
 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

CAMPUS AVANÇADO Prof.ª MARIA ELISA DE A. MAIA – CAMEAM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – PPGL 

MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS 

 

 

 

 

 

 

O ETHOS DE ESTUDANTES DE LETRAS EM RELATÓRIOS DE 

ESTÁGIO DE DIFERENTES IES BRASILEIRAS 

 

 

 

 

 

MARIA LEIDIANA ALVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS 

2011 



 

MARIA LEIDIANA ALVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ETHOS DE ESTUDANTES DE LETRAS EM RELATÓRIOS DE 

ESTÁGIO DE DIFERENTES IES BRASILEIRAS 
 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Letras (PPGL), da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), como requisito para obtenção do título de 

Mestre em Letras, na área de concentração em Estudos do 

Discurso e do Texto e na linha de pesquisa Texto, Ensino e 

Construção de Sentidos. 

 

Orientador: Prof. Dr. Gilton Sampaio de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pau dos Ferros 

2011 



 

MARIA LEIDIANA ALVES 

 

 

 

 

 

A dissertação “O ethos de estudantes de letras em relatórios de estágio de diferentes 

IES brasileiras”, de autoria de Maria Leidiana Alves, foi submetida à Banca Examinadora, 

constituída pelo PPGL/UERN, como requisito parcial necessário à obtenção do grau de 

Mestre em Letras, outorgado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação defendida e aprovada em _______ de ____________________ de 2011. 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Gilton Sampaio de Souza (UERN) 

(Presidente) 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Thomas Massao Fairchild (UFPA) 

(1º Examinador) 

 

__________________________________________ 

Prof.ª Dra. Claudia Rosa Riolfi (USP) 

(2º Examinador) 

 

__________________________________________ 

Prof.ª. Dra. Maria do Socorro Maia Fernandes Barbosa (UERN) 

(Suplente) 

 

 

Pau dos Ferros 

2011 



 

A Terezinha (in memorian), 

minha vovó, que já não me espera chegar nos finais de semana. 

Que tanto reclamou minha ausência  
Para quem passei a ser apenas uma amostra grátis 

nos finais de semana. 

 

A Dona Zefinha e ao Seu Sérgio (in memorian), 

Meus avós de coração, pelo carinho e zelo com que me acolheram 

em sua família. 
 

A Deus, pela bênção de viver e de concluir mais essa etapa. 
"Fiel é o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a 

peleja e os meus dedos para a guerra" (Salmo 144-1).  
 

Dedico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agradecimentos 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã:  
ele precisará sempre de outros galos. 

João Cabral de Melo Neto 

 

A conquista de mais essa etapa acadêmica não seria possível apenas pelo 

esforço individual, não fosse o apoio de tantas pessoas especiais que tenho 
encontrado no decurso desse caminho que venho trilhando. À minha família, 
os amigos, ou mais que amigos, FAMÍLIA DE AMIGOS, companheiros dessa 

caminhada, meu agradecimento. Essa conquista é o resultado da confiança 
e da força que cada um de vocês me incentivou a buscar em mim.  
 

À minha família, pelo apoio incondicional de cada um de vocês, por terem 
sido meu ponto de partida e também meu ponto de chegada a cada final de 

semana e sempre. Sem vocês o decurso dessa caminhada acadêmica não 
teria sido possível.  
 

Em especial, agradeço à minha mãe Fátima, que, mesmo reclamando 
minha ausência, mesmo com suas cobranças redobradas de mãe de filha 

única, abriu mão de minha companhia, e mesmo não achando o estudo “a 
coisa mais fina do mundo”, tem me permitido estudar; ao meu pai 
Francisco, pelo incentivo, sempre, cuja fé e esperança depositadas me 

deram força e me incentivaram a acreditar e a seguir em frente. Pela vontade 
de me ver crescer, mesmo que para isso precise, às vezes, me ver partir.  
 

Às minhas tias, Joana e Tida, pelo amor, cuidado e zelo que sempre 
tiveram por mim. Pelo incentivo, pelo apoio, pela torcida. Principalmente à 

minha tia Joana, que ultimamente esteve mais próxima. Pela preocupação 
com minha saúde, com minhas angústias, com meus sonhos, meus projetos. 
A vocês duas e aos seus respectivos esposos, Zé e Edmar, meus 

agradecimentos por fazerem parte dessa conquista e da minha vida. 
 

Ao meu pequeno príncipe, Robson, que a cada dia me cativa com sua 
inocência, seus carinhos, com cada descoberta que fazemos juntos, posto 
que também me leva para seu mundinho encantado, quando tantas vezes 

preciso fugir um pouco da realidade! Mesmo na sua inocência, me ensinou 
sobre pesquisa, sobre a relação do pesquisador com os dados, quando, 
inocentemente, brincava e Robiscava o corpus desse trabalho, vendo nisso 

motivo para os mais lindos sorrisos. 
 

