das aulas, conforme nos alude Flores, Olímpio e Cancelier (1996), bem como Lakatos e 

Marconi (2003). 

 No que remetem aos elementos pós-textuais, no quadro 15, marcamos com um 

asterisco (*) alguma incoerência feita pelos estagiários na produção dos relatórios, de acordo 

com a literatura científica, assim, evidenciamos que a maior quantidade de problemas diz 

respeito aos elementos pós-textuais, anexos e apêndices, pois os estagiários, pelo que se 

observa, não sabem definir o que compete a cada um desses elementos. Denominam anexos 

materiais que foram produzidos por eles mesmos e, dessa forma, deveriam ser considerados 

apêndices. Assim, estamos de acordo com Lakatos e Marconi (1992) quando as autoras dizem 

que os apêndices são constituídos de material preparado pelo próprio autor, enquanto os 

anexos são materiais trabalhados pelo autor do texto, mas que pertencem a outra autoria. No 

mais, no que tange à materialidade textual, os elementos ditos “anexos” estão atrelados ao 

resto do documento de estágio por meio de uma simples junção, pois a paginação, na maioria 

deles, não abrange tal elemento textual, deixando-o de fora. Somente no caso do RR03, 

verificamos que a paginação dá conta do relatório por completo e não apenas até a parte das 

referências (no entanto, as páginas referentes aos planos de aula não foram enumeradas de 

acordo com a ordem do documento). Além disso, em um trabalho (RR06), verificamos que o 

autor coloca paginação no sumário, mas não enumera as páginas, nem mesmo dos elementos 

textuais. Outros ainda (RR01, RR15) colocam no sumário a seção “Anexos”, mas o 

documento apresenta ao final tão somente uma folha em cujo espaço vem escrito com 

destaque o nome “Anexos”, no entanto não se sabe a que anexos o trabalho se refere, pois não 

foram colocados como parte integrante da constituição do relatório, mas como materiais 

marginais. O RR06 é o único relatório que apresenta os elementos pós-textuais Anexos e 

Apêndices, de acordo com as determinações dos manuais de escrita acadêmica quanto ao 

conteúdo colocado, mas a desejar no tocante à formatação, pois assim como os demais as 
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folhas são coadunadas como se fossem atribuídas ao documento relatório em um segundo 

momento, e não naquele da produção do texto como um todo. 

 Outro caso que merece destaque é o do RR12. No tocante à capa, pudemos verificar 

todas as informações que compõem o contexto físico e o sociossubjetivo do referido texto. Ao 

adentrarmos nele, verificamos que possui todos os elementos textuais, mas com ressalvas, 

como se nota pela presença dos asteriscos no quadro 15. O autor do texto não fez divisões em 

seu trabalho, não o dividiu em seções ou capítulos, não fez nenhum título de seções primárias, 

secundárias etc. No entanto, ao analisarmos o texto, por meio de uma leitura atenta, pudemos 

encontrar claramente conteúdos temáticos que apontam para uma introdução, 

desenvolvimento ou para uma conclusão, ainda que o estagiário não tenha evidenciado por 

meio de seções. O que podemos dizer sobre isso? No que tange às obrigações de escrita 

acadêmica, bem como às exigências de formatação, o trabalho se encontra com bastantes 

problemas, no entanto, para fins de função comunicativa, o relatório pôde ter cumprido seu 

papel. Conforme especificado no próprio corpo do texto: “O presente trabalho tem como 

objetivo relatar minha experiência no processo de iniciação e preparação à atividade docente 

[...]” (RR12). De modo sucinto (o relatório possui quatro páginas de elemento textual e cinco 

no total), a produção conquistou seu objetivo de escrita. 

 De modo geral, conforme especificamos no capítulo Metodologia desta contribuição, 

nosso corpus foi constituído por relatórios de estágio em ensino de língua italiana e quanto ao 

material, recebemo-nos tanto impressos (RR02, RR03, RR04, RR05, RR06, RR07, RR08, 

RR11, RR12, RR13, RR14, RR15, RR16, RR17), quanto por documento em formatos Word e 

PDF (RR01, RR09, RR10). Aqueles os quais recebemos impressos, foi-nos entregue pelo 

professor-formador e consistia em seu arquivo pessoal, portanto, foi-nos entregue com 

anotações, grifos, correções e nota à caneta. No entanto, como também deixamos claro, 

consideramos apenas os textos no seu original, quanto à materialização linguística feita pelos 

estagiários e desconsideramos as anotações e notas dadas pelo professor para prosseguirmos 

com as análises. Os textos em documento Word ou PDF, por sua vez, não possuem anotação 

ou nota alguma e se referem ao relatório tal como foi entregue ao professor-formador do 

Estágio à época solicitada e, para facilitar nossa análise, optamos em imprimi-los, o que não 

desconfigura seu conteúdo, mas o seu suporte (do meio digital para o impresso), o que não 

obstrui nossos objetivos de análise.  

 Dos materiais que o professor-formador nos forneceu, alguns (RR02, RR04, RR05, 

RR06, RR13 RR14, RR15) foram encapados com capas plásticas (capa transparente e contra-

capa preta) e suas folhas foram reunidas com espiral (material plástico bem rígido, de forma 
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espiral, salomônico, que vai dando voltas), ou seja, o material foi encadernado. Outros (RR03, 

RR07, RR08 RR11, RR12, RR16, RR17), por outro lado, não receberam tal tratamento, tendo 

sido apenas grampeadas as folhas, a fim de que não se separassem.  

Reiteramos que essas informações sobre a materialidade e suporte do texto não são 

decisivas para nossa análise textual, mas para assumirmos uma análise coerente com a teoria 

que nos embasa, entendemos por correto evidenciá-las. 

Conforme se pôde observar acima, de posse dos relatórios de regência analisados em 

nossa pesquisa, eles são compostos, em grande parte, por elementos pré-textuais – capa, folha 

de rosto e sumário; elementos textuais – introdução, desenvolvimento e conclusão; além de 

elementos pós-textuais – referências, apêndices e anexos. No decorrer de sua progressão 

temática, pudemos evidenciar como os estagiários organizaram o plano global dos textos e, 

sobre ele, Sousa (2014) nos alude que sua investigação nos oferece uma visão ampla da 

estrutura do texto em relação aos temas mobilizados, desse modo, revela-nos possíveis 

representações daquilo que as seções dos relatórios sugerem. O plano global, assim, funciona 

como uma espécie de “sumário” e dá pistas quanto às mobilizações temáticas efetuadas. 

Ainda sobre o plano, Bronckart (2012) situa-o como parte integrante da infraestrutura geral do 

texto e, ainda, que ele “refere-se à organização de conjunto do conteúdo temático; mostra-se 

visível no processo de leitura e pode ser codificado em um resumo”. Nesse tocante, 

considerando nosso corpus de 17 (dezessete) relatórios, buscamos sistematizar, por meio do 

quadro que segue, o plano global e os temas recorrentes na grande maioria dos relatórios.  

Para tanto, ressaltamos que, como frisado anteriormente, para a produção dos 

relatórios, o pesquisador não determinou exigência alguma aos alunos/estagiários e, pelo que 

se apresenta nos dados, nem mesmo o professor da disciplina o fez, o que resultou em 

relatórios bem heterogêneos no tocante às seções tematizadas. Sobre esse aspecto, 

justificamos nossa escolha em considerar como parte integrante do desenvolvimento dos 

relatórios as seções evidenciadas pelos próprios estagiários, considerando as recorrências. No 

tocante à introdução e à conclusão, essas são partes contidas em todos os relatórios, o que nos 

permitiu considerar, de modo geral, seus conteúdos temáticos. 

 Vale ainda ressaltar que desenvolveremos de modo mais específico a seção 

desenvolvimento, sobretudo a parte em que o estagiário representa seu agir. Faremos isso 

juntamente à identificação das figuras de ação, em uma perspectiva de análise da semântica 

do agir, objetivo maior de nossa contribuição científica. 

De posse dos elementos textuais introdução, desenvolvimento e conclusão e 

considerando a recorrência dos conteúdos temáticos evocados em cada uma dessas partes, 
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compomos o plano global dos relatórios, a fim de que possamos ter uma visão geral dos 

elementos mobilizados pelos estagiários na escrita dos relatórios. Conforme salienta 

Bronckart e Machado (2004), a identificação do plano global do texto e de suas partes 

constitutivas não devem ser consideradas em torno de um aspecto meramente estrutural, mas 

devem conduzir-nos a clarificar o estatuto dialógico dessa estrutura composicional. Como 

expõem os autores, esse estatuto não é aleatório, assim sendo, obedece a um objetivo 

específico, construído a partir das representações que seu autor tem de seus destinatários. Em 

nosso caso, como salientado na seção anterior, representações que o estagiário de docência, 

em contexto avaliativo de sua atividade de estágio, e direciona sua retórica, seus modos de 

agir e suas maneiras de dizer ao professor-formador. Dessa forma, o estagiário, considerando 

seu objetivo, organiza seu relatório dentro de um plano narrativo/descritivo em sua maior 

parte, pois se trata de um relato particular de sua experiência que, em geral, não se refere a um 

objeto controverso que carece de maior argumentação. Foi possível chegar a essa conclusão a 

partir dos conteúdos temáticos recorrentes nas seções analisadas, bem como pela configuração 

dos segmentos verbais, unidades dêiticas e pelas suas formas pessoais 
29

. 

 

Quadro 18 – Plano global dos relatórios de regência em italiano 

PLANO GLOBAL DOS RELATÓRIOS DE REGÊNCIA EM ITALIANO 

Elemento 

textual 

Tema Relatório (s) em 

que se verificou o 

tema 

Tipo (s) de discurso 

predominante (s) 

Introdução Objetivo do relatório de 

estágio; 

 

RR01; RR02; 

RR03; RR05; 

RR06; RR07; 

RR11; RR12; 

RR13; RR14; 

RR16; RR17; 

Discurso Teórico 

A importância da 

prática de ensino e a 

aplicação dos assuntos 

tratados em disciplinas 

precedentes; 

 

RR01; RR02; 

RR03; RR08; 

RR09; RR12; 

RR13; RR14; 

RR16; 

Relato Interativo 

Discurso Teórico 

Quantidade de RR01; RR02; Narração 

                                                 
29

 Os segmentos de tipos de discurso e outras análises textuais empreendidas aqui foram feitos a fim de termos 

uma visão geral da composição dos relatórios de regência. Não nos centramos, neste momento, a uma análise 

mais específica, pois esse seria um empreendimento muito laborioso e desnecessário aos nossos objetivos. Para 

tanto, consideramos as macroestruturas textuais que compõem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão 

dos relatórios e, as partes referentes ao desenvolvimento, consideramo-nas como seções ou subseções quando 

segmentadas pelo próprio produtor do relatório. Portanto, a seção em que analisaremos o agir trará novos 

conteúdos temáticos abordados tão somente quando os estagiários se referem a sua prática, ao seu agir e, para tal 

análise, seremos bem mais específico na análise, visto que constitui o centro de nossas discussões. 
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horas/aulas ministradas 

e período de estágio; 

 

RR05; RR06; 

RR07; RR08; 

RR10; RR11; 

RR14; RR15; 

RR17; 

Relato Interativo 

Organização temática 

do relatório; 

 

RR01; RR06; 

RR07; RR11; 

Narração 

Discurso Teórico 

A importância da 

competência 

comunicativa na 

aprendizagem de uma 

LE; 

 

RR02; RR06; Discurso Teórico 

Teoria de base 

norteadora do estágio; 

 

RR06; Discurso Teórico 

Problemas enfrentados 

durante a prática de 

estágio; 

 

RR10; Narração 

Material didático 

utilizado; 

 

RR04; RR08; 

RR10; RR11; 

RR15; 

Discurso Teórico 

Composição do grupo 

de alunos; 

 

RR10; RR15; 

RR16; 

Discurso Interativo 

A escola- campo. RR17; Discurso Teórico 

Desenvolvimento A escola-campo; RR01; RR02; 

RR03; RR06; 

RR07; RR09; 

RR13; RR15; 

Discurso Teórico 

O curso ministrado no 

estágio; 

RR01; RR02; 

RR04; RR05; 

RR09; RR11; 

RR13; 

Narração 

Discurso Teórico 

Material didático; RR01; RR02; 

RR04; RR05; 

RR06; RR09; 

RR11; 

Narração 

Relato Interativo 

O estagiário / os alunos; 

 

RR01; RR03; 

RR05; RR06; 

RR09; RR10; 

Narração 

Relação professor 

(estagiário) / aluno; 

 

RR01; RR11; Discurso Teórico 

Relato Interativo 

O (s) estagiário (s) e a 

preparação das aulas; 

RR01; RR10; Narração 
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Dificuldades e soluções 

dos problemas; 

RR01; RR04; 

RR06; 

Discurso Teórico 

Discurso Interativo 

Narração 

Relato sobre as aulas. RR01; RR02; 

RR03; RR04; 

RR05; RR06; 

RR07; RR08; 

RR09; RR10; 

RR11; RR12; 

RR13; RR14; 

RR15; RR16; 

RR17; 

Relato Interativo 

Narração 

Conclusão A experiência positiva 

de estágio e sua 

importância na 

formação inicial; 

 

RR01; RR05; 

RR06; RR07; 

RR08; RR09; 

RR10; RR11; 

RR12; RR14; 

RR15; RR16; 

RR17; 

Relato Interativo 

Narração 

As habilidades 

linguísticas 

desenvolvidas durante 

as aulas; 

 

RR01; RR02; 

RR07; RR11; 

RR13; RR16 

Narração 

Relato Interativo 

A importância do 

professor na condução e 

no sucesso do ensino; 

 

RR01; RR09; 

RR16; 

Discurso Teórico 

Relato Interativo 

Lacunas a serem 

preenchidas no ensino 

de línguas; 

 

RR02; Discurso Teórico 

Método de ensino 

adotado por meio do 

livro didático; 

 

RR03; RR10; Discurso Teórico 

Narração 

Satisfação dos alunos 

em relação às aulas 

ministradas; 

 

RR04; RR10; 

RR11; 

Narração 

Relato Interativo 

Dificuldades 

encontradas durante a 

realização do estágio 

 

RR06; RR10; 

RR13; RR15; 

RR17; 

Narração 

Importância do gênero 

relatório; 

 

RR07; Discurso Interativo 

Necessidade do 

planejamento para o 

bom desenvolvimento 

RR07; RR13; 

RR16; 

Relato Interativo 

Discurso Interativo 

Discurso Teórico 
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da aula; 

 

 Teoria de base 

norteadora do agir no 

estágio; 

 

RR02; RR03; 

RR09; RR13; 

Relato Interativo 

Discurso Teórico 

Narração 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como falamos acima, os textos dos relatórios caminham para um plano 

narrativo/descritivo, no entanto, a considerar o valor avaliativo que está inserido no contexto 

sociointeracional desse gênero, faz com que a descrição de aspectos que envolvem a tarefa de 

estágio se organizem a fim de convencer o professor-formador de que a realização do estágio 

ocorreu da melhor maneira possível e que quase não houve problemas e/ou impedimentos em 

sua execução, daí o uso de modalizações, sobretudo apreciativas, que, conforme Bronckart 

(2012), têm como finalidade traduzir, a partir das vozes enunciativas, os diversos comentários 

ou avaliações formulados em relação a algum elemento do conteúdo temático. Elementos 

dessa natureza são o que podemos identificar nos fragmentos abaixo. 

 

Fragmento 1 – RR08: 

 
A disciplina de Estágio II em ensino de língua italiana é uma ferramenta de suma 

importância para o acadêmico em formação, em especial para o futuro professor de 

língua estrangeira, neste caso o professor de italiano. (grifo nosso) 

 

E ainda, 

Fragmento 2 – RR01: 
 

Por fim, apesar do desgaste físico após três horas de aula contínuas, os encontros 

foram bastante prazerosos, sobretudo pelo clima agradável criado em sala de aula, 

resultado da ótima relação professor-aluno, aspecto imprescindível para o bom 

andamento de uma aula. (grifo nosso) 

 

 

Nos fragmentos acima, verifica-se, em destaque, exemplos de modalizações 

apreciativas as quais consistem em uma avaliação de determinado aspecto do conteúdo 

temático e que procede do mundo subjetivo do enunciador que a enuncia, atribuindo-lhe, no 

caso, um valor benéfico, feliz e satisfatório da experiência de estágio, o que entendemos por 

ser bastante frequente nos relatórios, a fim de ressaltar “boas impressões”. 

Como podemos observar, muitos e diversificados são os conteúdos temáticos 

mobilizados pelos diferentes elementos textuais que compõem o relatório de regência em 

italiano. Tais relatórios, em períodos concomitantes ou diversificados, apresentam estrutura 

bem diversificada no tocante às seções tematizadas e as suas divisões, o que nos leva a crer 
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que o professor-formador não faz nenhuma exigência quanto a essa estruturação (no sentido 

que parece não haver um texto prescritivo que determine como deve ser a escrita do relatório). 

Como já dissemos anteriormente, esse fator nos parece positivo, pois o estagiário sente-se a 

vontade para escrever sobre aquilo que lhe é mais pertinente sobre a experiência de estágio. 

Com isso, seguimos com os aspectos destacados. 

Para cada elemento textual (introdução, desenvolvimento e conclusão) destacado nos 

relatórios, apresentamos a tabela referente às quantificações que fizemos a fim de chegarmos 

ao quadro acima, em que foi exposto o plano geral dos relatórios. Também, para cada 

elemento, consideramos os tipos de discurso recorrentes. Quando conveniente, ilustraremos 

nossa análise com fragmentos do texto. 

 

Tabela 1- Constituintes da introdução 

INTRODUÇÃO 

Total de temas semiotizados 10 

Total de segmentos analisados 48 

 Tipos de discurso Ocorrências 

Discurso Interativo 03 

Discurso Teórico 22 

Relato Interativo 07 

Narração 16 

Tema mais recorrente Objetivo do relatório 

Temas menos recorrentes A escola-campo; Teoria de base; Problemas 

enfrentados. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Como podemos verificar na tabela 1, o tema mais abordado nas introduções dos 

relatórios refere-se aos seus objetivos de produção. Alguns temas menos recorrentes são 

apenas citados e melhor aprofundados no desenvolvimento, os quais os agentes produtores 

optam em abrir subseções específicas para abordar tais temas. O tipo de discurso discurso 

interativo acontece, muitas vezes, como um misto interativo-teórico, principalmente pelo fato 

de o gênero relatório de estágio não se caracterizar por uma interação imediata. Como se 

verifica, são predominantes na introdução o discurso teórico e a narração, ambos 

caracterizados pela autonomia do agente produtor em relação ao ato de produção.  

Conforme apresentado no quadro 17, a introdução dos relatórios apresenta, de maneira 

geral, o objetivo dos próprios relatórios, qual seja, relatar a experiência de estágio 

desenvolvida, seja em uma escola de línguas, seja em um curso de extensão, criado com tal 

finalidade. No mais, relatam a importância da prática de ensino e fazem memórias a todos os 

conteúdos outrora estudados, sobretudo aqueles que dizem respeito à disciplina de Estágio I: 
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fundamentos teóricos para o ensino de língua italiana. Isso, de certo modo, faz alusão a todo 

conhecimento acumulado e à cultura professoral que constitui, também, o agir do estagiário 

de docência (VANHULLE, 2009; CICUREL, 2011). Além disso, no espaço que cabe à 

introdução do relatório, os estagiários, considerando os aspectos físicos de realização da 

tarefa de estágio, semiotizam o período de execução, bem como a quantidade de aulas e, em 

alguns casos, os dias da semana em que são ministradas as aulas. Faz parte ainda da 

composição temática de alguns dos relatórios mencionar a divisão do gênero e suas seções, 

adiantando, de modo sucinto, o conteúdo a ser explorado. Ancorados nas mais diversas teorias 

linguísticas de aquisição de LE, os estagiários costumam evidenciar a importância da 

competência comunicativa no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira e, assim, 

posicionam-se como atualizadores e aplicadores de tais teorias, em detrimento de um método 

considerado tradicional, formalista ou ultrapassado. Alguns estagiários, nesse espaço, 

procuram particularizar uma teoria de base que funda sua produção (apesar da pouca 

recorrência conforme ilustra a tabela 1), bem como norteia sua experiência. No tocante aos 

problemas que eventualmente são adiantados já na introdução do relatório, geralmente estão 

ligados à estrutura física da escola-campo, ou sobre a quantidade de alunos presentes, em 

especial, nos cursos de extensão. Tais conteúdos vêm acompanhados de modalizações 

apreciativas com valores negativos (infelizmente, por exemplo), ou mesmo deônticas, no 

sentido de propor caminhos – representadas, sobretudo por metaverbos (dever ser, dever fazer, 

etc). Na visão dos estagiários, o Núcleo de Línguas da UECE não possui boa estrutura física 

para comportar um curso de línguas de modo adequado. Sobre a quantidade de alunos ou 

evasão deles, é recorrente esse tema nos relatórios de estágio cuja prática foi desempenhada 

nos cursos de extensão (cf. seção 6.2). Importante notar que o material didático utilizado é 

comumente citado pelos estagiários e que, geralmente, é acompanhado da informação de que 

se utilizou de outros recursos no intuito de tornar as aulas mais divertidas e participativas. 