Aos meus primos-irmãos:  
 
Antônio, que literalmente fez parte dessa caminhada, diminuindo meus 

passos, sempre me levando de volta para casa ou de volta para meu mundo 
acadêmico, apesar de suas ocupações; Vera, minha prima-irmã, pelo apoio 

incondicional, pela amizade, companheirismo, por acompanhar cada passo 
dessa caminhada, por estar sempre disposta a ajudar, até mesmo quando 
me ligava cedinho para saber se eu já estava acordada para escrever, outras 



 

vezes pela compreensão de nem perguntar sobre o andamento da escrita e 
falar sobre assuntos outros; pelo empréstimo de seu net quando meu not já 

não aguentava mais; Sami, essa pequena grande amiga, prima, irmã, 
companheira e incentivadora dessa caminhada, pela companhia durante os 
dias e noites que trabalhei em casa, por de vez em quando me descontrair 

com sua alegria peculiar, por me acompanhar e me incentivar a comer 
durante cada refeição, por me incentivar a acordar cedo no dia seguinte, 
indo dormir no meu quarto com um despertador ligado. Solange, por ter 

assumido o papel de minha irmã por tanto tempo, acompanhando minha 
luta, cuidando de minhas coisas enquanto eu estava fora. Por também torcer 

por mim. Obrigada pelo desejo de que este sonho, que também é de vocês, 
fosse realizado. 
 

Aos informantes dessa pesquisa, que prontamente me autorizaram seus 
relatórios de estágio, para constituir o corpus deste trabalho.  

 
A Gilton, mais que agradecer pela orientação, ou pelas orientações, desde o 
Ensino Médio, no PIBIC/Júnior, na graduação e agora no mestrado, 

agradeço pelo incentivo durante todo esse percurso, me fazendo continuar 
trilhando por esse caminho acadêmico, por me permitir vivenciar 

experiências ímpares relacionadas a um dos mais importantes seguimentos 
da academia que é a pesquisa. Mais que meu orientador nesse percurso, tem 
sido meu exemplo, meu pai acadêmico, cuja confiança em mim tem me dado 

estímulo para seguir nas trilhas acadêmicas. Minha admiração por seu 
brilhantismo acadêmico torna-se secundário apenas diante de seu lado 
humanístico, sua humildade. Agradeço pela condução desse trabalho, pelo 

cuidado, pelo carinho e acolhida em sua casa durante o período de 
enclausuramento para a escritura dele, inclusive levando cafezinho no 

quarto para me manter acordada pelas madrugadas da escrita.    
 
A Lúcia Sampaio, pela admiração que tenho por essa ‘Pessoa’, pelas 

contribuições valiosas que deu para este trabalho, acompanhando seu 
desenvolvimento, seja quando da apresentação do projeto na disciplina do 
mestrado, Metodologia da Pesquisa, seja quando da apresentação do projeto 

de qualificação em Seminário de Pesquisa, oportunidade em que me sugeriu 
categorias de análise e, agora, durante meu enclausuramento por quase um 

mês em sua casa, no angustiante processo de escrita.  
 
Ao pequeno grande artista Gilton Jr., pela agradável companhia durante 

esses dias, especialmente, quando da ausência dos pais. Pela carinhosa e 
cuidadosa recepção em seu quarto, pela preocupação em me acomodar bem, 

inclusive baixando o som da TV, em troca da minha companhia. 
 
A Edneide. Assim como Clarice, eu queria escrever luxuoso, porém como diz 

Adélia, a coisa mais fina do mundo é o sentimento, e este nem sempre é 
traduzível pelo luxo ou poesia das palavras. Por isso, faço uso delas da 
maneira mais simples para agradecer por ter dividido tantos momentos 

comigo nesta caminhada, inclusive por muito tempo dividindo o mesmo 
espaço físico, os mesmos projetos; pelas discussões menos literárias, 



 

ultimamente, e um tanto quanto mais literais sobre a vida, superação, força 
e esperança em dias melhores. Discussões mais argumentativas, talvez, 

quando tantas vezes tentou desconstruir a imagem negativa que eu estava 
tendo de mim, me enxergando melhor do que eu sou, e tentando fazer com 
que eu me enxergasse também. Obrigada pelo carinho e cuidado de amiga 

irmã com que me tratas, por zelar também desse trabalho, que foi 
acompanhado por você desde a angústia e ansiedade precedente ao processo 
seletivo para ingresso no mestrado. Por ter sido um exemplo do que me 

dissera por mensagem, de que a vida é feita de muitos momentos, que o 
choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem ao amanhecer.  