Esse tema é recorrente tantos nos relatórios de alunos que desempenharam sua tarefa em uma 

escola de línguas, quanto naqueles cuja prática se deu nos cursos de extensão. Por fim, é 

comum aos estagiários relatarem algo sobre a composição do alunado, já na introdução, 

sobretudo idade, sexo, profissão. Fato notável é que todos os relatam como grupo heterogêneo 

de alunos, em quaisquer que sejam os quesitos.  

Nessa seção, predominam segmentos de discurso teórico (22 ocorrências), os quais 

são caracterizados pela conjunção com o mundo ordinário do agente produtor do texto, o que 

se configura pela ausência de marcas de espaço e de tempo. Tais segmentos se caracterizam 

por uma autonomia completa em relação aos parâmetros físicos da ação de linguagem, ou 
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seja, o estagiário optou em não se implicar no texto. A título ilustrativo, vejamos um 

fragmento que corresponde a uma organização discursiva recorrente na introdução dos 

relatórios, quais sejam, verbos em relação de simultaneidade, no presente do indicativo ou 

ainda com valores generalizantes e sem marcas de espaço e de tempo, sobretudo quando os 

produtores referem-se aos objetivos dos relatórios. Outro caso também recorrente é quando os 

agentes produtores referem-se à atividade de estágio, nesse último caso, eles não se implicam 

no texto, mas os parâmetros de ação da linguagem se encontram disjuntos em relação ao 

mundo ordinário do produtor, vejamos. 

 

Fragmento 3 – RR01: 

 
O presente relatório faz parte de uma das atividades obrigatórias requeridas pela 

disciplina “Estágio II em Ensino de Língua Italiana” e tem como principal objetivo 

relatar a experiência da professora em formação com a prática docente em um curso 

de línguas de Fortaleza.  

 

 

Conforme apontamos, o mesmo direcionamento retórico acontece quando o agente 

produtor refere-se à prática de estágio, havendo, no entanto, disjunção em relação às 

coordenadas gerais do mundo ordinário, o que caracteriza a narração. 

 

Fragmento 4 – RR10: 

 
O estágio iniciou-se em 20 de agosto e teve seu término na última semana de 

novembro de 2014 no horário de 11: 00 às 12:00, sendo as aulas ministradas 

oficialmente às  quartas- feiras, na sala 13 do Bloco Didático, no Centro de 

Humanidades, Campus I da Universidade Federal do Ceará. 

 

 

No entanto, foi possível em alguns relatórios observarmos unidades linguísticas que 

constituem a implicatura do agente produtor no texto ao falar do período de experiência do 

estágio, o que caracteriza segmentos de relato interativo, vejamos. 

 

Fragmento 5 – RR15: 

 
Iniciei o estágio no dia dez de agosto de 2015, tendo dado apenas uma aula entes 

que fosse anunciado o período de greve. Com o retorno das aulas, retomei o estágio 

no dia 19 de outubro de 2015, seguindo com o calendário refeito fornecido pela 

casa. 

 

 

Conforme se verifica, ao relatar sobre o início de sua prática no estágio o agente se 

implica no texto por meio das marcas de primeira pessoa evidenciadas pelas desinências 

verbais e se coloca em disjunção em relação ao seu mundo ordinário, constituindo, assim, um 
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mundo do narrar/implicado – característica do relato interativo. 

Como pudemos denotar por meio dos fragmentos, a introdução dos relatórios aponta 

segmentos de tipos de discurso de naturezas diversas e, conforme nossa análise, há uma 

predominância do discurso teórico quando o estagiário tematiza sobre instrumentos que 

compõem sua atividade de estágio, tais como o próprio gênero relatório, o livro didático, a 

escola-campo de atuação. Já quando se referem a sua prática, como o período de atuação no 

estágio, há casos em que o agente se implica e há casos que não, no entanto a grande maioria 

se caracteriza por unidades que indicam disjunção em relação aos parâmetros físicos da ação e 

que, por isso, ancora-se em um mundo do narrar.  

A partir da tabela abaixo, procedemos à análise dos constituintes do desenvolvimento 

dos relatórios. 

 

Tabela 2 – Constituintes do desenvolvimento 

DESENVOLVIMENTO 

Total de temas semiotizados 8 

Total de segmentos analisados 52 

 Tipos de discurso Ocorrências  

Discurso Interativo 01 

Discurso Teórico 12 

Relato Interativo 14 

Narração 25 

Tema mais recorrente Relato sobre as aulas 

Temas menos recorrentes Relação professor/Aluno; Estagiários e 

preparação das aulas 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Como mencionamos em nota de rodapé, nesta análise consideramos os elementos de 

modo geral, bem como a constituição genérica das macroestruturas do relatório. Desse modo, 

consideramos o desenvolvimento as partes que ficavam entre a introdução e as considerações 

finais. Pelo que se observou, em alguns relatórios, o desenvolvimento é constituído tão 

somente pelos relatos de aula, com divisões para cada dia em que estas foram ministradas. 

Outros, ainda, além do relato para cada aula, traziam subseções relacionadas ao material 

didático, à escola-campo etc. Por fim, tínhamos, também, os relatórios que não relatavam aula 

por aula, mas falavam de modo geral do conjunto de aulas realizadas, destacando aspectos 

gerais de seu desenvolvimento. Isso explica a predominância de narração e relato interativo 

nessas construções linguísticas, pois há relatórios em que o agente se implica nos relatos e há 

aquelas em que não há implicação, e isso será melhor explorado na seção sobre as 

representações do agir. 
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 Dando continuidade às análises, no desenvolvimento, verificamos que, geralmente, os 

estagiários caracterizam a escola-campo nos seus aspectos estruturais. Nesse caso, fazem-no 

os formandos que atuaram em uma escola-campo constituída como tal e tendo como objetivo 

o ensino regular de uma língua estrangeira, como é o caso do Núcleo de Línguas da UECE, da 

CCI e do Instituto de Educação e Cultura – Pense. Nos relatórios em que são relatadas a 

prática dos estagiários que ministraram o Curso de Compreensão Auditiva e o curso 

“Scoprendo la lingua italiana”, em geral, descreve-se apenas a sala de aula em que ocorreu o 

curso, pois o prédio acolhedor, nesse caso, é a própria UFC, nas salas do Bloco Didático do 

Curso de Letras, que são caracterizadas como arejadas, bem iluminadas e que por assim 

serem, contribuem para sua prática de ensino. Eles dão informações sobre o curso, nos 

aspectos relacionados aos conteúdos trabalhados, atividades desenvolvidas e possíveis 

avaliações e, além disso, aprofundam aspectos mencionados na introdução, como é o caso do 

material didático utilizado, sobretudo o livro didático, material presente em quase todas as 

situações de ensino e aprendizagem, conforme aponta Tilio (2008), não apenas no ensino de 

inglês, conforme chama atenção o autor, mas no contexto do ensino de línguas de modo geral. 

Isso fica bem evidenciado no discurso dos estagiários representados nos relatórios. Além 

disso, o supracitado pesquisador alerta sobre o risco de se deixar envolver pelo discurso dos 

livros didáticos, fazendo-os interferir não apenas no processo de ensino, mas na identidade do 

aluno. Ampliando essa discussão, a nosso ver, ele tem o poder de interferir na identidade 

também do professor, além de prescrever o seu agir em sala de aula.  Em apenas um relatório 

(RR01), verificou-se a tematização sobre o estagiário falando de si próprio, atribuindo-lhe 

características e compondo seu perfil, fator esse que será mais bem aprofundado na análise do 

agir. No caso desse relatório, o agente produtor optou em se distanciar totalmente do texto, 

dando-lhe um caráter autônomo, com isso, o estagiário avalia seu próprio agir por meio de 

marcas linguísticas que dão pistas de figurações externas e unidades linguísticas que indicam 

autonomia.  

Outro ponto relatado tanto no desenvolvimento como na conclusão e que merece 

destaque é a relação entre o estagiário e os alunos, sendo relatada sempre como bastante 

positiva e necessária para o bom andamento das aulas, a despeito de uma relação conflituosa 

encarada, sobretudo, por professores ou estagiários na rede básica de ensino, conforme 

evidenciou o trabalho de Thé (2015). Sobre o conteúdo relacionado à preparação das aulas, é 

relatado o regime empreendido e compartilhado por todo o grupo – estagiários e professor-

formador – na preparação dos materiais extras, planos de aulas e possíveis intervenções que 

favoreciam o aprendizado do aluno/estagiário durante a prática docente, o que evidencia o 
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fato de o estágio preparar para um trabalho docente coletivo, pois a tarefa escolar, segundo 

Pimenta e Lima (2006) é resultado das ações coletivas dos professores e das práticas 

institucionais, situadas em contextos sociais, históricos e culturais.  

No tocante aos relatos e às descrições das aulas, intentamos desenvolvê-las na seção 

em que discorremos sobre o agir do estagiário, mas, quanto ao conteúdo, o futuro professor 

busca reconfigurar o seu agir desde o início de uma aula, até seu final, semiotizando aspectos 

que para ele foram mais relevantes e que, assim, o caracterizam por um agir professoral, pois, 

sua tarefa envolve, assim como a do professor, um agir linguageiro, um agir com instrumentos 

e um agir cognitivo (MAZZILLO, 2006), além de constituir-se de saberes necessários ao 

ensino e para o ensino (CICUREL,2011). Há, no entanto, relatórios em que as aulas são 

descritas uma por uma; outros em que são selecionadas algumas aulas e, por fim, outros em 

que se fala de maneira bem geral de toda a regência, caracterizada por um fazer habitual, 

corriqueiro, sem aspectos outros de caráter mais relevante a ser evidenciado. 

 Pelo que se observou por meio das análises dos conteúdos temáticos que compõem o 

desenvolvimento dos relatórios, há um predomínio de segmentos que constituem o discurso 

teórico - quando se refere a elementos outros que não sua regência - conjunto ao mundo 

ordinário do agente produtor do texto e constituído de processos que são objetos de um 

expor/autônomo, como se verifica nesse fragmento, em que o agente produtor fala sobre a 

escola-campo em que ministrou aulas em seu estágio. 

 

Fragmento 6 – RR01: 

 
Segundo dados do endereço virtual do curso, o Núcleo de Línguas Estrangeiras da 

UECE é um projeto de extensão ligado diretamente ao Curso de Letras da mesma 

Instituição. O objetivo do projeto é de proporcionar campo de estágio aos alunos das 

licenciaturas de línguas estrangeiras, bem como oferecer à comunidade cursos de 

idiomas a baixo custo.  

 

Em outro fragmento, o agente produtor relata a escolha feita relacionada à habilidade 

trabalhada em seu estágio, optando em não se implicar no texto, utilizando como recurso 

linguístico a estrutura passiva, cujo foco recai sobre o sujeito paciente, dando ao agente 

causador da ação um papel secundário nos processos verbais, nem sequer semiotizando-os. 

No entanto, podemos inferir a estrutura “pelo estagiário”, agente causador e/ou motivador 

dessa ação, observemos. 

 

Fragmento 7 – RR10: 
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A habilidade de audição foi escolhida como foco da preparação das aulas, mas 

certamente, sem deixar de lado as demais habilidades, já que uma auxilia a outra e 

como as aulas da disciplina de Estágio II oficialmente são às segundas e quartas-

feiras das 9:00 ao meio-dia, ficou combinado que as segundas-feiras seriam 

dedicadas exclusivamente para a preparação das aulas e dos planos de aulas e foi a 

partir dessa preparação que os estagiários buscavam combinar as demais habilidades 

com a habilidade-foco: a audição. 

 

 

Nesse caso, as ações verbais são materializadas por meio de estruturas passivas (foi 

escolhida, ficou combinado, seriam dedicadas), dando ao segmento um caráter autônomo, 

além disso o agente produtor (mesmo sendo estagiário) refere-se ao grupo de estagiários como 

não sendo pertencente a este, como se verifica na passagem “e foi a partir dessa preparação 

que os estagiários buscavam combinar as demais habilidades”. As formas passivas se 

relacionam a momentos anteriores ao da produção do texto, atribuindo-lhe então um caráter 

disjunto em relação aos parâmetros físicos da ação verbal, além de haver uma autonomia em 

relação ao agente produtor (verbos na terceira pessoa do singular e do plural). Pode-se, a 

partir do fragmento, considerar uma análise do agir dos estagiários, materializado no texto, 

mas preferimos aprofundar essa questão na seção subsequente.  

Enfim, assim como acontece na introdução, notamos a recorrência de todos os tipos de 

discurso, com predominância da narração e do relato interativo, sobretudo quando 

consideramos os relatos das aulas feitos pelos agentes produtores. Quanto à implicatura do 

agente produtor, o que a define é o conteúdo temático a ser tratado e, mesmo assim, os 

relatórios oscilam entre o discurso teórico ou relato interativo ao tratarem dos materiais 

trabalhados, da metodologia do curso, da descrição do espaço de realização das aulas etc.; e 

entre os tipos de discurso narração e relato interativo ao relatarem sua prática no estágio – 

em alguns relatórios há implicatura em outro há autonomia. 

Para as considerações referentes à conclusão dos relatórios por parte dos estagiários, 

observemos a tabela abaixo. 

 

Tabela 3 – Constituintes da conclusão 

CONCLUSÃO 

Total de temas semiotizados 10 

Total de segmentos analisados 41 

 Tipos de discurso Ocorrências 

Discurso Interativo 02 

Discurso Teórico 08 

Relato Interativo 16 

Narração 15 

Tema mais recorrente Experiência positiva de estágio e sua 

importância na formação inicial 
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Temas menos recorrentes  Lacunas a serem preenchidas no ensino de 

línguas; Importância do gênero relatório 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Conforme nos aponta a tabela 3, há uma predominância do relato interativo e da 

narração, o que não seria esperado nessa parte do trabalho que, pelos moldes acadêmicos, 

espera-se uma reflexão mais teórica sobre a prática de estágio, o que se caracterizaria com o 

predomínio de discurso teórico, isso talvez se explique pela grande recorrência do conteúdo 

temático experiência positiva de estágio e sua importância na formação inicial, que provoca 

os agentes produtores, mais uma vez, a recordar das aulas ministradas e trazerem, então, 

lembranças “boas” da realização do tirocínio. Além disso, ao falarem das dificuldades 

enfrentadas durante o estágio, eles terminam recorrendo a um mundo disjunto, o que 

caracteriza a narração e o relato interativo. 

 Na conclusão, observamos que os estagiários não retornam aos objetivos inicialmente 

expostos; em geral, eles fazem referência à prática, considerando-a importante, singular e 

necessária no processo de formação docente. Eles ressaltam as habilidades que foram 

desenvolvidas durante as aulas e a importância do professor na condução e no sucesso do 

ensino, pois reconhecem as dificuldades e a complexidade do trabalho de ensino, que não se 

realiza apenas em sala de aula, mas começa antes e termina depois desse momento. São 

evidenciados, também, lacunas a serem preenchidas no ensino de línguas. Estas dizem 

respeito ao aprimoramento de técnicas e de métodos, além de uma urgente elaboração de 

materiais didáticos extras para o ensino de língua italiana - em especial. A escolha do livro 

didático adotado pela escola em geral ou de um curso específico diz muito sobre suas 

concepções de ensino e suas perspectivas na aprendizagem, além de apontar objetivos que 

devem ser ensejados pelos alunos ao procurar tal centro de ensino. Conforme aponta Tilio 

(2008), eles trazem discursos que podem influenciar inclusive na identidade do aluno, do 

professor ou mesmo da escola. Portanto, é importante que o estagiário teça considerações 

críticas quanto ao material utilizado como manual base, bem como os materiais extras 

selecionados pelo estagiário nos ajudam muito na compreensão de suas concepções e/ou 

convicções de ensino. No entanto, percebemos que tais agentes, ainda que falem sobre o livro 

didático utilizado durante seu tirocínio, eles os mencionam de modo alusivo, sem maiores 

considerações críticas e até mesmo teóricas sobre sua contribuição no processo de 

aprendizagem. Em geral, destacam informações que estão presentes na própria 

“Apresentação” desses manuais.  

Fator interessante, citado por apenas um relatório (RR07) foi a importância dada ao 
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gênero relatório como um meio de acesso às aulas de língua estrangeira, permitindo-nos 

avaliá-las e analisá-las. Os textos planificadores ou autoprescritivos, como é o caso dos planos 

de aulas são corriqueiros no dia a dia dos estagiários de docência. No momento do estágio, 

talvez, essa seja a ocasião em que ele mais produz esses tipos de texto. Nesse sentido, 

entendemos a importância que eles possuem no sentido de pré-determinar o agir, seja do 

professor ou do estagiário de docência, podendo ser realizado ou simplesmente representado 

no plano da idealização. Sobre esses aspectos, foi possível verificar na conclusão de alguns 

relatórios a necessidade de planejar as aulas, para que se tenha, no mínimo, um objetivo a 

cumprir.  

 Observemos, ao falar sobre a importância do gênero relatório, o agente produtor se 

implica no texto e o faz por meio de discurso interativo (ou um misto interativo-teórico). 

 

Fragmento 8 – RR07: 

 
O gênero relatório nos permite analisar e avaliar de forma cautelosa, as aulas de 

língua estrangeira. A partir delas, pudemos constatar que ainda há alguns obstáculos 

no ensino, sejam eles, da parte do professor ou do aluno. (grifo nosso) 

 

 Ao utilizar a primeira pessoa do plural como no caso acima (pudemos constatar, nos) o 

agente produtor se implica no texto. No segmento podemos observar no primeiro processo 

verbal uma conjunção com a ordem do expor, empregada pelo verbo no presente do indicativo 

(permite). Em seguida, a forma verbal encontra-se em relação de anterioridade com o ato de 

produção do relatório, ou seja, no pretérito perfeito do modo indicativo (pudemos constatar), 

indicando uma ação passada e, assim, disjunta em relação ao mundo ordinário do agente 

produtor. O pronome indireto “nos”, seguido da forma verbal “permite” caracteriza um 

expor/implicado, o que configuração o discurso interativo. No entanto, como alerta Bronckart 

(2012), há a possibilidade de fusão entre os tipos de discurso e, desse modo, o discurso 

interativo e o discurso teórico possuem características bem aproximadas, o que pode nos 

fazer identificar certos segmentos que são, na verdade, uma fusão desses dois tipos, o que 

constitui o misto interativo-teórico. 

 No fragmento a seguir, retirado, como o anterior, da conclusão de um relatório, o 

agente produtor não se implica no texto ao referir-se às lacunas deixadas no ensino, 

observemos. 

 

Fragmento 9 – RR02: 
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Ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas. Precisa-se comprender melhor a 

forma pelas quais as abordagens linguísticas podem aplicar-se melhor ao ensino-

aprendizagem das LE. No entanto, a experiência desenvolvida nas aulas de língua 

italiana com o trabalho de produção oral demonstra certa produtividade 

comunicativa nos alunos. 

 

O estagiário produtor do RR02, ao escrever o texto, optou em se distanciar dele, 

utilizando-se de formas verbais na terceira pessoa do singular, em construções notadamente 

impessoais (precisa-se) e a ausência de dêiticos e demais unidades linguísticas que indicam 

implicatura no texto. O fragmento acima é caracterizado pelo tipo de discurso discurso 

teórico. 

Outro fato a destacar é a presença do discurso narração em determinados conteúdos 

da conclusão dos relatórios. Isso ocorre geralmente quando o agente produtor não se implica 

no texto e relata fatos que o chamaram atenção na experiência de estágio que é dele, mas da 

qual ele se distancia, configurando uma autonomia/disjunta, que implica no discurso 

narração. O agente produtor do RR06 o faz ao se referir a uma dificuldade encontrada 

durante as aulas, vejamos: 

 

Fragmento 10 – RR06: 

Apesar da obtenção de um resultado bastante satisfatório, o que se pôde detectar no 

contato com uma sala de aula de língua estrangeira, e principalmente em língua 

italiana, foi a dificuldade enfrentada pelo docente na aquisição de material didático 

para que as aulas fossem sempre dinâmicas e nunca se deixasse cair na repetição de 

modelos tradicionais [...] 

 

 

 O tipo de discurso narração se desenvolve no texto como plano de base para o mundo 

hipotético criado pelo agente produtor, construído por meio das formas verbais no pretérito 

imperfeito do modo subjuntivo (fossem, se deixasse cair).  

 Com isso, afirmamos que, bem como aconteceu na introdução e no desenvolvimento, 

na conclusão não foi diferente, as unidades linguísticas organizam-se, sobretudo, por meio de 

tipos de discurso relato interativo, discurso teórico e narração. Tal configuração terá 

importante influência na configuração das figuras de ação, as quais identificaremos na seção 

seguinte, a fim de efetuarmos uma leitura sobre o agir do estagiário representado nos 

relatórios. 

 Considerando todo o texto dos relatórios, bem como o total de 141 segmentos 

temáticos, divididos em 28 temas, o gráfico seguinte demonstra a composição dos relatórios a 

considerar os tipos de discurso neles configurados. 
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Gráfico 2 – Os tipos de discurso nos relatórios de regência 
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  Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Como podemos observar a partir do gráfico, os relatórios possuem uma predominância 

de segmentos textuais que são disjuntos em relação às coordenadas gerais do mundo 

ordinário, colocando esse gênero, sobretudo, em uma sequência narrativa, cujo objetivo maior 

não é o de refletir criticamente sobre a prática de estágio desenvolvida, mas relatá-las sem 

necessariamente utilizar-se de um aparato teórico, e narrá-las como acontecimentos 

contextualizados e efetuados em um determinado período da história, atribuindo-lhes caráter 

de verdade. Desse modo, não fosse seu caráter de produção posterior ao momento de 

realização da tarefa de estágio, tal gênero se configuraria mais como um diário de prática que 

como um relatório de estágio propriamente dito. Ademais, no que tange ao tipo de discurso 

discurso interativo, conforme exemplificamos acima ele ocorre conforme o “misto” 

interativo-teórico na maioria das poucas ocorrências. Para efeito de ilustração, expomos no 

gráfico os tipos principais, pois compõem a base. 

 

6.4 Representações do estagiário sobre o seu agir  

 

Conforme frisado anteriormente, o relato sobre as aulas feito pelos estagiários 

encontra-se nos relatórios de estágio na parte que podemos denominar desenvolvimento, no 

entanto, como deixamos claro em nossas análises sobre a organização geral dos relatórios e de 

suas partes constituintes (cf. 6.3), tal elemento textual é composto por variados capítulos ou 

seções que recebem titulações diversas a depender do agente produtor. Nesse sentido, há 

relatórios em que o desenvolvimento é composto somente pelos relatos de aula e há aqueles 
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cujos relatos compõem uma parte desse elemento, dado seu caráter plástico e, assim, 

dinâmico. Além disso, há os relatórios em que essas aulas são relatadas de uma por uma, 

tendo a data e a numeração da referida lição como título do relato. Há aqueles que selecionam 

algumas aulas e resolvem falar sobre elas e, por fim, existem estagiários que semiotizam em 

seus relatórios de estágio, de maneira geral, como aconteceram todas as aulas, evidenciando 

aspectos gerais que particularizam cada experiência. Isso decorre de um pluralismo presente 

na escrita desse grupo particular de estagiários, para os quais não foi exigida uma escrita 

homogênea no sentido de apontar a capitulação necessária à produção final dos relatórios. É 

fato, no entanto, que todos evidenciam o que foi feito e como o foi durante sua prática de 

estágio e, dessa maneira, relatam, representam e reinterpretam seu agir por meio de um 

processo autoavaliativo, motivado pela escrita do relatório em momento posterior ao da 

prática.  

Com isso, é possível identificarmos nesses relatos figuras de ação (cf. seção 4.3) que 

nos permitem analisar as representações que os estagiários fazem sobre o seu agir nos textos 

analisados. Desse modo, de posse do conjunto de relatórios que compõem nosso corpus, 

consideramos os segmentos temáticos em que o estagiário se coloca como actante no texto, 

seja como agente – aquele que não tem motivos ou intenções, capacidades; seja como ator – 

aquele que possui intenções, motivos, capacidades. Consideramos tais segmentos sejam 

implicados – quando o agente produtor se coloca no texto, assumindo suas ações durante a 

atividade de estágio e no momento da escrita do relatório; sejam autônomos – quando o 

agente produtor não se implica no texto, preferindo distanciar-se por meio de terceira pessoa e 

nominalizando suas ações por meio de outros actantes postos em cena, tais como: professor 

(a), estagiário (a), docente em formação, educador (a), professor (a) em formação, docente 

etc. Conforme dissemos, analisamos somente relatórios de regência, por assim ser, as ações 

representadas nos relatos das aulas foram conduzidas pelo próprio estagiário e produtor dos 

relatórios, no entanto, alguns preferiram não se implicar em sua escrita, tornando o processo 

de escrita autônomo e configurando, predominantemente, segmentos de narração, que 

apontam, consequentemente para a mobilização de figuras de ação internas, uma vez que são 

relatadas ações desencadeadas pelo próprio estagiário, enunciador dos relatórios, mas com 

características linguísticas de figuras de ação externas (BULEA, LEURQUIN e CARNEIRO, 

2013; STUTZ e  CARNEIRO, 2015), visto que as ações empreendidas são dirigidas a 

instâncias de terceira pessoa, ainda que referentes ao estagiário (produtor dos relatórios). Por 

outro lado, há relatórios em que os estagiários se implicam em sua escrita, tornando o 

processo de produção ‘implicado’ em relação ao seu agente produtor. Essa implicação se dá, 
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sobretudo, por meio de construções de primeira pessoa do singular e do plural (eu, nós). É 

válido ressaltar, que a primeira pessoa do plural pode ter sido utilizada como recurso de 

escrita, compreendido o aspecto formal e acadêmico, concernente ao relatório de estágio. Esse 

procedimento, como consequência, gera a predominância de segmentos de relato interativo, o 

que resultará na mobilização de figuras de ação internas em suas características linguístico-

enunciativas.  

Tendo em vista os aspectos mencionados, fizemos a segmentação temática, com base 

nos Segmentos de Tratamento Temático (STT) elencados por Bulea (2010) em sua pesquisa e 

também adotados e adaptados por Peixoto (2011), cujo contexto de pesquisa reflete na 

formação continuada de professores; e por Peixoto (2014), cuja pesquisa está inserida na 

formação inicial de professores de língua materna. Feito isso, observamos segmentos 

temáticos cujo actante se refere ao estagiário (produtor do relatório e responsável pelas ações 

empreendidas no estágio docente), seja agentivizado em terceira pessoa (construções 

passivas, ele, ela, o professor, o estagiário etc.), seja implicado no texto por meio de primeira 

pessoa do singular ou do plural (eu, nós). De posse dos dados, consideramos os segmentos 

temáticos em que o agente produtor relata ações empreendidas por protagonistas colocados 

em cena a partir de sua implicatura no texto como responsável pelas ações e, quanto às 

nominalizações, consideramos os conteúdos temáticos que trazem em sua composição nomes 

relacionados ao profissional do ensino. Esse contexto acontece, sobretudo, quando o agente 

produtor desenvolve um texto autônomo, não se implicando nele e nomeando atores que o 

representam em terceira pessoa. Nessa abrangência, dos 17 relatórios de regência que 

obtivemos para a análise, extraímos 221 fragmentos de segmentação temática, que nos 

permitiram uma leitura dos dados de forma mais objetiva. 

Um primeiro olhar sobre os relatos das aulas nos fez obter as seguintes conclusões: 

- Todos os relatórios trazem segmentos temáticos que apontam ações empreendidas 

pelos protagonistas colocados em cena, os quais estão sempre ligados à figura social do 

estagiário de docência, independente do nome que dão para si (professor, docente, professor 

em formação, estagiário etc.). Essas ações são mediadas por motivos e intenções e, na maioria 

das vezes, direcionadas aos alunos (actante secundário posto em cena), que executam ações 

por meio do agir dos estagiários; 

- Os relatórios que relatam práticas oriundas de cada aula (RR01; RR07; RR08; RR13; 

RR14; RR15) descrevem mais ações e dão maiores informações a respeito do quotidiano e 

das cenas de aulas, bem como apontam dificuldades de modo mais reflexivo, distanciando-se 

mais do ideal e apontando o real de sala de aula, que envolve instrumentos, artefatos, motivos, 
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intenções e impedimentos para o agir. Esses segmentos são caracterizados com foco no agir 

referente e refletem sobre aspectos ligados à tarefa (aula) fonte desse agir; 

- Os relatórios que não descrevem aula por aula (RR02; RR03; RR04; RR05; RR06; 

RR09; RR10; RR11; RR12; RR16; RR17) tendem a fazer descrições mais genéricas ou 

descrevem apenas uma ou duas aulas, e sua escrita fica mais no nível da descrição, pois a aula 

escolhida para a representação, geralmente, foi aquela em que os objetivos foram melhor 

alcançados. Assim, os segmentos oriundos desses relatórios têm foco no trabalho (estágio) em 

geral, assim, os aspectos apontados giram em torno de resultados obtidos no decorrer do 

estágio e não de uma tarefa em específico, o que nos fez apontar segmentos de 

desdobramentos das tarefas (estágio); 

- Nenhum dos relatórios de regência traz seções relacionadas a aulas observadas dos 

professores-regente. Por meio dos dados, isso demonstra que no momento do estágio de 

regência a figura do professor-regente não existe no contexto de ensino analisado, ou seja, os 

alunos estagiários acabam assumindo de forma plena a sala de aula do curso de língua. No 

caso dos cursos de extensão, de fato, não há professor-regente e, sim, o professor-formador 

que funciona como uma espécie de ‘coordenador’, contrariando, de certo modo, as exigências 

da lei do estágio (Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 – cf. capítulo 2), que denota a 

figura do professor-regente no processo formativo do estágio. Desse modo, dos actantes 

postos em cena nos relatos, a figura do professor-regente é apagada, podendo ter sido 

mencionada apenas nos relatórios de observação, os quais não fazem parte de nossa pesquisa; 

- Pelo que foi observado nos dados, nos relatórios nos quais o agente produtor não se 

implica, desencadeando marcas linguísticas que dão pistas de figuração externa, pode haver 

uma maior reflexão das ações, ancoradas em instâncias avaliativas que o próprio agente faz de 

seu agir, o que demonstra que, ainda que o agente produtor seja o próprio actante relatado, o 

processo avaliativo das ações empreendidas se torna mais corriqueiro, mas esse processo de 

reflexão e avaliação também se deu nos relatos em que o agente produtor se implica no texto, 

o que não demonstra que a implicatura ou não do produtor desencadeará necessariamente em 

um relato reflexivo de suas ações, pelo menos no contexto de produção em que se insere o 

relatório de estágio, visto que acreditamos que sua escrita (primeira ou terceira pessoa) 

decorre de escolhas estilísticas e formais do próprio agente produtor; 

- Os dados demonstram um agir corriqueiro que aponta, geralmente, para aspectos 

temáticos relacionados à preparação da tarefa - realização da tarefa – desdobramentos da 

tarefa (pode se realizar por meio de avaliação) – conclusão da tarefa; 

- Os dados demonstram, ainda, que o agir do estagiário de docência de italiano (pode 
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ser estendido ao professor de línguas estrangeiras de modo geral) está sempre atrelado a um 

“agir com instrumentos”, sem os quais a ação não tem condições de ser realizada com êxito, 

ou podendo sê-la a partir dos recursos extras dos quais o estagiário dispõe no momento da 

execução. Além disso, suas ações estão quase que totalmente atreladas às prescrições 

metodológicas dos livros didáticos, afinal, parece ser esse um dos instrumentos fundamentais 

para o agir dos futuros professores de línguas. A autonomia, ainda que “disfarçada” dos 

estagiários se dá quando esse, a sua vontade, traz materiais extras que, vale ressaltar, são 

corriqueiros na escrita dos relatos de aula – demonstra ser fundamental para a execução das 

aulas para, segundo os próprios estagiários, “sair da rotina” – rotina, entendida aí como “livro 

didático”, fatores bastante percebidos nos segmentos temáticos que apontam a evocação de 

determinantes externos; 

- O agir do estagiário de docência de italiano é ainda mediado pela aplicação de 

dinâmicas ou atividades lúdicas que proporciona um aprendizado rápido e dinâmico e que, 

consequentemente, contribui para o sucesso da aula que, em geral, gira em torno de um 

elemento gramatical a ser aprendido (aula de gramática). Essas atividades são, em geral, 

classificadas como “quebra-gelo” e são entendidas como um agir motivado por intenções por 

parte dos estagiários que entendem quando a aula precisa sair do “tradicional” e adentrar em 

um processo que escapa a essa posição de ensino; 

- No que tange à figuração do agir, alinhamo-nos às considerações de Bulea, Leurquin 

e Carneiro (2013) e também de Stutz e Carneiro (2015) no que se refere a figurações externas 

e, assim como os autores, observamos em nossos dados que o agir do estagiário está sempre 

atrelado ao agir do aluno, em um processo por meio do qual um existe e reclama o outro e, 

como defendem os autores, isso particulariza o agir professoral e, em nosso caso, estende-se 

ao agir do estagiário de docência, o qual desempenha papel semelhante na experiência 

adquirida. Nesse sentido, ao relatar o seu agir, o estagiário acaba dando foco, também, no agir 

do aluno, motivado por sua ação (pedir, solicitar, motivar etc.), evocando características 

linguísticas que particularizam a figuração externa em essência, visto que são mobilizadas 

ações desempenhadas por actantes outros postos em cena (em geral o aluno). Destacamos 

esse fato, pois, em nosso conjunto de dados, os estagiários podem mobilizar em sua escrita 

marcas linguísticas que apontam uma terceira pessoa para se referir ao seu próprio agir, no 

entanto, ao considerarmos o contexto físico e sociossubjetivo de produção dos relatórios, 

entendemos que o estagiário é o próprio produtor e as ações descritas, ainda que em terceira 

pessoas, referem-se as suas próprias ações. Desse modo, não poderíamos considerá-las figuras 

de ação externas, pois se tratam de suas próprias ações. Com isso, julgamos necessário 
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considerar as nominalizações referentes ao estagiário nos segmentos por nós analisados e ele, 

por sua vez, utiliza de pistas linguísticas das figuras de ação externa
30

 para tratar do seu agir. 

Com base nessas ponderações gerais, passemos as análises dos fragmentos para 

exemplificarmos os resultados acima descritos e conjecturarmos outras possíveis 

interpretações com base no modo pelo qual os estagiários dizem o seu agir – figuras de ação. 

Com isso, apresentamos os segmentos temáticos que guiaram nossa leitura e, em seguida, 

expomos as diferentes formas com as quais os estagiários se colocaram nos relatórios - 

também com base em um levantamento das nominalizações presentes ao mobilizarem a 

terceira pessoa (o “eu” representado pelo “ele”). Feito isso, apresentamos, quantitativamente, 

os números referentes à segmentação temática, que guiará nossa análise. 

O quadro abaixo discrimina os segmentos temáticos a partir dos quais organizamos 

nossos dados, adaptado de Bulea (2010) a nossa realidade de pesquisa, que compreende o 

trabalho realizado pelo estagiário de docência de italiano, no âmbito da formação inicial desse 

futuro profissional. 

 

Quadro 19 – Segmentos temáticos 

A) Segmentos temáticos focalizando o agir referente 

Aa) caracterização da tarefa 

Ab) evocação de determinantes externos 

Ac) evocação de determinantes internos 

AB) Agir referente / Desenvolvimento da tarefa 

ABa) preparação da tarefa  

ABb) realização da tarefa 

ABc) desdobramentos da tarefa 

B) Segmentos temáticos focalizando outra tarefa 

C) Segmentos temáticos focalizando o trabalho em geral 

Ca) organização do trabalho 

Cb) condições de trabalho 

Cc) aspectos ligados ao ofício ou à profissão 

                                                 
30

 Devido ao tamanho da discussão e do tempo que ela exige, nesta contribuição apontaremos, apenas em caráter 

ilustrativo e quando necessário, as figuras de ação externas, visto que nosso foco recai no agir do estagiário, 

ainda que, como apontamos, um agir esteja atrelado ao outro. Além disso, ressaltamos a importância de se 

discutir em outros trabalhos os aspectos que envolvem a figuração externa, sobretudo, em textos escritos como o 

relatório de estágio, pois a literatura, a nosso ver, parece não dar conta de sua identificação em textos da ordem 

do narrar, uma vez que suas marcas linguísticas apontam para uma interação simultânea ao momento de 

produção do texto. 
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Cd) desdobramentos das tarefas (conjunto de aulas do estágio) 

Fonte: Bulea (2010) e adaptado pelo autor. 

 

Iniciamos, então, levando em consideração as nominalizações encontradas, que se 

referem ao agir do próprio estagiário enquanto produtor do texto, mas que, por escolha 

discursiva, prefere relatar de forma autônoma o desenvolvimento das aulas. De antemão, 

acreditamos não serem aleatórios os recursos referenciais empreendidos pelos agentes 

produtores. É bem verdade que possam funcionar como um recurso formal no intuito de não 

repetirem os termos e esse distanciamento esteja ligado à necessária formalidade que o texto 

acadêmico exige (RAMIRES, 2007), mas as escolhas - visto que existem muitas em um 

universo paradigmático e virtual da língua, enquanto tesouro cultural da humanidade, 

depositado na mente dos falantes (SAUSSURE, 2006) – são também determinadas a partir de 

suas convicções teóricas e formativas. Abaixo, expomos a tabela com os dados referentes às 

nominalizações e suas ocorrências. Em seguida, passamos a exemplificá-las. A análise desse 

recurso de coesão nominal nos foi importante para compreendermos que os estagiários na 

escrita do relatório tiveram a liberdade de se implicar ou não no discurso sobre o seu agir e 

isso diz muito para uma análise sobre o agir, foco de nossa análise, visto que ao atribuir a si 

uma terceira pessoa, distanciando-se do “eu”, o estagiário pode ter maior facilidade no 

processo avaliativo de sua própria prática, pois passa a enxergar-se como um “outro”, 

conforme nos aponta a materialidade textual, vez que, caso desconhecêssemos o contexto de 

produção e nos prendêssemos tão somente ao fragmento analisado, não saberíamos inferir se, 

de fato, o estagiário falava de si ou, realmente, de uma terceira pessoa observada. Sousa 

(2014) nos mostra que nos relatórios por ela analisados, o estagiário descrevia e avaliava 

ações empreendidas pelo professor-regente, observado pelo estagiário, mas em um segundo 

momento, o aluno deveria relatar suas ações, em um processo de autoavaliação. No caso dos 

relatórios por nós analisados, não se verifica essa descrição feita das aulas de um professor-

regente, o que nos parece não fazer parte da prática discursiva dos estagiários de italiano. As 

atividades desenvolvidas em colaboração se dão somente entre os próprios estagiários ou 

juntamente com o professor-formador, de modo que o actante professor-regente não é 

mencionado em nenhum dos relatórios. Abaixo, a caráter ilustrativo a tabela de ocorrências 

das nominalizações, verificadas nos 221 (duzentos e vinte e um) segmentos temáticos que 

constituem nossos dados, conforme verificaremos mais adiante. Em seguida, exemplos de 

implicação no texto, sustentada pela primeira pessoa do singular e do plural (eu, nós). 
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Tabela 4 - Nominalizações 

NOMINALIZAÇÕES 

Estagiário (a) 51 

Docente em formação 13 

Professor (a) 25 

Docente  7 

Professor (a) em formação 1 

Educador (a) 3 

Professor de língua estrangeira 1 

Professor (a) estagiário (a) 3 

Aluno (a) estagiário (a) 1 

Professor (a) estagiário (a) regente 1 

Total de ocorrências  106 
Fonte: Produzida pelo autor. 