 
A Cezinaldo. Palavras são palavras quando ditas em estado de dicionário, 
perdem-se no vento. Quando ditas em estado de coração, são poemas, 

imiscuem-se na memória e “o que a memória ama é eterno”, como diz Adélia 
Prado. Cezi, essa é a justificativa de não ter atendido seu pedido de ir ao 
dicionário buscar palavras rebuscadas para falar de você, a mente brilhante 

que deu a ideia inicial desse trabalho, quando era “preciso acreditar que algo 
extraordinário é possível.” (Oppenheimer, filme a mente brilhante). Meu 

amigo, psicólogo virtual de momentos de extrema angústia e anseios, seja no 
período de conclusão de relatórios de pesquisa, seja na angústia da seleção 

de mestrado, quando da elaboração do projeto, logo após a conclusão de 
trabalho monográfico, também co-orientado por ele, e, ainda, no período de 
conclusão desse trabalho. Um dos companheiros mais presentes nesses 

pontos de partida da minha caminhada acadêmica, a começar pelo PIBIC 
Júnior, quando dei meus primeiros passos para a iniciação científica, o que 
despertou minha paixão pelo universo acadêmico e a minha admiração por 

essa pessoa enquanto profissional e, posteriormente, enquanto pessoa 
também. Esse ponto de chegada tem as marcas de suas pegadas desde o 

processo de engatinhamento. 
 
A Jackeline, por ter me acompanhado também durante alguns percursos 

dessa caminhada, antes mesmo de me conhecer, quando me atendia sempre 
que eu ligava para seu celular para falar com Cezinaldo, inclusive sendo 
uma das primeiras pessoas a saber de minha aprovação no mestrado, por 

me atender quando liguei para seu irmão. Através de Cezinaldo, ou mais 
especificamente, do seu bate-papo no yahoo, tive a primeira e divertida 

conversa, com esta que passou a ser minha amiga-irmã, que se fez presente, 
mesmo à distância, compartilhando um pouco de alguns momentos 
importantes, como o mestrado sanduiche na USP. Obrigada pela maninha 

carinhosa que fostes, ao me adotar, me levar tantas vezes para sua casa e 
dividir comigo seu irmão e sua mãe, trazendo-me a presença de uma família, 

mesmo estando longe da minha e por ter estado presente em oração na reta 
final dessa caminhada. 
 

A dona Neném, que, através de seus filhos, e assim como eles, me acolheu, 
tão gentilmente, em sua casa. Agradeço pelo cuidado, especialmente com 

minha alimentação, dada a minha magreza rsrs, pela torcida e, na ausência 
da minha em Pau dos Ferros, praticamente ter assumido o papel de mãe 
também. 



 

A Carla, que também faz parte dessa família e com quem convivi durante 
alguns momentos desse percurso. Obrigada pela atenção, incentivo e apoio.   

 
A Crígina, bruxinha do bem, como estudiosa do discurso do outro, saberá 
que nesse momento recorro a ele porque minhas palavras não são 

suficientes para expressar o que você tem representado para mim no 
decurso dessa caminhada. “Eu gostaria de lhe agradecer pelas inúmeras 
vezes que você me enxergou melhor do que eu sou. Pela sua capacidade de 

me olhar devagar” (Padre Fábio de Melo), de me ouvir com carinho no 
momento em que mais precisei que me escutasse, pelo zelo com que cuidou 

de mim, se preocupando com meu bem estar, e do meu texto nesses últimos 
dias, inclusive mobilizando outros amigos para fazerem o mesmo. Obrigada 
pelas vezes em que me deu força, em que “acreditou por mim”, por estar 

sempre me pedindo para acreditar na “força de dentro que é maior que todos 
os ventos contrários”. Em uma de nossas conversas você me disse que eu 
era seu trampolin e, coincidentemente, quando folheava Perelman, 

exatamente no argumento da superação, encontrei essa palavra e lembrei de 
você, que se tornou o meu. Obrigada por poder contar com sua amizade 

sincera, por dizer o que pensa, puxar na orelha quando é preciso, e por ficar 
do meu lado, para incentivar, aconselhar, rir ou chorar junto. Felizmente 
cruzei o seu caminho, mais especificamente, os corredores da UERN, desde o 

PIBIC Júnior. Desde então, mais que fazer parte da minha vida acadêmica, 
você tem sido minha amiga-irmã. 

 
A Carígina, o que dizer da irmã da bruxinha, que, mesmo sem me conhecer 
direito, foi a fotógrafa oficial no dia da minha formatura e que, a partir de 

então, tornou-se também minha irmã morena. Como tal, desde então, tem 
cuidado de mim, estado comigo, sempre, independente da distância 
quilométrica que nos separe, tentando me ensinar a me enxergar um pouco 

melhor, a aprender a olhar sempre para frente, e valorizar o que de bom a 
vida tem a proporcionar, ou que proporciona e nem sempre enxergamos. 

Uma das pessoas com quem realmente tenho podido contar, inclusive, em 
momentos de tristeza, não para chorar junto, mas para mostrar motivos 
para sorrir. 

 
Meu agradecimento é extensivo a essa família Pereira que tão bem me 

acolheu, especialmente, na última semana pré-depósito. Pelo carinho e 
cuidado que os pais dessas minhas irmãs me dedicaram. Pelas constantes 
visitas de dona Arielda no quarto para saber se eu havia concluído, para me 

incentivar a sair um pouco ou para me servir água de coco. 
 