  

 Do total de 221 (duzentos e vinte e um) segmentos temáticos, tivemos 106 (cento e 

seis) ocorrências, e a grande maioria dos segmentos temáticos (51 ocorrências) retoma o 

referente ‘estagiário’. Em seguida, o referente lexical ‘professor’ é levado em consideração 

como recurso de escrita, a fim de se representar no texto. Desse modo, uma primeira análise 

nos faz compreender que o aluno em situação de estágio, de fato, vive uma situação híbrida 

(cf. introdução), pois assume o papel de aluno, vinculado à universidade e a um professor-

formador e, a o mesmo tempo assume uma sala de aula e faz “as vezes” de um professor, 

logo,  de acordo com Pimenta e Lima (2010), a prática se desenvolve como uma imitação de 

modelos, no sentido de que o exercício de qualquer profissão é prático, pois implica em 

aprender a fazer “algo” ou uma “ação” – nos termos das autoras. Assim, quando o estagiário 

produz o seu relatório, a fim de refletir sobre as práticas de ensino por ele empreendidas e ao 

optar em não se implicar no texto, construindo-o de forma autônoma, ele escolhe, a partir de 

suas convicções teóricas, elementos lexicais que estejam relacionados aquilo que ele acredita 

ter desenvolvido – ora reconhecendo-se como ‘estagiário’, ora como ‘professor’, ora como 

docente em formação etc. 

 O RR01 foi o mais rico em escolhas lexicais, talvez por que o agente produtor 

resolveu relatar suas aulas uma a uma, durante todo o semestre de tirocínio. Percebemos, a 

partir de uma análise mais específica, que o estagiário utiliza essa variedade lexical, 

independente do conteúdo temático, com vista a não ser repetitivo em sua exposição, no 

entanto, dentre todas as escolhas por ele realizada, nenhuma consta de ‘educador (a)’, por 

exemplo – isso, a nosso ver, diz muito de sua formação. De acordo com o dicionário 
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eletrônico Priberam 
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, educador é aquele que educa e sua representação está muito atrelada à 

ciência da educação ou pedagogia, sobretudo, em uma postura teórica pautada em Paulo 

Freire, por exemplo. Por outro lado, de acordo com o mesmo dicionário, ‘professor’ é aquele 

que ensina uma arte, uma atividade, uma ciência, uma língua. Nessa mesma perspectiva, 

ensinar – do latim, insignio, -ire, pôr uma marca, distinguir, ou seja, algo de fora para dentro. 

Educar, por sua vez, do latim, educare, educere, que significa, literalmente, “conduzir para 

fora” ou “direcionar para fora”, ou seja, é um processo de fora para dentro. 

 Nesse sentido, o RR06 foi o único relatório que, ao representar a ação em terceira 

pessoa, trouxe à luz o léxico ‘educador’ e nosso olhar acima desenvolvido se justifica quando 

passamos a analisar a totalidade da escrita de seu relatório e vimos na introdução de seu 

trabalho referências ao psicólogo Lev Vygotsky e compreendemos a importância e relação 

deste com a Ciência da Educação, o que corrobora que a escolha de um léxico pode ter 

relação com uma necessária coesão nominal no decorrer do texto, mas está atrelada, também, 

às concepções de ensino do estagiário. Nessa análise introdutória, três relatórios nos 

chamaram atenção, a saber: RR01, RR06 e RR10, os quais passamos a analisar os trechos em 

que trazem as nominalizações. Ressaltamos, no entanto, que os fragmentos seguintes são 

trazidos aqui a fim de mostrarmos em qual momento aparecem algumas dessas 

nominalizações e, a partir desses fragmentos, já empreendemos algumas análises quanto ao 

agir, mas que serão ainda mais exploradas em seguida, ao relacioná-las ao conteúdo temático 

referente. 

 

Fragmento 11 – RR01: 

Primeiramente, como atividade introdutória, foi proposta a atividade “Tre cose che 

nessuno sa di me”, na qual os discentes, dispostos em círculo, relataram três 

informações sobre a sua vida, uma porém era falsa. A turma teve de identificar a 

informação falsa de cada colega e também da professora, que participou da 

atividade. Aliás, a docente em formação participou de todas as atividades lúdicas 

para estimular a participação da turma. Logo depois, a estagiária corrigiu, 

juntamente com os alunos, os exercícios da unidade, propostos, no encontro anterior, 

como atividade de casa. (grifo nosso) 

 

 No fragmento acima observamos o relato de aula feito pelo enunciador do RR01, no 

caso, do sexo feminino, trata-se de uma estagiária, como podemos observar pelas pistas 

textuais. A enunciadora do texto prefere se distanciar da ação empreendida por ela mesma, 

utilizando-se do recurso textual de terceira pessoa, assim, verbos, pronomes etc. estão sempre 
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atribuídos à terceira pessoa do discurso, caracterizado por segmentos de narração. No mesmo 

trecho observamos três léxicos diferentes atribuídos a mesma pessoa – a estagiária no 

momento de estágio. Poderíamos, nesse caso, defender que ela lançou mão de um recurso 

referencial formal, escolhendo não repetir os termos e representando-se ora como professor, 

ora como docente em formação e ora como estagiária. Todas essas palavras estão colocadas 

dentro de um campo semântico único, portanto, podem ser consideradas pelo enunciador 

como semelhantes ou sinônimas, no entanto, considerando os aspectos de um mundo 

sociossubjetivo, cada um dos elementos acima possui papeis diferentes na sociedade da qual 

participam. Esse fator, no entanto, parece ser indiferente para a estagiária. A todos os papeis 

relatados são atribuídas ações, por exemplo: “a professora, que participou...; a docente em 

formação participou...; a estagiária corrigiu...”. Todos os verbos são de realização, conforme 

aponta Bronckart (2012), além de que no caso da ‘docente em formação’ aponta motivos e 

intenções ao realizar a ação (para estimular a participação da turma), o que a caracteriza 

como ator no processo e não mero agente colocado no texto.  

 A preocupação em não repetir os termos parece não ter sido considerada pelo 

enunciador do RR10, por exemplo - caso assim o seja - de acordo com uma de nossas 

interpretações. Observemos. 

 

Fragmento 12 – RR10: 

O curso contou com a participação de três estagiários, sendo dois deles 

concludentes do curso da graduação de Letras-Italiano. Cada um dos estagiários 

ficou responsável por cinco aulas e durante a preparação nos dias de segunda era 

essencial a presença dos demais para eventuais sugestões ou críticas. Além disso, o 

professor-orientador escolhia esse dia para avaliar o desempenho dos estagiários em 

cada aula. O orientador observava acima de tudo se o estagiário tinha respeitado, 

durante a atuação em sala, o passo-a passo do plano de aula elaborado. Possíveis 

erros ou falhas referentes à postura em sala ou gramática também eram observados. 

(grifo nosso) 

 

 

 De acordo com o relato acima, as aulas de estágio foram ministradas por três 

estagiários. O papel de estagiário é claramente assumido pelo enunciador do texto, que se 

inclui nesse grupo. O relato demonstra uma prática de estágio feita em colaboração e o 

contexto de realização dessas aulas foi o curso de escuta, conforme descrevemos na seção 6.2. 

O trecho tematiza a preparação para o agir referente ou para a tarefa a ser realizada e aponta 

os estagiários como mero agentes dos quais decorrem as ações descritas sem deixar claro os 

motivos ou intenções para isso. Por outro lado, observamos o actante professor-orientador que 

é visto como um ator da ação, responsável pelo agir dos estagiários e cientes de suas 

intenções e motivações. Além do professor-orientador como prescritor do agir do estagiário, 
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observamos o actante ‘plano de aula’, visto como texto prescritivo que determina o sucesso ou 

o fracasso das aulas desenvolvidas, o que nos leva a considerar que a não realização do “passo 

a passo” implicaria em sanções negativas por parte do professor-orientador, como se o 

contexto de realização das aulas dependessem tão somente do agir do estagiário, e os 

impedimentos para o agir? (LEURQUIN, 2013) e as condições de ensino? E os alunos? Não 

são fatores que possibilitam ou impossibilitam o agir docente – estendido aqui para o agir do 

estagiário? O que percebemos quanto às nominalizações nesse fragmento é que o enunciador 

não está preocupado em selecionar outros referentes para ‘estagiário’, o que o faz 

compreender bem o seu papel e seu momento formativo. O referido estagiário não faz 

ponderações de aulas individuais e semiotiza sua experiência de estágio de modo geral, 

referindo-se ao geral da atividade e opta, predominantemente, em não se implicar no texto, daí 

o uso das nominalizações referentes a seu agir. O segmento possui narração como tipo de 

discurso predominante. 

 Por fim, trazemos a título de exemplo um fragmento do RR06, no qual o estagiário se 

representa por meio do léxico ‘educador’ nos segmentos em que opta não se implicar no 

relato feito. 

 

Fragmento 13 – RR06: 

 
A comunicação pode se dar de quatro maneiras que abrangem a recepção e a 

produção (oral ou escrita). Para que isso ocorra o educando deve ter noção do léxico 

que compõe o idioma que estuda e, portanto, se faz necessário o uso de um 

dicionário para aprendizes que corresponda às exigências feitas a esse aprendiz. 

Ferramenta esta, que nenhum, ou quase nenhum educando portava. Isso foi um 

aspecto negativo observado e que na óptica do educador pode ter contribuído para 

dificultar a comunicação. (grifo nosso) 

 

 

 No relato acima o enunciador do RR06 opta em se distanciar do texto para relatar uma 

dificuldade encontrada no processo de ensino, no caso, o uso do dicionário. Desse modo, o 

estagiário reconhece que esse determinante externo – o actante dicionário (sua ausência) – 

contribui para possíveis insucessos em seu agir. Observemos ainda que o estagiário refere-se 

aos alunos como educandos, o que coaduna com sua posição frente ao ensino e a relação de 

proximidade que isso pode trazer, pois o termo docente e discente denota certa formalidade e, 

assim, distanciamento. Por sua vez, o vocábulo ‘educador’ fornece uma atmosfera mais 

informal e, assim sendo, mais aproximada do aluno, o que pode, na visão do estagiário, 

contribuir de forma eficaz para a sua prática. Observemos ainda que, ao expor a necessidade 

do uso do dicionário, o enunciador do texto parte de uma constatação “A comunicação pode 
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se dar de quatro maneiras que abrangem a recepção e a produção (oral ou escrita)” e 

continua empregando um objetivo uma finalidade para que o sucesso seja alcançado “Para 

que isso ocorra o educando deve ter noção do léxico que compõe o idioma que estuda e, 

portanto, se faz necessário o uso de um dicionário [...]”. Para tanto, o estagiário fez uso de 

segmentos de discurso teórico, que o faz assumir uma postura lógico-argumentativa de 

convicção e certeza do que diz, distanciando-se do que é dito e utilizando-se de modalizações 

deônticas, que consistem em uma avaliação relacionada ao conteúdo temático, apoiada em 

valores e regras que constituem o mundo social, conforme alude Bronckart (2012). Confere 

exemplo dessa natureza a parte em que o enunciador diz que “o educando deve ter noção do 

léxico que compõe o idioma [...]”. 

Quando implicados nos textos, os enunciadores, em geral, denotam essa implicatura 

em todas as partes constituintes dos relatórios, instaurando um “eu” no texto, ou mesmo um 

“nós”, quando se tratava de experiência de estágio com mais de um estagiário. Vejamos o 

fragmento abaixo. 

 

Fragmento 14 – RR16: 

Antes de cada período de avaliação procurei revisar os conteúdos das unidades 

juntamente com a resolução de exercícios. As provas foram elaboradas sempre com 

base nos exercícios realizados e conteúdos estudados em sala de aula a partir de um 

modelo pré-estabelecido pela própria instituição. (grifo nosso) 

 

 

 Observamos, a partir do extraído acima, a implicatura do agente produtor em relação 

aos parâmetros físicos da ação de linguagem. O texto ainda demarca uma anterioridade em 

relação ao momento de produção, conferindo-lhe um caráter disjunto. O cruzamento dessas 

características, conforme já apresentamos em diferentes momentos deste trabalho, resulta em 

um segmento de relato interativo, no caso acima, o estagiário aparece no texto como agente, 

pois não explicita os motivos que tem para agir. O enunciador empreende sua ação por meio 

de um metaverbo de valor pragmático (procurei revisar) e justifica seu agir por meio de uma 

prescrição (a partir de um modelo pré-estabelecido pela própria instituição). Tal fragmento 

demonstra que o ‘estagiário’ estava atento às prescrições da instituição em que atuava, mas a 

descreve de modo apenas pontual, sem uma maior reflexão sobre esse aspecto. O agir relatado 

parece ser rotineiro e com período certo de acontecer (antes de cada período de avaliação) e 

o actante “aluno” não é mencionado, no entanto, outros de caráter mais prescritivo e que 

regula de certa forma o agir do estagiário o são, tais como: “as provas”, “a instituição”. 

Em seguida, podemos observar um fragmento em que o ‘estagiário’ se implica por 
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meio da primeira pessoa do plural, não por um caráter formal de escrita do texto, mas devido 

às atividades desenvolvidas em cooperação com os demais estagiários, ou com o professor-

formador ou ainda com os próprios alunos. 

 

Fragmento 15 – RR15: 

Nesse dia, ficamos absortos apenas na resolução de exercícios relacionados ao verbo 

avere com os pronomes diretos. Finalizamos a Unidade 01, porém não nos 

demoramos muito na parte final dela, pois entendi ser de suma importância que os 

alunos entendessem o tema gramatical da análise anterior. 

 

No fragmento acima, o estagiário produtor do RR15 desenvolve ações motivadas por 

ele, mas acaba incluindo também os alunos, entendidos como participantes ativos no processo 

interacional que acontece em sala de aula. Isso fica claro por meio dos verbos “ficamos”, 

“finalizamos”, “não nos demoramos”. No entanto, quando as ações são de responsabilidade 

única e de exclusiva determinação do ‘estagiário’ – como condutor desse processo de ensino – 

ele se implica por meio de primeira pessoa do singular (entendi). Observemos que, no 

fragmento, o ‘estagiário’ se coloca como ator, por assim ser, responsável por suas ações e 

conduzido por motivações “entendi ser de suma importância que os alunos entendessem o 

tema gramatical [...]”. Essa conclusão lógica em relação ao agir do estagiário foi 

materializada textualmente por meio do elemento coesivo “pois” – partícula de caráter lógico-

argumentativo, que indica, de certa forma, a mobilização de determinantes internos que 

influenciaram o agir do estagiário, ou seja, a sua percepção no andamento da aula, o seu saber 

didático. Assim, o agir do estagiário acima relatado, foi motivado pelas circunstâncias por ele 

observadas e avaliadas. No que tange aos tipos de discurso, o segmento é predominantemente 

relato interativo. 

Feitas as considerações quanto às nominalizações empregadas pelos estagiários ao 

relatarem seu agir de forma autônoma, na maioria das vezes, consideramos os trechos tidos 

para análise a partir de sua organização temática, conforme ressaltamos acima, baseados em 

Bulea (2010) e adaptando essa segmentação ao nosso contexto de pesquisa, que se difere 

daquele empreendido pela autora supramencionada, visto que os dados gerados em sua 

contribuição foram provenientes de uma entrevista feita com enfermeiras, ou seja, em um 

contexto de tarefa hospitalar. Em nosso caso, como já frisado, nossos dados estão 

semiotizados em relatórios de regência, de alunos de italiano em situação de estágio, e seu 

agir referente são as aulas, ministradas por eles, de língua estrangeira, em contextos descritos 

na seção 6.2. Nesse sentido, serve-nos a ponderação feita por Bueno (2007) que, ao tratar das 
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figuras de ação, em especial da ação experiência, evidenciou características linguísticas que 

diferem daquelas descritas por Bulea e Fristalon (2004); Bulea (2006, 2010); Abreu-Tardelli 

(2006) e Lousada (2006), compreendido os diferentes contextos de produção e a situação 

interacional. Dito isso, considerado nosso contexto interacional (gênero textual acadêmico 

escrito – relatório) é possível que certas características linguístico-textuais possam se 

diferenciar, permitindo que a característica principal da figura – interpretação do agir – 

mantenha-se, fator importante que a caracteriza. 

 As autoras que se basearam na segmentação temática apresentada no quadro 18 

(BULEA, 2010; PEIXOTO, 2011; PEIXOTO, 2014) concordam que a fronteira que delimita 

cada segmento temático é bem plástica e, assim, pode-se encontrar mais de um aspecto 

temático em um mesmo segmento, no entanto, considerando nossos objetivos de pesquisa e a 

relevância da proposta de Bulea (2010), dentro da perspectiva do ISD, esperamos que essa 

seja uma boa alternativa para a análise das representações que os estagiários constroem sobre 

o seu agir nos relatórios de estágio. Como o quadro 18 se trata de uma adaptação do modelo 

de Bulea (2010) considerando nosso contexto de pesquisa, após leitura flutuante dos dados, 

sentimos a necessidade de acrescentar aos segmentos já existentes o item “Cd”, que o 

titulamos desdobramentos das tarefas, entendidos aqui como o trabalho de estágio de modo 

geral ou da reunião das aulas e não de uma aula especificamente, conforme o trata o item 

“ABc”.  

 A fim de evitarmos maus entendimentos, quando o quadro 18 cita um “agir referente”, 

em nossa pesquisa diz respeito ao agir no ensino, sobretudo a tarefa (aula) que está sendo 

relatada pelo estagiário no relatório; bem como a “tarefa” é relacionada à tarefa de ensinar e o 

trabalho também visto como “trabalho de ensino” que, de acordo com Machado e Bronckart 

(2009), é pessoal; plenamente interacional; mediado por instrumentos materiais ou 

simbólicos; é interpessoal, dentre outros. De forma particular, o trabalho focado nesta 

contribuição diz respeito ao trabalho de estágio no ensino. Assim: 

 

Quadro 20 – especificação dos termos 

Segmentos focalizando o agir referente Aula ou tarefa fonte da descrição; 

Segmentos focalizando outra tarefa Quando o estagiário se refere à outra aula (ou 

outra tarefa) na realização de um agir referente; 

Segmentos focalizando o trabalho em 

geral 

Quando o estagiário se refere não a uma aula ou 

tarefa específica (aula do dia tal), mas ao modo 

geral de organização do percurso de estágio. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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 No que remete a um levantamento quantitativo realizado por nós em um primeiro 

momento, chegamos aos seguintes números. 

 

Tabela 5 – Quantificação das ocorrências de segmentos temáticos 

SEGMENTOS 

TEMÁTICOS 

SUBDIVISÕES OCORRÊNCIAS 

Segmentos focalizando o 

agir referente 

Caracterização da tarefa 01 

 

Evocação de determinantes 

externos 

 

29 

Evocação de determinantes 

internos 

 

03 

Desenv. / preparação da 

tarefa 

 

09 

Desenv. / realização da tarefa 

 

81 

Desenv. / desdobramentos da 

tarefa 

 

29 

Segmentos focalizando 

outra tarefa 

- 02 

Segmentos focalizando o 

trabalho em geral 

Organização do trabalho 

 

33 

 Condições de trabalho 

 

09 

 Aspectos ligados ao ofício 

ou à profissão 

 

14 

 Desdobramentos das tarefas 

(Estágio) 

 

11 

Total de fragmentos 221 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Uma primeira análise nos dados, amparados pelos números acima descritos, fez-nos 

compreender que quando o estagiário opta em descrever as suas ações, considerando aula por 

aula, ele se detém a um foco sobre o agir referente e suas descrições são mais voltadas para 

segmentos temáticos dessa natureza, não que o enunciador não faça ponderações gerais sobre 

o conjunto de aulas (foco no trabalho geral), mas a grande maioria de segmentos foca o agir 

referente de determinada aula, selecionada e descrita pelo estagiário. Por outro lado, conforme 

especificamos no início dessa seção, há relatórios em que são descritas as aulas de maneira 
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genérica, o que faz com que os estagiários recorram a aspectos que focalizam o trabalho em 

geral, sem especificações de um agir referente, mas de um agir geral e, por assim ser, 

rotineiro, ancorado em suas experiências no estágio 

 No tocante ao foco em outra tarefa, tais segmentos são muito raros em nossos dados e 

os números confirmam isso. Geralmente, esses segmentos são utilizados como recursos 

retóricos dos agentes produtores com o fito de contextualizar o segmento de realização da 

tarefa (agir referente) que será posteriormente semiotizado e, por tal motivo, são, em geral, 

caracterizados por expressões do tipo “Finda a conclusão da aula passada [...]”; “Seguindo 

os modelos das aulas precedentes [...]”, o que nos leva a possível conclusão de que os 

estagiários pouco refletem em suas práticas anteriores no intuito de melhorar a prática 

vindoura, mesmo que seja para apontar um problema ou uma tomada de decisão, a fim de 

evitar equívocos já enfrentados, pois, como argumenta Pimenta e Lima (2010), o estágio é 

reconhecido como um processo em que os estagiários escolhem, separam  o que consideram 

adequado e acrescentam novos modelos a partir da experiência que tem sido construída. 

Parece-nos que tais segmentos não são relevantes para os estagiários na escrita dos relatórios, 

o que pode ser explicado pelo grande número de recorrências de segmentos de realização da 

tarefa – fato que reforça a tese de que os relatórios de estágio são predominantemente 

narrativos/descritivos, sobretudo no momento em que os estagiários devem relatar sua prática 

– em detrimento dos segmentos que focam outra tarefa, que poderiam possibilitar um agir 

reflexivo ao levar em consideração outras experiências, independente de sua natureza – 

negativa ou positiva – entendendo que elas são fulcrais para o processo de desenvolvimento 

profissional. Conforme advogam Pimenta e Gonçalves (1990), a finalidade do estágio é 

propiciar ao aluno uma aproximação à realidade na qual atuará, desse modo, o discente é 

convidado a uma reflexão sobre esse contexto de realização, que antecipa sua prática futura, 

quando será, de fato, profissional. 

 Ao considerarmos os segmentos temáticos divididos nas categorias apresentadas 

acima, passamos a uma quantificação dos tipos de discurso mobilizados na escrita dos relatos 

das aulas, feitos pelos estagiários, que nos conduziu ao seguinte resultado. 

 

Tabela 6 – Tipos de discurso nos segmentos temáticos 

TIPOS DE DISCURSO NOS RELATOS SOBRE AS AULAS 

Tipo de discurso Fragmentos Porcentagem (%) 

Discurso Interativo 03 1,35 

Discurso Teórico 16 7,23 
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Relato Interativo 114 51,58 

Narração 88 39,81 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 Conforme dado exposto acima na tabela 6, os relatos sobre as aulas semiotizados pelos 

estagiários na parte que concerne ao desenvolvimento dos relatórios, mais especificamente em 

seção que compete à exposição da prática docente empreitada pelo estagiário, construída para 

esse fim é, em sua grande maioria, constituída por segmentos temáticos organizados 

textualmente sob a organização discursiva de relato interativo e, em seguida, por narração. 

Ambos os tipos de discurso, de acordo com Bronckart (2012) estão disjuntos em relação às 

coordenadas dos mundos, desse modo, o agente produtor enuncia seu texto por meio de certo 

distanciamento dos parâmetros físicos da ação, fazendo com que o produto por ele enunciado 

esteja disjunto em relação aquilo que está sendo relatado, algo como se distanciar do 

momento de produção e se ancorar no momento de realização da ação narrada. Nesse 

contexto, o agente produtor (estagiário) se transporta para um mundo discursivo do NARRAR 

e aponta para um agir realizado, ou seja, que já aconteceu. Nesses termos, a diferença 

substancial entre os tipos de discurso narração e relato interativo é que neste o produtor se 

coloca no texto por meios de unidades que indicam implicação, quais sejam: pronomes de 

primeira pessoa do singular/plural, formas verbais de primeira pessoa do singular/plural, 

dêiticos temporais (agora, hoje, já) e espaciais (aqui, neste lugar); naquele, por sua vez, não 

ocorrem tais implicações, dessa forma, o autor se transporta para o texto por meio de actantes 

postos em cena (cf. supra) e se comporta como observador das cenas narradas e vivenciadas 

por ele mesmo, ou seja, nos termos de Sousa (2014), “os estagiários se esquivam da 

responsabilidade do dizer e, consequentemente, da ação”. Sabemos, no entanto, que o 

estagiário fala dele mesmo e tal recurso é viabilizado pelo tipo de interação que o texto escrito 

permite que o produtor tenha, sobretudo em contexto de produção acadêmica, em que a 

impessoalidade é necessária, pois torna a linguagem mais objetiva.  

Com tais considerações e conforme resultado quantitativo exposto acima, foi-nos 

importante iniciar uma discussão em torno das nominalizações presentes nos relatórios em 

que os estagiários optaram por se distanciar do texto e semiotizar suas ações por meio do tipo 

de discurso narração. No entanto, por se referirem ao seu próprio agir, por meio de outro 

recurso válido permitido pela língua, consideramos as figuras de ação descritas por Bulea 

(2010), sem considerarmos nessa análise as figuras de ação externas caracterizadas por Bulea, 

Leurquin e Carneiro (2013), pois não encontramos tanto respaldo teórico para considerar as 
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ações semiotizadas pelos agentes, ainda que em terceira pessoa, como figurações externas, 

visto que tratam de seu próprio agir, conforme já conjecturamos. Em vista disso, em nossos 

dados, as figuras de ação são caracterizadas, além dos tipos de discurso já destacados por 

outros autores, pelo tipo de discurso narração, ao consideramos o gênero do qual foram 

extraídos nossos dados, que constituem características linguístico-enunciativas e 

organizacionais, bem como contexto sociointeracional bem distinto daqueles que promovem 

uma interação espontânea, tais como a entrevista e a autoconfrontação, por exemplo. No 

entanto, nesta contribuição, não teremos condições de sanar problemas dessa natureza, o que 

nos faz considerarmos a literatura e apontarmos lacunas para trabalhos seguintes. 

Com isso, os relatos com predominância de segmentos de narração e, por assim ser, 

constituídos de todas as características textuais, linguísticas e enunciativas comuns de sua 

estrutura nos fazem apontar pistas de figuras de ação externas e, desse modo, as 

características de autonomia do texto, licenciadas pela terceira pessoa e demais elementos 

coesivos, não se direcionam tão somente aos actantes outros colocados em cenas pelo 

estagiário ao tratar de seu agir (alunos, professor-regente, professor-formador etc), mas se 

direcionam também a eles (estagiários) e todos os recursos de coesão nominal empregados 

por eles no decorrer da escrita, conforme fizemos questão de frisar no início dessa seção 

 Feita essa observação na configuração e quantificação dos tipos de discurso presentes 

nos segmentos temáticos por nós analisados, damos continuidade à análise, considerando os 

três focos sobre o agir (cf. tabela 5) que permitiram a divisão de nossos dados, os quais 

passamos a expor em subseções para melhor organização do texto. 

 

6.4.1 Segmentos temáticos focalizando o agir referente 

 

 Conforme podemos constatar na tabela 5, os segmentos temáticos que focalizam o 

agir referente, ou seja, a tarefa (aula) que está sendo descrita pelo estagiário, constitui a 

maioria dos segmentos de nossos dados (152 fragmentos), dos quais apenas 01 (um) se refere 

à caracterização da tarefa e a maior parte se refere ao desenvolvimento/ realização da tarefa. 

Tais números já nos apontam possíveis interpretações sobre o agir do estagiário representado 

nos relatórios – eles, ao descreverem suas aulas, ocupam-se, sobretudo, em relatá-las, 

descrevê-las e contextualizá-las, situando-as como práticas oriundas de um mundo ordinário 

do qual fazem parte e ancoradas em experiências outrora vivenciadas repletas de revelações e 

aprendizados julgados, na maioria das vezes, como positivos e necessários. 

 Em tais segmentos pudemos observar a presença de todos os tipos de discurso, nos 
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quais se destacam o relato interativo e a narração. No que concerne às figuras de ação, foi 

possível identificarmos nesses segmentos quatro figuras, quais sejam: ação ocorrência, ação 

acontecimento passado, ação canônica e ação experiência. Sendo as duas últimas bem menos 

frequentes em comparação às duas primeiras. Passamos, então, a análise dos segmentos com 

maior número de ocorrências. Ou seja, o foco dos estagiários ao escreverem o relatório recai 

sobre a realização da tarefa, sem que haja necessariamente uma reflexão dessa prática. Com 

isso, eles mobilizam nesses segmentos de forma predominante figuras de ação ocorrência e 

acontecimento passado, visto que o núcleo do conteúdo temático se localiza em um agir 

realizado, experimentado e, na produção, relatado pelo estagiário, com grau mínimo de 

reflexão – o que destoa com nossa hipótese inicial levantada. 

 Com relação aos segmentos que focalizam o agir referente/evocação de determinantes 

externos, obtivemos um total de 29 (vinte e nove ocorrências). Por outro lado, seu 

correspondente agir referente/evocação de determinantes internos teve apenas três (03). Em 

geral, quando o estagiário tematiza sobre determinantes externos que, de certo modo, 

influenciam seu agir ele coloca em cena, sobretudo, a motivação dos alunos, o livro didático, 

textos diversos utilizados na aula ou, ainda, impedimentos para o agir, motivados por 

determinantes de ordem organizacional (tempo), estrutural (prédio, sala de aula), midiática 

(som, aparelho de DVD, televisão, data-show). No que tange aos determinantes internos, 

esses são de ordem individual do estagiário e, em geral, tem relação com seu estado de ânimo, 

impressões e medos, expostos nos relatos e que, de certa forma, possibilitam ou 

impossibilitam seu agir. Nesse sentido, vejamos o extraído abaixo, que se relaciona aos 

determinantes externos. 

 

Fragmento 16 – RR01: 

Nos momentos finais do encontro, estagiária e alunos prepararam a apresentação da 

turma para a I Giornata di Italiano da UECE. É importante ressaltar que, devido 

à proximidade da apresentação oral da turma, teve-se de reduzir a quantidade 

de tempo dedicada a atividades lúdicas, apesar da docente em formação procurar 

em todas as aulas fazer algo que contemplasse as técnicas que aprendeu no curso 

sobre Suggestopedia Moderna. (grifo nosso) 

  

 Observemos no fragmento acima que o estagiário se distancia do texto, colocando-se 

em terceira pessoa e utilizando a nominalização “estagiária”, em um primeiro momento e 

“docente em formação” em seguida. Para tanto, o agente produtor se utiliza de recursos 

linguísticos que o distanciam do texto, tornando-o autônomo. Observemos ainda que a parte 

negritada está inserida em um outro segmento contextualizado e pontual, referente a aula 
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relatada e narra o fazer da estagiária junto a seus alunos, em uma atitude visível de 

colaboração, em que o professor não é apenas aquele que dita o que deve ser feito, mas 

participa do processo de construção do saber aliado aos alunos. Em cena, estão postos a 

estagiária, os alunos e, notadamente, prescrições externas (determinantes externos) que 

limitam o agir da estagiária e, de certo modo, conduz seu agir. Para tanto, ao evocar tal 

determinante (proximidade da apresentação oral da turma) a estagiária mobilizou a figura de 

ação canônica que está colocada dentro de um segmento introdutório que aponta para a 

mobilização de figura de ação ocorrência. A ação canônica, aqui, aparece de forma a-

contextualizada e faz referência a uma prescrição do agir, vinda de modelos outros pré-

estabelecidos – nos termos de Bulea (2010) – “emana de uma instância normativa exterior” e, 

pelo que se observa, aceito com restrições pela estagiária que lamenta o tempo impossibilitar 

a condução de suas atividades lúdicas que, por sua vez, apresentam-se como modelos teóricos 

outros e aos quais a licencianda parece recorrer em sua prática de ensino. Em geral, pelo que 

podemos notar em nossos dados, a figura de ação canônica aparece em meio a segmentos que 

explicitam o trabalho realizado e funcionam como reflexões ou justificativas para a ação 

desempenhada pelo estagiário, sobretudo ao evocar determinantes, externos ou internos.   

 Vejamos o outro fragmento que evoca determinantes internos que, conforme Bulea 

(2010), abordam aspectos ligados às capacidades e aos recursos do actante. 

 

Fragmento 17 – RR12: 

A aula teve o seu início pontualmente como de costume às 11h tendo sua duração de 

1h. Inicialmente me senti um pouco nervosa, principalmente por ainda não ter 

o domínio da língua e muitas vezes me faltarem vocábulos necessários, assim 

como erros de conjugação verbal, principalmente em conjugações referente à 

pessoa falada, como o uso do voi no lugar do tu ao me referir diretamente com o 

aluno, somente falta de atenção. (grifo nosso) 

 

 

 No extraído acima, a estagiária que se apresenta no texto em primeira pessoa do 

singular dá informações gerais amparadas no contexto físico de realização da tarefa de 

estágio, desse modo, contextualiza seu agir na aula relatada, tematizando a importância de ser 

pontual e a frequência com a qual o faz (como de costume). A estagiária evoca determinantes 

internos que dizem respeito a si mesma, ou seja, a sua insegurança frente à turma (me senti 

um pouco nervosa), no entanto, observemos ainda que sua insegurança tem a ver com 

capacidades necessárias ao professor de língua estrangeira e que, segundo ela, não consegue 

dominar com maestria (me faltarem vocábulos, erros de conjugação). Dessa forma, cabe a 

discussão empreendida no capítulo dois desta contribuição, que diz respeito à Matriz 
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Curricular do Curso de Letras/Italiano e à consequente formação desses profissionais. Como é 

possível ou cabível chegar ao término de um curso com tantas disciplinas e não se sentir 

preparado para o ofício? É algo a questionar. Sobre tal aspecto, alinhamo-nos a Pimenta e 

Lima (2010), quando as autoras apontam limitações na formação inicial de professores que, 

de acordo com elas, acumulam índices precários devido à formação realizada de modo 

“ligeiro” e, muitas vezes, frágil, seja no tocante à teoria que à prática. 

 No extraído em análise, a estagiária reconhece sua limitações e as considera como 

determinantes de seu agir como ocupante de tal posição social, por isso as expõe e o faz por 

meio do tipo de discurso relato interativo. No fragmento em questão, identificamos a figura 

de ação acontecimento passado, que propõe, conforme Bulea (2010), uma compreensão 

retrospectiva do agir e lhe é conferido um caráter não habitual que, no caso acima, manifesta-

se pelo modo como a estagiária se sente no início de sua tarefa. Tal figura é mobilizada com o 

fito de explicar o agir sobre o qual se fala e traz um alto grau de contextualização (A aula teve 

o seu início pontualmente como de costume às 11h tendo sua duração de 1h). A pontualidade 

é tida como um agir rotineiro por parte da estagiária que faz questão de reforçá-lo (como de 

costume). Além disso, a angústia relatada pela discente é por ela avaliada de modo 

pormenorizado e objetivo (somente falta de atenção). 

 A mesma angústia experimentada pelo agente produtor do RR12 (acima) foi 

vivenciada pelo agente produtor do RR17. Vejamos. 

 

Fragmento 18 – RR17: 

 No primeiro momento ministrei apenas duas aulas, pois a UFC entrou em greve e 

como parte da Universidade, a CCI também, e digo sem nenhuma dúvida, que 

essas duas aulas foram as piores, pois a insegurança, a inexperiência e o 

nervosismo eram aparentes até para os alunos: sentia que não estava preparada 

para estar ali, diante de 24 pessoas para ensinar italiano. (grifo nosso) 

 

 

Um impedimento para o agir do estagiário foi tematizado no início do segmento (a 

greve da instituição), no entanto, um dos fatores mais ilustrados pelo agente produtor do 

relatório diz respeito a sua insegurança, inexperiência e nervosismo. Tais determinantes são 

corriqueiramente evocados nos relatórios por estagiários que nunca tinham tido experiência 

docente e, o estágio, nesse sentido, constitui-se como momento formativo único e desafiador 

na formação do futuro docente, uma vez que, como acentuam Pimenta e Lima (2010), 

“possibilita que sejam trabalhados aspectos indispensáveis à construção da identidade, dos 

saberes e das posturas específicas ao exercício profissional docente”. Como se observa, a 

estagiária se implica no texto por meio de primeira pessoa (ministrei, digo), no entanto, deixa 
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sua escrita disjunta em relação às coordenadas gerais do mundo e, assim, ancora-se no mundo 

do narrar, caracterizando o relato interativo. Essa disjunção é concretizada por meio do verbo 

no pretérito perfeito do indicativo e no pretérito imperfeito (ministrei, sentia), bem como por 

meio do dêitico espacial (ali). A estagiária coloca-se como ator, ciente de seu agir, bem como 

compreende os motivos de seu impedimento (greve na instituição). Quanto à figura de ação, 

também nesse fragmento identificamos a ação acontecimento passado. No fragmento acima, 

essa figura é iniciada pela expressão “e digo sem nenhuma dúvida” que nos apresenta como 

uma reflexão feita pelo estagiário no momento de sua escrita, ou seja, ao se referir ao 

momento vivenciado, ele se atualiza e textualiza seu pensamento que está em relação de 

simultaneidade com a produção do relatório (digo) e amparado na expressão de certeza do que 

é dito, caracterizada como sendo uma modalização lógica/epistêmica (sem nenhuma dúvida), 

expondo o grau de verdade ou certeza sobre o que é dito. Além disso, ao expor seu agir, a 

estagiária se utiliza de modalizações apreciativas de valor negativo ao caracterizar as aulas 

(essas duas aulas foram as piores), ao empregar o adjetivo “piores”. 

No que concerne aos segmentos temáticos que focalizam o agir 

referente/desenvolvimento da tarefa, consideramos a sua divisão em: 1) preparação da tarefa; 

2) realização da tarefa e; 3) desdobramentos da tarefa, dos quais, o segmento (2) possui o 

maior número de ocorrências (81) e o segmento 1, o menor número (9). 

Conforme os próprios títulos informam, o desenvolvimento da tarefa se constitui em 

um momento que antecede, que se realiza e que se conclui por meio de desdobramentos que 

podem se manifestar por meio de conclusões, observações e/ou reflexões, algo que Sousa 

(2014) classificou como “instâncias de reflexão” por parte do estagiário. De acordo com 

nossos dados, quando os estagiários se referem à preparação da tarefa eles apontam 

momentos que antecederam a realização da tarefa por meio de verbos como estudar, preparar, 

revisar que, de certo modo, “preparam” para o agir docente, ancorados na necessidade de 

revisar conteúdos já estudados e preparar materiais e atividades que possam auxiliá-los na 

execução da tarefa. Por tal motivo, tais segmentos são sempre muito contextualizados, os 

actantes postos em cena são bem determinados, bem como os instrumentos necessários para 

agir que, como salientou Mazzillo (2006), “agir com instrumentos” é característico do agir 

docente, visto que a voz e os conhecimentos não são suficientes para o sucesso de uma aula, 

sobretudo no mundo tecnológico e fluido no qual vivemos, e esse fator se acentua quando 

pensamos nas aulas de língua estrangeira, que são sempre motivadas por textos, dinâmicas, 

atividades lúdicas que permitem que o agir do professor e, consequentemente, o aprendizado 

do aluno sejam concretizados. O extraído seguinte ilustra tais informações. 
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Fragmento 19 – RR01: 

Como introdução do argumento da primeira unidade, “L’importante è mangiare”, a 

docente em formação preparou um cartaz (anexo) contendo explicações sobre o café 

da manhã (colazione), a merenda, o almoço (pranzo) e a janta (cena) dos italianos. 

Perguntou também se os hábitos alimentares descritos no cartaz ainda faziam parte 

da vida dos italianos. Fez isso para introduzir o que seria trabalhado no primeiro 

tópico do livro, o qual foi abordado em seguida. 

 

 O instrumento apontado para o agir da estagiária, ou seja, a realização da tarefa de 

ensino, foi o cartaz com informações referentes aos hábitos alimentares italianos. Verifica-se 

no fragmento que a estagiária se coloca de forma autônoma no texto, por meio de terceira 

pessoa, no entanto, o actante colocado em cena (docente em formação) é posto como ator, ou 

seja, tem motivos e intenções para agir (fez isso para introduzir o que seria trabalhado no 

primeiro tópico do livro). No agir representado acima, o segmento predominante é do tipo de 

discurso narração e a figura de ação que identificamos trata-se da ação ocorrência, a qual 

expressa um forte grau de contextualização (tal agente, tal situação) e coloca em cena 

antecedentes do agir. Observamos a predominância de verbos no pretérito perfeito do 

indicativo, ou seja, as ações narradas estão em disjunção com as coordenadas do mundo 

ordinário, dentro de um mundo do  NARRAR (preparou, perguntou, fez).  