Aos meus mais jovens pais, Lú e Cleudo, como agradecê-los por essa 

adoção? Por me reservarem um espaço tão especial, não somente físico, em 
sua casa, mas também afetivo, em suas vidas? Agradeço por me 

proporcionarem tantos momentos agradáveis, de risos, mesmo quando as 
circunstâncias tendiam a me fazer chorar. Pelas vezes em que estive imersa 
nas minhas preocupações e fui surpreendida por um simples gesto de 

Cleudo a me oferecer um copo de água, acompanhado de uma simpatia 
transbordante, ou por um carinhoso e caloroso convite de Lú para o 



 

agradável lanche da tarde. Obrigada, Lú pela compreensão de mãe querendo 
me eximir de quaisquer ocupações domésticas para que eu pudesse me 

dedicar ao estudo para o concurso, e para a escrita da dissertação. Obrigada 
aos dois pelo carinho, pelo cuidado comigo e com minhas coisas. 
 

A Rosângela, por também fazer parte dessa trajetória acadêmica desde 
quando iniciei como PIBIC, tendo a grande responsabilidade de substituí-la 
na base de pesquisa, de tentar seguir seu exemplo de competência. Obrigada 

pelo apoio, pela força, pela acolhida aconchegante de sua casinha de boneca, 
tanto no período de seleção do mestrado, quanto no período de conclusão 

dele. Pelos divertidos e produtivos bate-papos virtuais, pela força de suas 
palavras de incentivo, nesse período de isolamento para a escrita, em que a 
presença mesmo que virtual dos amigos já aliviava a solidão. Pela atenção 

para comigo na defesa, por me acompanhar durante esse momento e, 
juntamente com Roney, dar-me toda a assistência em Natal. Aos dois, meu 
agradecimento, também, pelas tantas caronas quando estamos “de volta 

para/de nossas serras”. 
 

A Kaiza, minha linda amiga, agradeço pelo carinho, pelo exemplo de garra. 
Por mostrar seu apoio incondicional em momentos difíceis e por 
compartilhar tantos momentos bons durante esse percurso. Por tantas vezes 

animar nosso apartamento com sua doce presença, por trazer sempre um 
pouco de sua doçura e da doçura de suas trufas para os momentos 

comemorativos e também para os momentos de tensão. Obrigada pelas 
palavras de incentivo, pelo carinho, cuidado, pela torcida, sempre.  
 

A Ciro, pela presença constante, especialmente nesse período de angústia 
maior quando da escrita da dissertação e das seleções para concursos. Por 
vencer as fronteiras da serra e da Tim, para se fazer presente, me animar e 

incentivar a seguir adiante. Amigo, que da maneira mais divertida, me fez 
companhia, estudando comigo e me permitindo viajar pelo universo do 

cordel encantado da cultura popular, através de suas memoráveis contações 
de histórias. Se Adélia Prado tem razão, e eu acredito que ela tem, em dizer 
que “o que a memória ama, fica eterno”, eternos ficarão esses momentos em 

que dividimos as inquietações e angústias de uma fase tão importante de 
nossas vidas. Tentar dizê-los, traduzi-los, como diria sua querida Adélia, é 

labor do poeta, não da sua simples amiga. 
 
A Rosa Leite, pelo apoio constante, pelas conversas divertidas, pelo jeito 

descontraído de dialogar comigo sobre pesquisa, sobre meus dados, de me 
aconselhar a ouvir o que eles tinham a dizer, pela companhia em alguns dos 
dias mais angustiantes, quando me convenceu a sair e por me dar a 

primeira impressão sobre meu texto.    
 

A Larissa, colega e amiga de tantos eventos acadêmicos e pibiquianos que, 
mesmo à distância, se fez presente em oração. Por me levar a acreditar 
numa força maior, a ter fé. 

 



 

Aos colegas e amigos do mestrado, Fernando (in memorian), Pedro, 
Jaciara, Roberto, Renato, Neidinha, Vilmária, Janaina, Rosamilton, Keutre, 

Marcos Antonio, Zé Nilton, pelo convívio acadêmico, em alguns casos, desde 
a graduação, pelas discussões em sala de aula, pelas organizações e 
participações em eventos e, em especial, Glaucia e Edmar, por vivenciarem 

comigo a experiência de mestrado sanduíche e, mais especificamente ainda, 
a Edmar, por compartilhar os últimos dias de confinamento para a escrita.  

 
Aos tantos outros amigos, Dayane, Noemi, Dadá, Ricardo, Etin, Junior, 
Erlane, Diego, Elieide, os quais, de uma maneira muito especial, me 

acompanharam durante essa caminhada, seja caminhando comigo em 
alguns momentos, seja preocupando-se em saber sobre meus passos, sobre 
mim. 

 
Ao professor Jailson, pela gentileza, simpatia e prestatividade com que 

sempre me atendeu no departamento e pela contribuição direta com este 
trabalho, mais especificamente, pela tradução do resumo. 

 

Aos professores do mestrado, Alessandra Cardozo, Lilian Rodrigues, 
Paulinho, Socorro Maia, Rosângela Vidal, Medianeira e Ivanaldo. Obrigada 

pelas contribuições teóricas de suas disciplinas, pelas valiosas discussões 
que me permitiram o amadurecimento como aluna e maior reflexão sobre 
este trabalho. 

 
Aos professores, Claudia Riolfi, Thomas Massao, Socorro Maia, que 
compõem a banca examinadora deste trabalho, por aceitarem este convite e 

me darem a honra da leitura e das possíveis contribuições para este 
trabalho. 

 
Aos autores da música chamada mestrado sanduíche, 
Não poderia deixar de registrar o meu agradecimento e dizer quão 

importante foi a experiência de mestrado sanduíche que vivenciamos, mais 
do que “na” USP, “com VOCÊS” da USP. Sei que serei injusta na citação de 
nomes, por isso, inicialmente e de uma maneira geral, gostaria de agradecer 

a convivência com cada um dos colegas do grupo de pesquisa GEPPEP, 
membros do PROCAD, alunos das disciplinas MELP1 e Concepções de 

Linguagem e Ensino que, de forma direta ou indiretamente, contribuíram 
para essa experiência. Em especial gostaria de agradecer, e nesse caso 
preciso citar nomes: 

Ao professor Valdir Barzotto, por proporcionar experiências “fantásticas”, 
como diria Edmar, nos atribuindo algumas tarefas enriquecedoras, como a 

participação em banquinha, bem como um breve contato com os alunos do 
projeto Ler e Escrever, entre outras;  
À professora Claudia Riolfi, minha co-orientadora, pela orientação, pelo 

carinho, por proporcionar a oportunidade de ministrar uma aula em sua 
turma e de receber suas valiosíssimas contribuições, bem como de seus 
alunos; 

À professora Neide Resende, pela gentileza e receptividade em sua casa;  



 

A Suelen, pela gentileza, prestatividade e parceria durante essa experiência, 
pela seleção e envio dos relatórios da USP, que compõem o corpus deste 

trabalho;  
A Mariana, Marina, Marcelo, Diego, pelo apoio e recepção e a todos que, 
direta ou indiretamente, participaram dessa experiência. 

 
À minha prima Sandrinha e a minha tia Gorete, pelo apoio, carinho e 

incentivo durante essa experiência e pela torcida, sempre. 
 
À CAPES, pelo apoio financeiro durante esses dois anos de pesquisa, 

incluindo a experiência do mestrado sanduíche.  
  

À secretaria do mestrado, representada pela pessoa de Marília, pelo 

respeito, carinho e atenção com que tem me atendido, especialmente 
durante o burocrático processo que antecede o depósito e, inclusive, pela 

preocupação com minha magreza (rsrs).    
 

Enfim, um agradecimento extensivo a todos, indistintamente, que 

sobremaneira e, de alguma maneira, contribuíram para esta conquista, que 
representou um fio de sol para que esta manhã fosse tecida.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALVES, M. L. O ethos de estudantes de Letras em relatórios de estágio de diferentes IES 

brasileiras. Pau dos Ferros, 2011, 254f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Letras) – 

Programa de Pós-Graduação em Letras, Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de 

Albuquerque Maia”, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, 2011. 

  

Resumo 

 

Esta pesquisa concentra-se na análise de discursos que circulam no espaço acadêmico, mais 

especificamente, em relatórios de estágio. Investigamos como estudantes do curso de Letras 

de diferentes IES constroem a imagem de si, o ethos, nos sentidos por eles atribuídos à 

formação e atuação no curso de Letras, assim como ao estágio supervisionado e ao ensino de 

Língua Portuguesa. Para tanto, tomaremos por fundamentação os pressupostos do 

interacionismo em Linguística, com as contribuições teóricas de Mikhail Bakhtin (1997a, 

1997b) e os pressupostos da Argumentação no discurso, da Nova Retórica, por meio dos 

estudos de Perelman e Tyteca (2005). O corpus da pesquisa é constituído por quinze relatórios 

de estágio, de três Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, envolvidas no Projeto de 

Cooperação Acadêmica/PROCAD, “Disciplinas da licenciatura voltadas para o ensino de 

Língua Portuguesa: saberes e práticas na formação docente”, sendo cinco da UERN, cinco da 

USP e cinco da UFMA. Os dados revelam que os autores/oradores dos relatórios de estágio 

das três IES constroem uma argumentação que lhes afirma o caráter ético e profissional de 

cada um da seguinte forma: (i) nos relatórios da UERN, temos a constituição do ethos de um 

profissional da área ou de um futuro profissional que articula a relação teoria x prática, 

conhece e propõe melhorias para a realidade do ensino, encarando o estágio como um ponto 

norteador para adquirir conhecimentos sobre o ser professor; (ii) nos relatórios da USP, o 

caráter de professor pesquisador, uma vez que a discussão sobre determinado aspecto 

observado ou vivenciado na experiência de ensino é tido como resposta a uma questão de 

pesquisa, resultante de uma investigação; e (iii) no caso dos relatórios da UFMA, temos um 

ethos mais institucional, mais ligado ao caráter do aluno, como estagiário, já que as atividades 