 No extraído acima, a agentividade é fraca, dado que o agente produtor opta em se 

distanciar do texto e, assim, o autor empírico mobiliza uma terceira pessoa para “atorizar” 

suas próprias ações. Ainda no exemplo, não podemos apontar marcas de continuidade 

espaciotemporal, uma vez que em gêneros de texto como o são os relatórios de estágio não é 

comum e nem esperado marcas dêiticas que apontem o momento exato da situação, além de 

que a descrição dos fatos já se estabelece, predominantemente, no mundo do narrar que, a 

depender do produtor, reiteramos, implica-se ou não no texto.  

 Para continuarmos, observamos que os segmentos que apontam a realização da tarefa 

estão muito atrelados àqueles que se referem aos desdobramentos das tarefas, o que ratifica a 

ponderação que fizemos mais acima, relacionada aos limites que separam um segmento do 

outro. No mais, constituem a grande maioria dos segmentos temáticos uma vez que são os 

relatos daquilo que acontece, de fato, no momento da aula, sem maiores ponderações sobre o 

que se diz, cumprindo um caráter predominantemente descritivo das ações desenvolvidas e 

que se compõem, sobretudo, por meio de verbos tais como: fazer, propor, ministrar, pedir, 

solicitar etc. Nesses segmentos há predominância de figuras de ação ocorrência e 

acontecimento passado, que são identificadas em segmentos de narração e de relato 
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interativo, conforme demonstramos nos fragmentos a seguir. 

 

Fragmento 20 – RR09: 

 
A aula foi iniciada com as saudações necessárias e a escrita da data do dia na lousa. 

Em seguida, foi exposto o conteúdo que iria ser discutido e aprendido em sala de 

aula. Os alunos mostraram-se participativos e engajados e também não se sentiram 

intimidados com a presença do professor orientador. O conteúdo a ser visto era o da 

unidade 4 do livro didático “Espresso”, cujo título é “Tempo Libero”. A unidade já 

havia sido iniciada na aula anterior, portanto a continuidade seria dada a partir do 

ponto sete do método. Os objetivos da lição eram que os alunos fossem capazes de 

expressar seus gostos e preferências; aprendessem sobre o uso do verbo “piacere” e 

fossem capazes de dizer as horas em italiano. Trabalhamos de forma que os 

objetivos fossem alcançados e, tendo em vista a participação dos alunos, de fato 

foram. 

 

 O fragmento acima foi retirado do RR09, em que a data do dia em que a aula foi 

ministrada aparece como título do relato, mostrando forte grau de contextualização, no 

entanto, como era de se esperar, nos relatórios presenciamos relatos sempre ancorados em 

momento disjuntos ao de sua produção, não permitindo marcas linguísticas que apontem o 

momento de produção (cf. supra). No extraído acima, o estagiário relata sua ação por meio de 

narração e emprega construções passivas (a aula foi iniciada) e descreve as ações por ele 

empreendidas sem, necessariamente, explicitar o ator envolvido nelas que, no caso, trata-se 

dele mesmo. No entanto, o estagiário coloca em cena outros actantes, tais como os alunos e o 

professor-formador e passa a considerar suas ações e comportamentos como se tivesse acesso 

a essas interpretações de cunho subjetivo. Além disso, o estagiário faz uso de construções do 

futuro do pretérito (iria ser discutido). Ademais, o produtor ao relatar a cena, expõe os 

objetivos daquela aula que, por sua vez, estão ancorados em prescrições externas que 

normatizam seu agir (Os objetivos da lição eram que os alunos fossem capazes de expressar 

seus gostos e preferências; aprendessem sobre o uso do verbo “piacere” e fossem capazes de 

dizer as horas em italiano). Notemos, ainda, que por meio do verbo “trabalhar” o estagiário 

reitera que os objetivos foram alcançados. Vale ressaltar que o estagiário se coloca como uma 

espécie de observador de seu próprio agir e em nenhum momento insere um actante que o 

represente, fazendo com que possamos apenas inferi-lo por meio das construções passivas 

empreendidas. A aula descrita coloca em cena o actante professor-formador que, nesse dia, 

parece ter ido acompanhar o discente em formação em sua atuação no estágio, o que 

demonstra a atividade colaborativa que deve ser ensejada no período de tirocínio entre a 

universidade e a escola-campo. 

 No fragmento seguinte, o estagiário inicia seu relato por meio de construção passiva, 
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mas em seguida já se coloca no texto por meio da primeira pessoa do plural (nós), 

caracterizando um segmento de relato interativo. 

 

Fragmento 21 – RR07: 

Foi distribuído um texto abordando o aspecto gramatical “Si impersonale” e 

fizemos uma discussão, sobre a interpretação do texto e sobre o ponto gramatical. 

Fizemos uma explanação sobre o assunto e pedimos que eles resolvessem os 

exercícios do livro. Finalizamos essa unidade com o ascolto que estava no livro. 

(grifo nosso) 

 

 Em geral, ao se referirem ao desenvolvimento da tarefa, sobretudo sua realização, os 

estagiários se referem a aulas de gramática ou tópicos gramaticais, como podemos verificar 

no fragmento acima. É corriqueiro também na prática de ensino de língua estrangeira o uso de 

materiais extras, textos que acabam norteando o agir do professor de línguas, juntamente ao 

livro didático, já fonte de prescrições. 

 No fragmento abaixo, notamos a tematização de uma “espécie de avaliação” 

promovida pela estagiária. O seu relato de aulas, durante todo o relatório, é feito de maneira 

autônoma e, para tanto, ela insere no texto o actante “estagiária”. Nos dados, esse momento de 

avaliação parece ser recorrente e os estagiários o tematizam, pois atribuem valores positivos 

em relação a sua prática como futuros professores. Vejamos. 

 

Fragmento 22 – RR13: 

Ao terminar a aula, a estagiária pediu que os alunos fizessem uma espécie de 

avaliação do curso e perguntou se eles pretendiam dar continuidade aos estudos do 

idioma. Surpreendentemente, todos eles pretendem aprender mais sobre a língua. 

(grifo nosso) 

 

Notamos e vale reiterar que o relato das aulas feitos pelos estagiários sempre se baseia 

em descrever ações empreendidas em sala de aula, além disso, suas ações estão sempre em 

comum realização com as ações dos alunos, actantes também postos em cena. No extraído 

acima, a estagiária atenta para a necessidade de avaliar sua prática, considerada a partir da 

vontade dos alunos de continuarem o curso que fora ministrado e a modalização apreciativa 

manifestada pela estagiária (surpreendentemente) nos chamou atenção, uma vez que se o fato 

tomou esse caráter de surpresa é porque não era esperado e, desse modo, deixa-nos entender 

que a estagiária não avaliou bem seu papel e se surpreendeu com a possível avaliação do 

alunado. O fragmento ainda nos atualiza de informações temporais de acontecimento da ação 

(ao terminar a aula) e nos apresenta uma noção de algo ocorrido uma única vez durante toda 

a prática – que se espera acontecer ao término do curso, semestre etc. - ou seja, um aspecto 

não corriqueiro, acidental, o que nos permite identificar nesse agir a figura de ação 
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acontecimento passado que, no extraído em análise, aparece em segmentos de narração, mas 

em que são definidos, claramente, os papeis dos actantes postos em cena, no entanto, a 

estagiária não deixou claro os motivos para o agir no texto, descrevendo apenas as ações e não 

deixando claras suas intenções. 

Nos segmentos de desdobramentos da tarefa, pudemos observar com muita frequência 

a figura de ação experiência . Conforme asseveram Stutz e Carneiro (2015), a figura em 

questão é “um relato que expressa uma conclusão acerca de algum modo de fazer o ensino ou 

de ser professor.” Ademais, conforme Bulea (2010), tal figura de ação constitui uma forma de 

cristalização pessoal das experiências vividas por profissionais ou por outras pessoas, 

portanto, pauta-se em uma “ação abstrata”, pois seu núcleo temático se refere a situações 

singulares vividas. Além disso, tal figura é sempre descontextualizada, podendo ser 

recontextualizada dentro da situação comunicativa estabelecida. Nesse sentido, apontamos o 

fragmento abaixo que exemplifica essas ocorrências nos dados. 

 

Fragmento 23 – RR03: 

O encontro supracitado foi o primeiro no qual levei uma música específica para 

trabalharmos e outras somente para nos deleitarmos, não fiz isso anteriormente, 

pois não costumo trabalhar com músicas até que o grupo já tenha obtido um 

vocabulário razoável para seu nível. Ainda nessa data combinamos de trocarmos 

cartões, pesquisados e escolhidos por mim, e panetones na aula posterior. (grifo 

nosso) 

 

O segmento é predominantemente construído em relato interativo e com marcas de 

discurso interativo na passagem em destaque no extraído, em que apontamos a figura de ação 

experiência , que justifica o seu não fazer em momentos anteriores ao da ação narrada com 

base em sua experiência, o que pode ser fundamentado pela construção iniciada pelo verbo 

“costumar” (pois não costumo...), com valor de presente genérico. A justificativa de sua ação 

é também justificada por meio do elemento de valor lógico-argumentativo (pois). No extraído, 

a estagiária se implica por completo no texto por meio dos verbos em primeira pessoa do 

singular (levei, fiz, costumo), bem como por meio do pronome possessivo (mim). De fato, é 

esperado do professor essa compreensão sobre o seu agir, que se amparam nas necessidades e 

perspectivas de aprendizado do aluno. 

Quanto à agentividade, verifica-se que é bastante forte no fragmento e o agente 

produtor se implica nele, colocando-se como ator e, portanto, com finalidades, razões e 

motivos para agir (para trabalharmos e outras somente para nos deleitarmos). Além disso, o 

‘estagiário’ justifica sua ação por meio de um agir cristalizado, decorrente de experiências 

outras vivenciadas no ensino, o que nos permite inferir que não foi a primeira vez que o 
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agente desempenhou tal função, assim, o estágio não se configurou como uma surpresa em 

sua formação docente, mas como uma etapa a ser executada do plano de curso. É válido 

ressaltarmos que, no início de sua escrita do relatório, o agente produtor do RR03 destaca que 

essa não foi sua primeira experiência. No caso exposto, a figura de ação experiência 

mobilizada pelo ‘estagiário’ não está amparada em teóricos, mas decorre de sua própria 

experiência na docência. Nesse contexto, como acentua Lima (2001), o estágio proporciona 

uma formação contínua como uma prática reflexiva que se dinamiza na prática, por meio de 

um viés metodológico e como uma política de desenvolvimento profissional de professores. 

Outrossim, por meio dos segmentos que mobilizam figuras de ação experiência, 

constatamos, através do discurso do estagiário sobre seu agir, outro aspecto que contribui para 

o desenvolvimento do aluno e, consequentemente, do trabalho realizado em sala de aula, que 

trata da “motivação”. Vejamos.  

 

Fragmento 24 – RR13: 

Observou-se a necessidade de estar sempre os parabenizando pelo trabalho e esforço 

realizado. O incentivo é sempre bom e faz com que o aluno busque fazer e aprender 

sempre mais. 

 

Por meio do discurso teórico, identificamos o segmento acima que aponta para a 

mobilização de ação experiência no agir do estagiário que, ao perceber o instrumento 

simbólico “incentivo”, alcançado por meio de um agir linguageiro “parabenizar”, o estagiário 

chega à conclusão de que é essa ação é fulcral e permite o agir do aluno como necessidade de 

“aprender sempre mais”. O actante “incentivo” é colocado, no entanto, como uma instância 

que prescreve a ação de aprender do aluno, como se verifica por meio da modalização 

construída a partir do metaverbo (buscar + fazer). No mais, o estagiário entende a ação de 

parabenizar como uma necessidade, ancorada em suas convicções subjetivas e valores sociais, 

bem como nas tarefas que são comuns ao grupo social do qual faz parte. 

No que tange à agentividade, ela é fraca no segmento em análise, o que caracteriza o 

tipo de discurso mobilizado para descrever essa ação, fruto da observação decorrente da 

experiência acumulada do aluno em situação de estágio. Destacamos ainda a modalização 

deôntica (necessidade) empregada pelo autor, que se apoia em valores, em opiniões e em 

regras constitutivas do mundo social (BRONCKART, 2012), reforçada pelo adjetivo de 

caráter reiterativo (sempre) que coloca no plano da “obrigação” corriqueira o fato de agir 

(parabenizar os alunos) desse modo. 
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6.4.2 Segmentos temáticos focalizando outra tarefa 

 

 Com base em nossos dados, observamos que os estagiários, pouquíssimas vezes, 

referem-se à outra tarefa – diferente daquela que está sendo descrita. Quando o fazem é, 

sobretudo, para contextualizar a aula que está sendo relatada, dando assim um caráter 

progressivo à exposição que intentam fazer. Desse modo, a construção que fazem, funciona 

como orações introdutórias da temática a ser abordada. De tal sorte, constatamos em nossos 

dados apenas duas ocorrências e, delas, extraímos um exemplo. 

 

Fragmento 25 – RR08: 

Seguindo o modelo das aulas precedentes, iniciamos com o áudio e a requisição 

aos alunos para que tivessem atenção, pois, em seguida, solicitamos a sua 

participação ativa na discussão dos aspectos do texto [...] 

 

 Conforme é possível verificar no extraído acima, o estagiário faz referência às aulas 

precedentes como modelos para o seu agir futuro e rotineiro, introduzindo por meio de uma 

oração reduzida de gerúndio (seguindo) as ações empreendidas na aula em questão. O 

estagiário justifica sua ação no texto, alertando aos alunos (actantes outros postos em cena) 

sobre a necessária atenção sobre o texto, pois este será objeto de discussões futuras. O não 

atendimento da requisição do estagiário por parte dos alunos inviabilizaria a realização do 

fazer do professor (discutir sobre o texto).  

A pouca ocorrência desses segmentos nos fazem entender como uma necessidade do 

estagiário apenas relatar as aulas que foram ministradas e não se deter aos fatores 

constitutivos das aulas anteriores que, de certa forma, apontam experiências, surpresas e 

desafios que puderam ter sido superados e que, possivelmente, contribuiria para as ações 

futuras. No entanto, tal segmento é pouco explorado pelo estagiário na escrita do relatório, 

motivo pelo qual o apontamos apenas de modo ilustrativo. 

 

6.4.3 Segmentos temáticos focalizando o trabalho em geral 

 

 Conforme expusemos acima, durante a leitura dos relatórios, observamos que há 

documentos que relatam as aulas de modo geral e não especificam uma aula em particular. 

Nesses casos, notamos a grande recorrência de segmentos temáticos que apontam o trabalho 

em geral, entendido, nesse contexto, como o trabalho de estágio. Em vista disso, sentimos a 

necessidade de considerar, junto a esses segmentos, uma quarta subdivisão a qual intitulamos 
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desdobramentos das tarefas, que se referem a reflexões feitas ao longo das tarefas (aulas) 

realizadas. Identificamos a figura de ação acontecimento passado, bem mais frequente que a 

ação ocorrência nesses segmentos. Por tratarem, muitas vezes, de reflexões, conclusões e 

conjecturas a respeito da prática docente, em seus discursos representados, os estagiários 

mobilizam, ainda, uma grande quantidade de figuras de ação canônica e experiência.  

Desse modo, observamos que houve a mobilização de todas as figuras de ação 

descritas por Bulea (2010) e, em menor grau da figura de ação definição – identificada 

somente nesses segmentos. Uma primeira análise sobre essa constatação nos permitiria 

concluir que um olhar geral sobre o trabalho distancia o estagiário de uma atitude meramente 

descritiva de sua ação e o coloca em uma posição mais reflexiva sobre a experiência tida ao 

longo das aulas ministradas. 

Ao considerarmos os segmentos focalizando o trabalho em geral em relação a suas 

subdivisões, consideradas na tabela 5, temos o seguinte: 1) organização do trabalho – trinta e 

três (33) segmentos; 2) condições de trabalho – nove (09) segmentos; 3) aspectos ligados ao 

ofício ou à profissão – quatorze (14) e; 4) desdobramentos das tarefas (estágio) – onze (11) 

segmentos. 

Reiteramos que todos os tipos de discurso foram verificados nos segmentos temáticos 

analisados, conforme já ressaltamos, os relatórios se configuram dentro de um plano 

narrativo, o que faz com que todos os segmentos se encaixem, majoritariamente, nos 

discursos relato interativo e narração, estes sendo predominantes, mas não excluindo os 

demais que suscitam a identificação de particulares figuras de ação, tais como a ação 

canônica e a ação experiência. 

Os segmentos que focalizam o trabalho em geral/organização do trabalho constituem 

a maioria nos dados dessa divisão e, em geral, apresentam procedimentos que antecederam a 

realização das tarefas, bem como explicitam metodologias empregadas a partir de uma (re)- 

definição por parte do actante posto em cena, experiência outrora empreendidas ou 

determinações externas que conduzem ou realinham seu agir. O exemplo a seguir denota uma 

redefinição feita pelo estagiário em relação ao trabalho com alunos de níveis diferentes 

(característica de sua turma no estágio), que passa a ser um objeto de reflexão por ele 

mobilizado. 

 

Fragmento 26 – RR05: 

Trabalhar com alunos de níveis diferentes é particularmente interessante, pois 

temos que dosar o nível a ser utilizado, sem subestimar a capacidade daqueles que 

tiveram muita vivencia com a língua, nem superestimar o nível daqueles que tiveram 
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mais oportunidades de contato com a língua, ou melhor habilidade. (grifo nosso) 

 

 Como podemos observar no extraído acima, o fato de ter trabalhado com alunos de 

níveis diferentes passa a ser um objeto de reflexão do estagiário, implicado no texto por meio 

de construções verbais de primeira pessoa do plural (temos). Temos, assim, no fragmento 

acima, uma construção discursiva, predominantemente, organizada na estrutura temos + verbo 

no infinitivo, seguida dos verbos postos em tal forma nominal (subestimar, superestimar) sem 

a presença do auxiliar “temos”, que passa a ser inferido nas demais estruturas. Tal construção 

mobiliza a modalização deôntica, do domínio do direito, da obrigação social e/ou da 

conformidade com as normas em uso (BRONCKART, 2012). No entanto, no que remete ao 

segmento que nos permite identificar a figura de ação definição (em destaque), notamos a 

estrutura em é. A nosso ver, o agir – trabalhar com alunos de níveis diferentes – passa a ser 

um objeto de reflexão do agente produtor e, assim, ele o faz por meio de uma re-definição, 

pautado em seus saberes e na compreensão de mundo que ele domina. Tais fatores nos 

apontam a mobilização da referida figura, possuindo as mesmas características descritas por 

Bulea (2010). Temos no fragmento em análise um verbo no presente genérico (é), que atualiza 

a prática realizada e a coloca como um fazer habitual, contínuo, caracterizando um segmento 

de discurso teórico ou ainda o misto teórico-interativo.  

 No fragmento seguinte, o ‘estagiário’ mobiliza a organização de seu trabalho ancorado 

em suas experiências outrora empreendidas, constituindo um agir cristalizado que caracteriza 

a figura de ação experiência, vejamos.   

 

Fragmento 27 – RR03: 

Essa não foi minha primeira experiência docente, por isso costumo sempre inteirar 

os estudantes de todo o programa e percebo que isso funciona bastante, pois desse 

modo o grupo sabe o que deve fazer e como deve fazer, mesmo que um ou outro não 

tenha um bom rendimento, percebe que ele também deve fazer o mínimo necessário 

para alcançar o nível desejado da língua italiana. 