desenvolvidas, tanto na parte do diagnóstico, quanto na parte de regência, não apresentam 

basicamente uma discussão teórico-prática, voltando-se mais para uma discussão circular em 

função do estágio como exigência curricular do curso de Letras. Acreditamos que estes 

resultados podem estar associados às particularidades da organização e sistematização do 

estágio em cada instituição, bem como às especificidades de orientação para o relatório como 

trabalho final da disciplina de estágio em cada IES. Destarte, almejamos que este estudo traga 

contribuições teóricas e práticas: (i) para os estudos sobre argumentação, com análise de sua 

prática em textos pouco estudados; e (ii) para o discurso da ciência, por buscar desvelar o 

pseudo-caráter demonstrativo e de neutralidade do discurso acadêmico, colocando em foco a 

necessidade de discussão sobre o papel da argumentação no processo de construção de 

sentidos do texto acadêmico e na formação do profissional no Ensino Superior. 

 

Palavras-chave: Argumentação; Discurso acadêmico; Ethos; Relatório de estágio.  
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Abstract 

 

This research focus on discourse analysis that circle academic space, specifically at trainee 

reports. We analyze how Letras students from different institutions construct their own image, 

the ethos, in the sense they have about their own educations process and action at Letras 

Course as well as at the moment  they are Portuguese language trainee at schools. To do this 

we took theoretical propositions from interactionism in Linguistics, by Mikhail Bakhtin 

(1997a, 1997b) and presuppositions from Argue in discourse, from New Rhetoric, in the 

studies from Perelman and Tyteca (2005). The research corpus is formed by fifteen students 

reports from three different public Brazilian Universities, involved in an Academic 

Cooperation Project called PROCAD “Disciplinas da licenciatura voltadas para o ensino de 

Língua Portuguesa: saberes e práticas na formação docente”. Five of those reports are from 

UERN students, five are from USP, and five from UFMA students. The data show that the 

authors/writers from the three institutions construct an argue that give them an ethic and 

professional character, this way: (i) at UERN reports we can see an ethos from a professional 

that articulate theory and practice, he knows and propose incomes to teaching, and he see the 

trainee space as a fundamental point to acquire knowledge about to be a good teacher (ii) In 

USP students reports are the research-teacher character, taking into account that aspects seen 

at trainee time at schools, is also seen as an answer to a research question, that comes from an 

investigation. (iii) In the case of UFMA reports we have a more institutional ethos, linked to 

the own student as a trainee, just because activities developed during all stage do not show a 

practice-theoretical discussion, but it back attention to the stage as an obligation from Letras 

Course at that university.  We believe that those results may be associated to particularities at 

systematization and organization of stage in each institution, as well as specific teachers guide 

to construct trainee students reports in each institution. This way we hope this study can give 

some theoretical and practice contributions: (i) to Argue studies, by the analysis of text, still 

not extensively explored; (ii) to science discourse, because it search to show that science 

discourse has a kind of demonstrative and neutral pseudo-character, and it puts in focus the 

need to discuss the role of Argue in the construction of academic text meaning, and in 

education process of undergraduate students in College. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

Não consigo escrever sem pensar você por perto, espiando o que escrevo [...] 

Marques (2008) 
 

O foco desta pesquisa concentra-se na análise de discursos que circulam no espaço 

acadêmico, mais especificamente em relatórios de estágio de estudantes do curso de Letras de 

diferentes IES. É nosso intuito investigar como o estudante de Letras constrói a imagem de si, 

ethos, nos sentidos por eles atribuídos ao estágio supervisionado e ao ensino de Língua 

Portuguesa. Nosso trabalho tem sua base nos estudos da argumentação no discurso e seu 

material empírico, o corpus, é formado por relatórios de estágio. Essa articulação intenta 

trazer contribuições teóricas e práticas, tanto para os estudos sobre argumentação, com análise 

de gêneros pouco focalizados nessa esfera, quanto para o discurso da ciência, por buscar 

desvelar o caráter pseudo-demonstrativo e de não neutralidade do discurso acadêmico.  

Estudamos, pois, a argumentação no relatório de estágio, uma vez que, na perspectiva 

da Nova Retórica, todo discurso se dirige a um auditório, independentemente de ser falado ou 

escrito, de modo que o sujeito, ao tomar a palavra do outro, tem sempre seu discurso 

condicionado, consciente ou inconscientemente, por aqueles a quem pretende se dirigir, no 

intuito de ganhar sua adesão. Assim, entendemos que no relatório das disciplinas de estágio o 

caráter argumentativo da linguagem também está marcado, quando, por exemplo, o produtor, 

visando passar a imagem de um profissional da área, competente, que atuou em conformidade 

com os pressupostos da área, recorre ao discurso de autoridade.  

Considerando que, nas últimas décadas, a análise e o ensino do texto vêm sendo objeto 

de investigação de inúmeros pesquisadores da linguagem, especialmente nas atividades que 

englobam o trabalho com o texto na Educação Superior, muitas alterações curriculares têm 

ocorrido, interferindo diretamente no ensino da leitura e da produção de textos, na Educação 

Básica e nas novas matrizes curriculares dos cursos de graduação, no Ensino Superior.  

Podemos citar, como exemplo de estudos voltados para essa temática, algumas 

pesquisas institucionais, promovidas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), a saber: (i) “Os gêneros do discurso nas aulas de língua materna do Ensino 

Fundamental e Médio: um estudo sobre o ensino da leitura e produção de textos” (SOUZA, 

2006), financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN); 

(ii) “O perfil dos egressos do Curso de Letras do CAMEAM/UERN” (SOUZA, 2007), com 
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apoio do CNPq/UERN; (iii) “A função social dos textos trabalhados no ensino de língua 

materna e estrangeira: um estudo acerca dos gêneros discursivos adotados no Ensino Médio e 

Superior” (SOUZA, 2008a), também financiada com recursos da UERN e com apoio 

financeiro do CNPq; e (iv) “Argumentação e construção de sentidos na elaboração de 

hipóteses e/ou questões de pesquisa em monografias: um estudo sobre a produção textual no 

Ensino Superior” (SOUZA, 2009), também financiada pelo CNPq/UERN.  

Com base na teoria sociointeracionista da linguagem e na concepção bakhtiniana dos 

gêneros do discurso, essas pesquisas buscam fazer um diagnóstico do ensino da leitura e da 

produção de textos trabalhados nos níveis de Ensino Fundamental, Médio e Superior e traçam 

um perfil dos profissionais formados no Ensino Superior, especialmente no Curso de Letras 

do CAMEAM/UERN.  

O interesse pelo estudo da produção textual, no contexto acadêmico, também é 

recorrente entre autores como Matêncio (1997, 2003) e Matêncio e Silva (2003), Rodrigues 

(2003), entre outros, que estudam sobre a escrita acadêmica e, em especial, sobre a produção 

de alunos ingressantes no Curso de Letras. 

Em consonância com as pesquisas mencionadas, especialmente a de Souza (2008a), na 

qual atuamos como Bolsista do PIBIC/CNPq, concentra-se este estudo, com foco no relatório 

de estágio e nos processos argumentativos inerentes à construção desses textos. Objetivamos, 

assim, investigar a constituição do ethos do estudante de Letras em relatórios de estágio de 

diferentes Instituições de Ensino Superior, no intuito de responder à seguinte questão de 

pesquisa: como estudantes de Letras de diferentes IES constroem seu ethos no relatório de 

Estágio Supervisionado? 

Para tanto, partimos do pressuposto de que o ethos dos autores/oradores dos relatórios 

pode ser revelado, quando da análise: (i) dos lugares da argumentação, das teses e técnicas 

argumentativas que esses autores utilizam; (ii) dos sentidos atribuídos à formação e à atuação 

na área; (iii) dos sentidos atribuídos ao estágio supervisionado; e (iv) dos sentidos atribuídos 

ao ensino de Língua Portuguesa. 

A opção pelo estudo da produção escrita no Ensino Superior na perspectiva da teoria 

da argumentação é resultado da nossa atuação como bolsista em pesquisas institucionais sobre 

o ensino da produção de texto. Além de contribuir para a continuidade de pesquisas anteriores 

das quais participamos, nosso estudo também está vinculado: (i) à linha de pesquisa “Estudos 

de processos argumentativos”, do Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino de Texto 

(GPET), cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq; (ii) à linha de pesquisa 

“Texto, ensino e construção de sentidos”, do Curso de Mestrado em Letras da UERN; e (iii) à 
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pesquisa “Disciplinas da Licenciatura voltadas para o ensino de Língua Portuguesa” (SOUSA, 

2008), financiada pelo Programa de Cooperação Acadêmica – Novas Fronteiras/Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (PROCAD-NF/CAPES), e desenvolvida 

em cooperação acadêmica entre a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Federal 

do Maranhão (UFMA) e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

direcionando o nosso olhar para aspectos da disciplina de estágio, no curso de Letras, 

habilitação de Língua Portuguesa, nessas IES.  

Considerando a vinculação desse trabalho à linha de pesquisa do GPET sobre 

processos argumentativos, na qual se investiga o caráter argumentativo da linguagem nos 

processos de produção e ensino de texto, com ênfase nos componentes retóricos (ethos, logos 

e pathos); e considerando as especificidades e a funcionalidade dos textos e as condições de 

produção dos discursos, sob a ótica de teorias que reflitam sobre a argumentação no discurso, 

com ênfase nos estudos da Nova Retórica (PERELMAN, TYTECA, 2005), assim como a 

necessidade de um recorte teórico-metodológico do objeto de estudo dessa pesquisa é que 

focalizaremos especificamente um dos componentes do sistema retórico, o ethos, sem, 

entretanto, desconsiderar as implicações do pathos e do logos para interpretação e análise do 

ethos.  