 

 Observemos, inicialmente, que o ‘estagiário’ inicia seu discurso deixando claro que a 

experiência, encabeçada pelo elemento referencial “essa”, não foi a primeira. Tal 

posicionamento já nos informa sobre a possibilidade de mobilização da ação experiência, 

visto que sua prática estará amparada nas vivências já participadas. Tal figuração do agir é 

fortemente caracterizada pelo uso do advérbio reiterativo (sempre) e é, no fragmento, 

reforçado pelo verbo com valor corriqueiro (costumo). Dessa forma, o agir cristalizado 

mobilizado no discurso do ‘estagiário’ passa a ser um guia instrucional de seu agir, mas aí, 
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não amparado necessariamente em documentos prescritivos ou determinações externas, mas 

ancorados em sua própria experiência – que permite, assim, a organização de seu trabalho de 

estágio. Nesse tocante, o estágio é vivenciado, conforme advoga Lima (2001), como uma 

prática de formação contínua, no sentido que pessoas que já exercem o magistério o 

vivenciam, espera-se, a fim de refletir e contribuir com a prática futura. Quando o realizam 

tão somente para cumprir as obrigações acadêmicas é possível que não desencadeie tantas 

reflexões  

 A agentividade é fortemente marcada no fragmento, pois o ‘estagiário’ se coloca como 

ator, responsável por seu agir e com claras convicções, motivações e intenções. Tais 

constatações são verificáveis por meio do verbo “perceber”, que abre a oração substantiva, a 

qual avalia positivamente o seu agir (funciona bastante), e do elemento coesivo lógico-

argumentativo “pois”, permitindo um processo de consciência sobre o que está sendo exposto. 

Seu agir descreve ações as quais os alunos devem seguir, devem se apropriar (grupo sabe o 

que deve fazer e como deve fazer; deve fazer o mínimo necessário), ou seja, o sucesso na 

aprendizagem do aluno passa a depender, necessariamente, do fato de estar atento ao 

programa já previamente organizado e disponibilizado pelo ‘estagiário’. 

 No fragmento seguinte, a figura de ação acontecimento passado é construída dentro 

de segmentos de relato interativo e demonstra aspectos de organização do trabalho, 

desenvolvidos pelo ‘estagiário’ em co-participação do professor-formador. 

 

Fragmento 28 – RR16: 

As primeiras aulas foram preparadas juntamente ao professor orientador, de tal 

modo que planejávamos antes de tudo, os conteúdos que seriam abordados, quais 

seriam os objetivos da aula, a metodologia, os suportes técnicos e os materiais 

complementares que seriam utilizados, e a forma como os alunos seriam avaliados, 

tudo isso, resultava em um plano de aula que era utilizado por mim durante as aulas 

como uma espécie de guia. Após a segunda semana de aula, passei a planejá-los 

sozinha, entretanto, todos os planos eram avaliados pelo professor orientador e 

quando necessário o mesmo instruía-me a modificá-lo. 

 

 No extraído acima, a agentividade é claramente assumida, primeiramente, por meio de 

construções de primeira pessoa do plural, em que estão envolvidos professor-formador e 

‘estagiário’. Em seguida, a agentividade é assumida somente pelo ‘estagiário’, que passa a 

assumir o papel de organizar sozinho suas aulas. Observemos que o plano geral da reunião de 

planejamento da aula do professor-formador e do ‘estagiário’ é o mesmo plano descritivo dos 

textos planificadores aos quais damos o nome de “plano de aula” (os conteúdos que seriam 

abordados, quais seriam os objetivos da aula, a metodologia, os suportes técnicos e os 
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materiais complementares que seriam utilizados, e a forma como os alunos seriam 

avaliados), por isso, ao término, tal reunião consistia na formalização de um plano de aula 

que, como frisou o ‘estagiário’ passou a ser uma “espécie de guia” de seu agir em sala de aula. 

O papel atribuído ao actante professor-formador é daquele que instrui e avalia, prescritor das 

ações desenvolvidas pelo ‘estagiário’, mas também daquele que acompanha e promove o 

aprendizado, visto o caráter formativo da disciplina de estágio. O papel atribuído ao actante 

estagiário, tematizado pela primeira pessoa, plural ou singular, é o de fiel executor das 

prescrições advindas de determinantes externos (professor-formador, textos formativos, plano 

de aula), o que nos permite inferir que, para o ‘estagiário’, a sanção positiva de sua prática de 

estágio passa pelo cumprimento dessas prescrições, por isso a necessidade de tematizá-las no 

relatório. No fragmento em análise, o plano de aula constitui-se como um instrumento 

material que norteia o agir do estagiário, prescreve suas ações e as torna planejadas. O agir 

projeta-se como algo possível de acontecer e se constrói dentro do saber do estagiário, no 

entanto, como acentua Leurquin (2013), o saber não é suficiente, pois entram em jogo 

também o poder fazer, o querer fazer e o dever fazer; e essas modalizações do agir 

professoral não se esgotam no agente professor, mas abrangem todo o contexto de ensino no 

qual se insere o profissional ou, em nosso caso, o estagiário. 

 Na construção discursiva desse fragmento, verifica-se, predominantemente, o relato 

interativo, textualizado por meio de verbos no pretérito perfeito e imperfeito do modo 

indicativo (foram preparadas, planejávamos), bem como por verbos no futuro do pretérito, 

que não nos dão certeza de suas realizações (seriam utilizados, seriam abordados) – dado o 

caráter planificador e por assim ser, da validade do que pode acontecer mais não 

necessariamente acontecerá, dos planos de aula.  

 No tocante aos segmentos que focalizam o trabalho em geral/condições de trabalho, 

observamos que em meio ao relato de sua prática alguns estagiários fazem explicitações de 

aspectos que envolvem a possibilidade ou a impossibilidade de seu agir e que estão, de certo 

modo, organizados como aspectos que dizem respeito a suas condições de trabalho. Um fato 

que podemos destacar é a quantidade de alunos. Enquanto na rede básica de ensino temos 

como problema o grande número de alunos, que inviabiliza uma aula mais focada; nas aulas 

de italiano, a pequena quantidade de alunos pode ser um fator desestimulante e, em seguida, 

sua decorrente diminuição (evasão dos alunos). 

 

Fragmento 29 – RR03: 

Algo que sempre noto é que o primeiro semestre sempre é bastante repleto de 
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estudantes, no entanto nem todo o grupo vai adiante, mas especificamente dessa 

equipe, 13 estudantes, percebi que quase todos dos que continuaram até dezembro 

tiveram um bom desempenho nas avaliações tanto escritas como orais, exceto uma 

aluna que desde o início apresentou dificuldades e também devido suas faltas não 

conseguiu obter rendimento satisfatório em nenhuma das avaliações propostas. 

 

Em geral, os segmentos que apontam as condições de trabalho não trazem modos de 

dizer o agir, são ancorados, sobretudo, em percepções, reflexões, daí a recorrência de verbos, 

tais como: notar, perceber, observar etc. No fragmento acima, observamos que o ‘estagiário’ 

se coloca nessa posição de observador e que sua prática é ancorada em experiências já 

empreendidas, por isso o uso de advérbios de caráter reiterativo (sempre). No relato acima, o 

estagiário está em simultaneidade com o ato de produção e o verbo “notar” é textualizado no 

presente, com o valor habitual, ou seja, trata-se de um julgamento feito pelo ‘estagiário’ 

durante a prática de estágio, mas que continua com ele no momento da escrita do relatório. 

O ‘estagiário’ então é colocado no texto como aquele que reflete sobre as suas 

condições de trabalho e que faz conjecturas a respeito de seu desenvolvimento, que aponta a 

frequência dos alunos como agir necessário para obter bons resultados (percebi que quase 

todos dos que continuaram até dezembro tiveram um bom desempenho nas avaliações tanto 

escritas como orais). 

A agentividade é marcada por meio do uso da primeira pessoa do singular (noto, 

percebi) e o segmento é, predominantemente, relato interativo. 

No que concerne aos aspectos ligados ao ofício ou à profissão, percebemos uma forte 

mobilização de figuras de ação canônica e experiência, conforme expusemos acima, que 

possuem, encaixadas em segmentos maiores de narração ou de relato interativo, as mesmas 

características já descritas por outros autores. 

 

Fragmento 30 – RR01: 

Sabe-se que é fundamental que a construção do conhecimento parta da própria 

turma, já que tal conhecimento será fruto das conclusões tiradas pelos próprios 

discentes. 

 

No fragmento acima, o ‘estagiário’ justifica seu agir (alunos conduzidos a tirarem suas 

próprias conclusões) a partir da mobilização da figura de ação canônica, que reside, nos 

termos de Bulea (2010), “numa compreensão do agir sob forma de construção teórica”, que se 

apresenta, conforme verificamos, de forma a-contextualizada e possuindo validade geral, 

considerando as normas em vigor e a abstração feita pelo actante que a efetua (estagiário), 

baseando-se no contexto em que está inserido.  
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Quanto à agentividade, ela não é assumida, o que permite que o fragmento seja 

organizado em discurso teórico e todas as características que lhes são cabidas. Os mesmos 

aspectos podem ser observados no fragmento seguinte. 

 

Fragmento 31 – RR01: 

Essa aula comprovou como a motivação auxilia o docente no processo de ensino, na 

realização de atividades consideradas muitas vezes “chatas” pelos discentes, como a 

prática da habilidade oral. O papel do professor, enfim, é fundamental para o 

desenvolvimento de uma aula que desperte o interesse dos alunos. (grifo nosso) 

 

 

 Primeiramente, é importante destacarmos que o actante ‘docente’ destacado no texto 

tem validade geral, portanto, não se refere ao estagiário, nem mesmo a qualquer docente 

observado pelo estagiário. O mesmo acontece com o actante ‘professor’. Desse modo, 

constituem papeis genéricos apontados no texto, a fim de ilustrar o agir construído por meio 

da figura de ação canônica. Novamente a agentividade não é assumida e o agir referente 

(essa aula) é analisado pelo ‘estagiário’ por meio de uma construção teórica, em que se 

destaca o elemento ‘motivação’ como instrumento simbólico necessário ao agir do professor. 

Além disso, representações acerca da realização de atividades como a prática de habilidade 

oral são construídas no texto pelo ‘estagiário’, que aponta como sendo uma avaliação feita 

pelos alunos. Por fim, o ‘estagiário’ destaca a importância do trabalho do professor no 

“despertar o interesse do aluno”.  

Por meio desse fragmento, podemos entender que hoje em dia não é mais esperado do 

professor apenas o papel de ensinar, mas o mesmo ‘deve’ se utilizar de diferentes meios para 

alcançar o interesse do aluno no aprendizado. Tais aspectos são intensificados no extraído 

abaixo. Mais uma vez, no intuito de fazer conjecturas generalizantes a respeito do agir do 

professor de maneira geral, o estagiário mobiliza a figura de ação canônica. Observemos. 

 

Fragmento 32 – RR01: 

É importante mudar, em alguns momentos da aula, essa hierarquia estática, na qual 

professor, em pé, explica e alunos, sentados, escutam. É fundamental que os 

discentes criem, produzam, construam, reflitam durante a aula. É preciso, enfim, 

formar alunos autônomos, ativos. Dar um pouco de movimento à aula, mudar a 

posição das cadeiras, levar um pouco de cor à sala, recompensar quem participa, 

com palavras de motivação ou pequenas lembrancinhas; propor jogos pode 

favorecer essa quebra da hierarquia escolar pré-determinada. Obviamente não se fará 

isso em todas as aulas, mas o uso de alguns desses recursos ajuda a quebrar a rotina 

da sala de aula. (grifo nosso) 

 

 Como podemos verificar, o ‘estagiário’ coloca em cena um actante de valor 

generalizante ‘professor’ e passa a descrever as ações que devem estar presentes em sala de 
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aula, especificando-as quando voltadas aos discentes (criem, produzam, construam, reflitam 

durante a aula); e quando competem aos professores (Dar um pouco de movimento à aula, 

mudar a posição das cadeiras, levar um pouco de cor à sala, recompensar quem participa, 

com palavras de motivação ou pequenas lembrancinhas; propor jogos pode favorecer essa 

quebra da hierarquia escolar pré-determinada). 

 No plano discursivo, em geral, os segmentos que mobilizam a figura de ação canônica 

estão organizados em discurso teórico e são encabeçados por orações predicativas, tais como: 

é fundamental; é importante; é necessário etc.  

 Como expomos acima, nos segmentos temáticos dos quais ora tratamos, foi recorrente 

a mobilização, além da ação canônica, de ação experiência. Vejamos o extraído.  

 

Fragmento 33 – RR02: 

Como podemos observar no relato acima, a turma era bem heterogênea, tanto no 

tocante às origens, como no conhecimento da língua italiana. De certa forma essa 

heterogeneidade foi bastante favorável pelo bom desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem, pois como educador, sempre procurei, durante as atividades, 

mesclar os educandos que nunca tiveram contato com a língua, com aqueles que já 

tinham o conhecimento do idioma em estudo. (grifo nosso) 

 

 Novamente o segmento é caracterizado pelo advérbio reiterativo (sempre), mostrando 

um agir cristalizado ensejado pelo ‘estagiário’, fruto de suas experiências na docência. Tal 

segmento é também textualizado com a modalização pragmática (procurei mesclar) que, 

conforme Bronckart (2012), contribuem para a explicitação de alguns aspectos da 

responsabilidade de uma entidade – no caso – o próprio estagiário, que se coloca no texto por 

meio da primeira pessoa (procurei). 

 A agentividade é bem marcada, pois o produtor do texto se coloca nele, assumindo, 

claramente, o papel de ator (conforme a própria modalização pragmática comprova). Desse 

modo, constitui-se como sujeito consciente e responsável por suas ações, agindo com 

motivações, intenções e razões (juntar alunos que sabem mais com aqueles que sabem 

menos). 

Por fim, devido aos relatórios que relatavam as práticas de modo geral, sem 

especificar aula por aula, sentimos a necessidade de considerar os aspectos gerais referentes 

aos desdobramentos das tarefas (estágio), no entanto, essa reflexão em torno dos aspectos 

gerais do estágio não foi observada somente nos relatórios que não relatam aula por aula, mas 

foram mais corriqueiros neles, por razões óbvias. Nesses segmentos (onze no total), 

identificamos, predominantemente, as figuras de ação experiência e acontecimento passado. 
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No entanto, as figuras de ação ocorrência e canônica também foram identificadas. O 

fragmento seguinte é um exemplo no qual o estagiário mobiliza a figura de ação 

acontecimento passado para referir-se aos desdobramentos das tarefas. Vejamos. 

 

Fragmento 34 – RR17: 

Nas aulas seguintes, sentia-me mais tranquila e segura dentro de classe e, embora o 

semestre pós-greve tenha sido muito corrido e um pouco atípico, não me deixava 

abalar pelo cansaço, pois entrar em sala era uma das melhores sensações que tinha.  

 

 

 O ‘estagiário’ se coloca no texto por meio da primeira pessoa e os adjetivos nos dão 

pistas de que se trata de uma ‘estagiária’ (tranquila, segura). A estagiária, por sua vez, ao se 

referir aos desdobramentos das tarefas evoca determinantes de diversas naturezas, sejam 

internos (sentia-me mais tranquila e segura dentro de classe), ou externos (semestre pós-

greve tenha sido muito corrido e um pouco atípico) e seu agir é motivado por eles. No 

entanto, a actante deixa claro que não se deixava levar pelo cansaço e que a sala de aula era 

sua melhor sensação. 

No que tange a agentividade, ela é bem marcada e a estagiária se coloca no texto por 

meio de construções predicativas de primeira pessoa, com verbos no pretérito imperfeito do 

indicativo (sentia-me, não me deixava). O fragmento, portanto, transfere as ações para uma 

situação anterior ao momento da produção do relatório, em caráter disjunto, característica do 

relato interativo. Além das formas verbais (desinências), a estagiária utiliza formas 

pronominais de primeira pessoa (me). Quanto as formas verbais, por estarem no pretérito 

imperfeito, há uma neutralização das desinências de primeira e terceira pessoa (eu trabalhava; 

ele trabalhava), no entanto, a presença do pronome me (pronome de primeira pessoa),exclui 

possíveis dúvidas. 

No extraído seguinte, o agir mobilizado pelo verbo repetir construiu um agir 

cristalizado, compreendido pelo ‘estagiário’ como relevante e de efeito positivo para o 

aprendizado do aluno. Notamos que a repetição é uma ação muito recorrente nas aulas de 

língua estrangeira e que talvez seja necessária no início do curso, para a fixação de formas 

linguísticas. Vejamos. 

 

Fragmento 35 – RR14: 

Vale sempre salientar que, para uma melhor compreensão e para efeito de apreensão 

da língua, repetimos os áudios quantas vezes fossem necessárias. A partir desse 

método, podemos observar que o rendimento era bem mais satisfatório e os 

objetivos das aulas eram alcançados. (grifo nosso) 
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 O fragmento é iniciado indicando a necessidade de expô-lo por parte do agente 

produtor do texto (vale sempre salientar). O verbo repetir, conforme dissemos, marca uma 

ação habitual e corriqueira do estagiário, que se verifica não apenas de modo acidental, 

pontual, mas que marca toda sua prática, configurando-se como um agir cristalizado. 

Observemos que o verbo se encontra no presente, mas como valor genérico, ou seja, ancorado 

no passado, o que permite a construção seguinte – “quantas vezes fossem necessárias”. A 

nosso ver, devido o aspecto não pontual e sim costumeiro, a forma mais conveniente seria o 

imperfeito – “repetíamos” - que, inclusive, permite a coesão sintática estabelecida no período 

entre as orações. 

A agentividade não é fortemente assumida, pois o agente produtor instaura no texto 

uma primeira pessoa do plural – nós (repetimos, podemos), no entanto, as ações são 

assumidas por essa instância que assume papel de ator e garante como válido o método 

empreendido, baseado, sobretudo, na experiência advinda de suas observações. 

Considerando sua organização discursiva, o fragmento é construído a partir do relato 

interativo, a partir do qual identificamos a figura de ação experiência. A reflexão tida pelo 

‘estagiário’ repousa na constatação “a partir desse método”, que o coloca em um plano do 

observador, que acompanha as ações e a recepção de seus alunos, vendo-as como positiva, 

ancorada em sua experiência, passa a nortear suas ações em sala de aula. 

Em suma, por meio dessa síntese procuramos reiterar o que foi apresentado e que será 

retomado no capítulo final desta contribuição.  

Ao analisar nossos dados, observamos que todos os tipos de discurso apontados por 

Bronckart (2012), bem como suas possíveis fusões, sobretudo o misto teórico-interativo, 

foram observados na organização discursiva dos relatórios de estágio por nós analisados, no 

entanto, sobretudo na parte que remete ao relato das aulas, localizado no desenvolvimento 

desses documentos, notamos a forte predominância do relato interativo e da narração, ambos 

situados de forma DISJUNTA das coordenadas dos mundos, o que os coloca em um mundo 

do NARRAR. Implicar-se ou distanciar-se do texto é uma escolha assumida pelo agente 

produtor que o faz não apenas quando relata sua prática, mas ao longo de todo o relatório (cf. 

6.3). Devido à forte presença do discurso narração, observamos que, linguisticamente, as 

figuras de ação construídas possuem pistas de figuração externa, devido às marcas de terceira 

pessoa, mas devido ao pouco tempo que dispomos, optamos em aprofundar essas questões 

discursivas em trabalhos posteriores, mas assumindo, de antemão, que pelo fato de os 

estagiários se referirem ao seu próprio agir, ainda que em terceira pessoa, tratam-se de figuras 

internas, mas com características que apontam não um momento imediato de interação, mas 
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uma reflexão a posteriori.  

Observamos que a grande maioria dos segmentos aponta o agir referente, sobretudo no 

tocante à realização da tarefa, o que permitiu identificarmos em maior quantidade figuras de 

ação ocorrência e acontecimento passado. Tal fato está atrelado a características interacional 

do gênero relatório de estágio, que prioriza o relato de situações vivenciadas no estágio. No 

entanto, nos segmentos que apontam os desdobramentos da tarefa e os desdobramentos das 

tarefas, por permitirem uma maior reflexão sobre suas ações, os estagiários mobilizam 

quantidade superior de figuras de ação canônica e experiência, bem como o fazem nos 

segmentos que se referem aos aspectos ligados ao ofício ou à profissão.  

Nesse sentido, a identificação das figuras de ação nos permitiu ainda observar que, 

por ser um texto autoavaliativo, produzido após a situação de estágio, os estagiários se 

ancoram em um mundo do narrar e a configuração textual não dá espaço para marcas dêiticas 

que se aproximam da situação imediata de interação. Com isso, as figuras de ação ocorrência 

e acontecimento passado são, de modo mais recorrente, identificadas nos segmentos em que o 

estagiário aponta as suas ações, o quotidiano de sala de aula, o que foi feito em tal dia e 

aparecem, sobretudo, encaixadas em segmentos maiores de relato interativo ou de narração 

e, com menor frequência no caso dos relatórios, em discurso interativo. No caso das figuras 

de ação canônica e experiência, elas aperecem em segmentos nos quais os estagiários 

apontam as regras do métier, as prescrições ou as ações decorrentes de sua experiência no 

estágio ou em outras situações. Em geral, o agir do estagiário, nesses casos, é mobilizado por 

suas próprias experiências, assim, os teóricos quase nunca eram postos em cena nas 

descrições das aulas. No que tange à agentividade, na grande parte dos segmentos ela é 

assumida e, na maioria das vezes o estagiário se apresenta como ator, desse modo, possuidor 

de motivos, intenções e razões para agir. No que se refere às modalizações, identificamos a 

presença delas, sobretudo, a deôntica, a apreciativa e a lógica, bem como advérbios de caráter 

reiterativo.  

 No capítulo seguinte, retomaremos nossos objetivos, os problemas que nos motivaram 

nesta pesquisa, bem como as respostas encontradas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Na parte final desta pesquisa, pretendemos apresentar de maneira geral os resultados 

suscitados por meio de nossa análise, executada à luz de nosso objetivo geral, o qual foi 

constituído por meio dos objetivos específicos traçados e, através dos quais, construímos 

questionamentos que nos permitiram apresentar hipóteses. Assim sendo, o texto que segue é 

guiado a partir desse percurso metodológico que nos permitiu chegar a algumas conclusões e 

levantar tantos outros problemas, visto que, ao longo do processo científico, fizemos alguns 

questionamentos que não puderam ser respondidos por nós, pois não constituíam nossos 

objetivos, mas que apontam pesquisas a serem realizadas, o que faz a ciência ser esse espaço 

inesgotável e insaciável de saber. 

Nessa perspectiva, reiteramos que nossa pesquisa comunga, de modo geral, com a 

Linguística Aplicada, considerada sob o seu viés interdisciplinar, bem como com as 

contribuições teóricas e metodológicas das ciências do trabalho, em especial, a Ergonomia da 

Atividade e a Clínica da Atividade, já citadas anteriormente. De modo mais particular, nosso 

trabalho se situa no âmbito das Práticas Discursivas e Estratégias de Textualização, por eleger 

o relatório de estágio como espaço de semiotização do agir do estagiário, focando em sua 

infraestrutura textual e ressaltando pontos textuais e discursivos. Ainda nesse tocante, nossa 

pesquisa se ancora na formação inicial de professores de línguas e coloca em cena o espaço 

formativo dos futuros professores de italiano, na abrangência do Curso de Letras da UFC. 

Conforme já especificamos, buscamos no Estágio II em Ensino de Língua Italiana nosso texto 

empírico de análise, qual seja, o relatório de regência, visto que procurávamos analisar o agir 

do estagiário de docência em italiano representado nesse documento. De antemão, 

compreendemos as dificuldades em analisar o agir do estagiário somente sobre a ótica do 

gênero acadêmico relatório de estágio, pois entendemos que muitos aspectos do agir não 

seriam clarificados, o que poderia contribuir ainda mais com nossas análises, no entanto, 

compreendido o tempo e os objetivos que tínhamos, reconhecemos as limitações e apontamos, 

desde então, direcionamentos para pesquisas posteriores. Contudo, no intuito de enriquecer 

ainda mais nossas análises, recorremos à constituição geral dos relatórios, sobretudo dos 

elementos pré-textuais que apontavam o contexto de produção desses textos e, além disso, 

procuramos compor, por meio dos conteúdos temáticos referentes às escolas-campo, o espaço 

de realização do estágio, considerando as condições e os impedimentos para o agir real dos 

estagiários e que foram representados nos textos os quais analisamos.  

Desse modo, ao considerar nosso objetivo geral “Analisar como o estagiário de 
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docência de Italiano Língua Estrangeira, por meio dos tipos de discurso e das figuras de 

ação, representa, discursivamente, o seu agir no relatório de regência”, empreendemos uma 

análise do contexto físico e sociossubjetivo de produção dos relatórios e, por meio das capas 

e/ou folhas de rosto do conjunto de 17 relatórios, evidenciamos importantes informações 

acerca do contexto de produção, constituintes fundamentais nas construções dos mundos e 

que nos ajudaram a compreender o agir por meio da articulação dos tipos de discurso e da 

identificação das figuras de ação, dado o contexto acadêmico em que se insere esse tipo de 

produção textual. Além disso, ao considerarmos os conteúdos temáticos referentes às escolas-

campos que compunham a perspectiva de estágio docente dos estudantes de Letras/Italiano da 

UFC, reconhecemos a existência de 06 (seis) contextos de realização da tarefa diferentes, os 

quais se dividem em escolas de línguas convencionais, com cursos semestrais e de 

desenvolvimento da habilidade comunicativa, e cursos de extensão oferecidos pelo 

departamento e direcionados à comunidade acadêmica interessada, atendendo uma demanda 

social e, ao mesmo tempo, a obrigação das horas práticas no estágio de regência. Através 

desse olhar, percebemos que os problemas mais apontados pelos estagiários de italiano é a 

falta de materiais didáticos extras específicos da língua italiana e a pouca quantidade de 

alunos, muitas vezes decorrente da posterior evasão destes. 

Ainda a fim de cumprirmos nosso objetivo geral, consideramos as características 

globais dos relatórios e aspectos de sua infraestrutura textual, em que consideramos os 

elementos pré-textuais, textuais e pós textuais dos relatórios, suas composições físicas, o 

plano global, os conteúdos temáticos mobilizados e os tipos de discurso que os compuseram. 

Nessa análise, foi considerado o relatório em sua totalidade e buscamos relacionar, no plano 

geral, a parte constituinte do relatório (introdução, desenvolvimento e conclusão), o tema, os 

relatórios em que eram recorrentes os temas e os tipos de discurso predominantes. Não 

conjecturamos, no entanto, a possível relação existente entre o tema mobilizado e o tipo de 

discurso, visto que não fazia parte de nossos objetivos, bem como tal análise seria uma 

empresa demasiada específica e que não se encerraria em tal pesquisa; mas apontamos, desde 

já, desdobramentos que podem ser tomados a posteriori, nos quais poderemos nos utilizar dos 

dados dessa pesquisa. Nessa análise, percebemos a predominância de segmentos textuais 

disjuntos em relação às coordenadas gerais do mundo ordinário, o que faz com que os 

relatórios analisados sejam colocados em uma sequência, predominantemente, narrativa, com 

pouco espaço para o desenvolvimento de raciocínios lógico-argumentativos, desencadeados, 

sobremaneira, pelo tipo de discurso discurso teórico, por exemplo. Desse modo, verificamos a 

predominância de relato interativo e de narração na composição dos segmentos, fato também 
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observado quando são relatadas as aulas. 

Consideradas as análises contextuais e de composição temática dos relatórios, a fim de 

atendermos nosso objetivo geral, os objetivos específicos, de modo particular, guiaram as 

análises quanto às representações do estagiário sobre o seu agir e, para esse momento da 

análise, consideramos apenas a parte do desenvolvimento dos relatórios, em que se relatam as 

aulas executadas durante o estágio. Passamos então a apresentá-los individualmente.  

Nosso primeiro objetivo específico foi “Apontar de que forma o agir do estagiário de 

docência é representado nos relatórios de regência”, a partir do qual nos questionamos: “Que 

aspectos ou fases do estágio de docência são tematizados pelos textos e quais protagonistas 

desse agir são instaurados nos relatórios como atores responsáveis pelo seu 

desenvolvimento?” Nossa hipótese era que o relatório seria constituído, principalmente, por 

descrições cotidianas das ações empreendidas pelo estagiário em determinada tarefa e que os 

próprios estagiários seriam os protagonistas desse agir. Quanto ao objetivo supracitado, ele foi 

alcançado e a hipótese, parcialmente confirmada. Ao relatar as aulas e, consequentemente, 

avaliarem seu agir por meio da escrita do relatório, os estagiários mobilizam segmentos que 

focalizam o agir referente (a aula), outra tarefa (outra aula) desenvolvida no estágio e o 

trabalho em geral (ao falar de maneira geral do estágio). Ao mobilizar segmentos que 

focalizam o agir referente, o estagiário enfoca, principalmente, os seguintes aspectos: 

evocação de determinantes externos; desenvolvimento/realização da tarefa e 

desenvolvimento/ desdobramentos da tarefa. Por outro lado, ao mobilizar segmentos que 

focalizam o trabalho em geral, o estagiário enfoca, de maneira mais recorrente, os aspectos 

relacionados a: organização do trabalho; aspectos ligados ao ofício ou à profissão e 

desdobramentos das tarefas. 

Quanto aos protagonistas colocados como atores e responsáveis pelo seu 

desenvolvimento, nos relatos, o estagiário se coloca no texto seja se implicando, por meio da 

primeira pessoa do singular ou do plural, ou por meio dos actantes em terceira pessoa postos 

em cena, cujos referentes estão associados ao ‘estagiário’ e, de uma ou de outra forma, 

conduzem o agir, seja por meio da linguagem ou através de instrumentos e, de certo modo, 

direcionam o agir dos alunos, actantes outros postos em cena. Quando os estagiários optam 

em se distanciar do texto, pondo em cena um actante em terceira pessoa, a fim de relatar suas 

próprias ações, ele seleciona, a partir do léxico da língua, palavras que se relacionam ao seu 

papel, no entanto, a nominalização ‘estagiário/estagiária’ é aquela mais recorrente, seguida 

daquela de ‘professor’. Observamos, ainda, que nos segmentos em que identificamos a figura 

de ação experiência ou a ação canônica, o actante ‘professor’ colocado em cena não se 
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relaciona ao estagiário, mas a uma instância genérica e representativa da classe de professores 

de maneira geral, que estabelece as prescrições, as exigências e as características do métier e é 

sempre colocado na forma masculina, de valor neutro. No mais, ao relatar as aulas, o 

estagiário dá ênfase as ações desenvolvidas em caráter meramente descritivo e pouquíssimas 

vezes reflete ou reconfigura seu agir, por isso a grande maioria dos segmentos temáticos estão 

relacionados ao agir referente, sobretudo, no que diz respeito à realização da tarefa, o que 

pode explicar a grande quantidade de figuras de ação ocorrência e acontecimento passado, 

identificadas nos segmentos analisados. 

No que remete a nosso segundo objetivo específico “Indicar os tipos de discurso no 

gênero acadêmico relatório de regência”, questionamo-nos: “Que tipo de discurso é 

predominante na escrita do relatório e quando o estagiário representa seu agir?” Tal 

objetivo foi alcançado e se desenvolveu em dois momentos da análise, a citar: 1) na 

constituição do plano geral dos relatórios, no qual fizemos um levantamento dos conteúdos 

temáticos mobilizados nos diferentes elementos textuais (introdução, desenvolvimento e 

conclusão) e percebemos que, na introdução, há predomínio de segmentos de discurso 

teórico; enquanto que no desenvolvimento e na conclusão, predominam o relato interativo e a 

narração. Ao considerar todos os elementos e a constituição total dos relatórios, percebemos 

que são os segmentos de narração e de relato interativo que predominam; 2) ao 

considerarmos,  no desenvolvimento dos relatórios, a parte em que os estagiários relatam seu 

agir, por meio da tarefa de estágio desenvolvida e autoavaliada mediante escrita do relatório. 

Nesse tocante, ao segmentarmos os relatos, considerando a categorização feita por Bulea 

(2010) e adaptada ao nosso contexto de pesquisa, percebemos que, do total de fragmentos 

temáticos, 51,58% são de relato interativo, enquanto que 39,81% são de narração. Nossa 

hipótese apontava para o predomínio de relato interativo, mas também de discurso teórico, 

dado o viés acadêmico que envolve a escrita dos relatórios de estágio. Nesse sentido, nossa 

hipótese foi confirmada em partes, pois do total de segmentos analisados, apenas 7,23% são 

de discurso teórico que, em geral, ocorrem conforme o “misto” interativo-teórico. 

Quanto ao terceiro objetivo “Identificar as figuras de ação mobilizadas pelos 

estagiários nos relatórios de regência ao semiotizarem seu agir”, fomos motivados pelo 

seguinte problema: “Que representações sobre o agir (re) velam as figuras de ação e qual 

figura é predominante em cada segmento?” Para essa análise, centramo-nos no 

desenvolvimento dos relatórios e selecionamos a parte em que os estagiários relatam seu agir 

e, a partir da segmentação temática já utilizada, por meio das quais analisamos os tipos de 

discurso, passamos a identificar as figuras de ação com base em Bulea (2010). Pelo que 
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constatamos, todas as figuras descritas pela autora foram identificadas em nosso corpus, com 

destaque para uma ou para outra figura a depender do foco dado pelo estagiário ao conteúdo 

temático. Assim, dos duzentos e vinte e um (221) segmentos temáticos analisados, cento e 

cinquenta e dois (152) focalizam o agir referente, e desses, a grande maioria se refere ao 

desenvolvimento/realização da tarefa, o que, a nosso ver, denota a preocupação dos 

estagiários em apenas descreverem suas aulas e situá-las como práticas oriundas do mundo 

ordinário do qual fazem parte e que tomam estatuto de verdade, a fim de serem apresentadas 

ao professor-formador, destinatário do texto acadêmico relatório de estágio. Dessa maneira, 

são predominantes as figuras de ação ocorrência e acontecimento passado. Por outro lado, as 

figuras de ação experiência, canônica e definição foram identificadas, sobretudo, nos 

segmentos que focalizam o trabalho em geral e, vale ressaltar, é neles que conseguimos 

perceber com maior clareza reflexões e prescrições no agir do estagiário, em que eles passam 

a refletir mais sobre sua prática em vez de tão somente descrevê-la. O mesmo se constata nos 

desdobramentos da tarefa (foco no agir referente). No caso supracitado, nossa hipótese não 

foi confirmada, pois acreditávamos que por se tratar de um texto acadêmico/científico, o 

relatório teria a predominância de figuras de ação canônica e experiência. A pouca 

recorrência de tais figuras nas representações sobre o agir construídas pelos estagiários, bem 

como a rara recorrência da figura de ação definição, pode nos dar pistas de que os estagiários 

possuem dificuldades em aliar a teoria e a prática no desenvolvimento de seu trabalho, ou 

seja, apesar da quantidade significante de disciplinas teóricas, o estagiário não as apreende de 

modo eficaz no sentido de usá-las a favor de sua prática, ficando muitas vezes no “nível 

comum” daquilo que é dito por todos e advogado como verdade absoluta e, no mais, a maioria 

das prescrições suscitadas em seu agir estão amparadas em suas próprias experiências, que 

constituem, dessa forma, um agir cristalizado e que é semiotizado na avaliação de sua prática, 

pelo que podemos observar nos dados. 

No que tange ao quarto e último objetivo “Compreender de que forma o relatório, 

enquanto gênero acadêmico, pode contribuir para uma autorreflexão do agir docente por 

parte do estagiário e que representações são constituídas pelo futuro professor sobre seu 

agir” Indagamo-nos: “De que forma o relatório, enquanto gênero acadêmico, pode 

constribuir para uma autorreflexão do agir docente por parte do estagiário e que 

representações são constituídas pelo futuro professor sobre o seu agir?” Como base nos 

dados, reiteramos a importância do gênero acadêmico relatório no processo de formação 

inicial de professores, visto que, por ser um gênero autoavaliativo, produzido ao final da 

prática de estágio, o aluno é convidado a revisitar sua memória como um processo de 
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retomada do momento experienciado e, automaticamente, passa a refletir sobre seu agir, 

podendo suscitar ou não uma tomada de consciência, a fim de (res) significar, (re) configurar 

ou (re) planejar sua prática futura. No entanto, entendemos que o relatório não é suficiente e o 

professor-formador pode e deve se utilizar de outros meios a fim de que o aluno aspirante à 

docência não seja formado unicamente para avaliar, mas tome consciência da necessidade de 

autoavaliar-se, constantemente, para que tal processo possa amadurecer seu agir e 

desenvolvê-lo.  

Sob esse viés, um fato que acreditamos ser importante e observamos em nossos dados 

é que o aluno de licenciatura é formado, sobretudo, para avaliar e observar o outro e que, no 

momento que tem para se autoavaliar, ele instaura em seu agir uma terceira pessoa para 

representá-lo textualmente (o estagiário..., o professor em formação..., o docente...). Esse é 

um fator demasiado relevante que vimos em nossos dados, mas que devido ao espaço do qual 

dispomos, não o pudemos desenvolver, mas somente ilustrar. No entanto, apontamos 

direcionamentos futuros, a fim de analisarmos as figuras de ação mobilizadas nos diferentes 

textos produzidos em situação de estágio. Nesse tocante, cabe ao professor-formador utilizar-

se de outros recursos com o fito de colocar o estagiário em situações autoavaliativas, tais 

como entrevistas de explicitação, autoconfrontações simples ou cruzadas, grupos focais, 

gravações audiovisuais das aulas ministradas, instrução ao sósia etc., conforme advogam 

diversos estudiosos. Não se esgotam os recursos e urge que os utilizemos, de modo que o 

futuro professor possa apropriar-se mais de seu agir e, apropriando-se, possa conhecê-lo 

melhor e, assim, passe a valorizá-lo no tocante a sua complexidade. 

Ainda sobre tal objetivo, observamos que quando os estagiários evocam determinantes 

externos, esses estão, na maioria das vezes, ligados aos materiais extras, livros didáticos e 

planos de aulas que, de certa forma, conduzem o seu agir, passando a funcionar como suas 

fontes prescritivas em sala de aula. Desse modo, sobretudo o estagiário de língua estrangeira 

está muito atrelado ao agir com instrumentos que favorecem e facilitam seu agir, além de uma 

necessária interação constante com a turma, a fim que as aulas sejam bem participadas e os 

objetivos de aprendizagem sejam alcançados. No tocante aos determinantes internos, eles 

estão, em sua maioria, relacionados às capacidades, dificuldades e sentimentos que envolvem 

o estagiário no momento de sua prática e que são, raras vezes, mobilizados na escrita dos 

relatórios, mas que constituem fator predominante para a realização da tarefa, constituindo 

impedimentos ou não para o agir real. 

Ademais, outro fato que observamos em nossos dados foi a mobilização de figuras de 

ação externas, pois ao relatar seu agir em sala de aula, o estagiário não deixa de mobilizar a 
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interação com o agir do outro (aluno) como complemento ao seu. Nessa análise, como já 

apontamos acima, deparamo-nos com um problema: “Quando os estagiários relatam seu agir 

em terceira pessoa, distanciando-se do texto e da responsabilidade do que é dito, como 

analisar tal agir? Figuração externa, devido às marcas linguísticas? Figuração interna, 

devido ao contexto de produção? Diante de tal problema, optamos em considerá-las ações 

internas, com pistas linguísticas de ações externas, naturais ao contexto sociointeracional do 

qual faz parte o gênero escrito em que foram identificadas e os recursos que a língua admite 

nessa situação comunicativa. No entanto, apontamos desdobramentos a serem retomados a 

posteriori e que é nossa pretensão problematizar. Com base nisso, a hipótese para a questão 

supracitada foi confirmada em partes, pois observamos que o relatório tem muito a dizer sobre 

a formação inicial e sobre o agir do estagiário, mas atrelado a outros recursos, ele se torna 

mais eficaz. No entanto, reiteramos que para nossos objetivos ele foi bastante relevante.  

Em suma, os relatórios de estágio têm muito a nos dizer sobre a formação inicial de 

professores, pois se tratam de um megainstrumento (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004) dos quais 

devem se apropriar tantos os estudantes na condição de estagiários, quanto os professores-

formadores. Nesse sentido, muito mais importante que o caráter avaliativo sempre atribuído a 

esse gênero textual, urge que professores-formadores e estagiários entendam-no como texto 

autoavaliativo, cujo espaço interativo permite semiotizar experiências docentes realizadas e, 

caso necessário, reconfigurá-las, a fim de que seja permitido o desenvolvimento profissional, 

já empreitado pela elaboração de um texto empírico tão complexo como é o relatório de 

estágio.  
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