Ressaltamos que o vínculo ao GPET não se dá apenas do ponto de vista da teoria 

empregada, mas também pelo fato de o objeto de estudo ser um texto do discurso acadêmico-

científico, o relatório de estágio. A opção por estudar o relatório de estágio justifica-se ainda 

pelo fato de ser um gênero regulamentado no Projeto Pedagógico do Curso de Letras (PPC-

Letras) do CAMEAM/UERN, no Artigo 35º, “quando da conclusão do Estágio 

Supervisionado, o aluno deverá apresentar à Comissão de Prática de Ensino e Estágio 

Supervisionado/COPES um relatório digitado em português” (UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2008, s.n.), por conseguinte, é um texto típico do 

curso em que se registram as experiências vivenciadas pelos alunos na prática em sala de aula 

como futuros profissionais da Educação Básica.  

A opção por trabalhar com relatórios de estágio do curso de Letras do 

CAMEAM/UERN, especificamente da habilitação de Língua Portuguesa, justifica-se em 

função de ser esse o curso que forma os profissionais dessa área para toda a nossa região
1
, no 

qual também concluímos a nossa graduação e, agora, fazemos o mestrado; e, ainda, pela 

                                                           
1
 Tratamos da região que compreende o Alto Oeste Potiguar, em que se formam profissionais que atuam na 15ª 

Diretoria Regional de Educação, Cultura e Desportos – DIRED. 
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necessidade de conhecermos teorias e experiências abordadas e/ou reveladas nos relatórios, 

como forma de melhor conduzir a análise do ethos dos oradores (autores) dos referidos 

relatórios. Optamos, também, por trabalhar com relatórios de estágio dos cursos de Letras da 

USP e da UFMA, em virtude da nossa vinculação e do nosso envolvimento com a coleta de 

dados da pesquisa de Sousa (2008), durante a experiência no mestrado sanduíche na USP. 

Já a preferência pelos relatórios de estágio supervisionado II, cujo foco está no Ensino 

Médio, em especial, os que focalizem em sua temática aspectos relacionados ao ensino e/ou à 

aprendizagem de Língua Portuguesa, deu-se pelo fato de que, nesse nível, o aluno já está no 

segundo momento do estágio, portanto, já passou por uma experiência em sala de aula no 

estágio supervisionado I, com foco no Ensino Fundamental. Sendo assim, pode significar que 

o relatório apresentado pelo aluno terá mais consistência teórico-prática e, quem sabe, uma 

menor artificialização das ações realizadas, uma vez que se trata de uma ação não mais inicial.  

Convém salientar que, apesar da existência de vários estudos acerca da produção 

textual no Ensino Superior, como Matêncio (1997, 2003) e Matêncio e Silva (2003), Bessa 

(2007) e Pereira (2007), que abordam aspectos da produção de gêneros acadêmicos, a maioria 

dos trabalhos se restringe ao gênero monográfico e, mesmo no caso de trabalhos como o de 

Rodrigues (2003), em que o objeto de estudo é o gênero relatório, a perspectiva de abordagem 

é outra, não envolvendo, assim, a teoria da argumentação, nem com atenção voltada para o 

ethos. 

Partindo do pressuposto de que a universidade é uma instância da sociedade 

responsável pela promoção de atividades de ensino, pesquisa e extensão, enfatizamos a 

relevância e necessidade da discussão sobre o ethos dos futuros profissionais do curso de 

Letras, como forma de permitir à comunidade acadêmica e à sociedade em geral o 

conhecimento da constituição discursiva da própria instituição e de seus profissionais. Outra 

contribuição que esse estudo permite é a reflexão e discussão acerca da formação dos alunos 

do curso de Letras, por trazer textos cujo foco está no ethos de graduandos, fazendo com que 

esses sujeitos, ao revelarem suas imagens, revelem também: (i) as imagens que se constroem 

e são construídas no curso de Letras sobre os profissionais em formação e sobre o próprio 

curso; (ii) os sentidos construídos sobre a sua própria formação, o que poderia não ser 

percebido de uma outra forma, já que as pesquisas, em geral, priorizam investigar o que se diz 

sobre a formação e quase nunca o que se deixam dizer - revelar - nos discursos sobre essa 

formação. 

Acreditamos que o estudo sobre a argumentação no discurso, em consonância com os 

pressupostos da concepção bakhtiniana dos gêneros discursivos, aplicado ao discurso 
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acadêmico-científico, contribuirá para revelar a intersecção entre argumentação e ciência, 

colocando em foco a necessidade de discussão sobre o papel da argumentação no processo de 

construção de sentidos do texto acadêmico e na formação do profissional no Ensino Superior. 

Para realizarmos esta investigação, estabelecemos como objetivo geral estudar a 

constituição do ethos de estudantes de Letras em relatórios de Estágio, nos sentidos por eles 

atribuídos à formação e atuação, ao estágio e ao ensino de Língua Portuguesa. Em decorrência 

deste objetivo, estabelecemos como objetivos específicos: 

 

 Identificar e analisar como estudantes em formação na área de Letras constroem a 

imagem de si (ethos), considerando, como elementos do processo argumentativo dos 

seus discursos, os lugares da argumentação, o auditório pressuposto e as técnicas 

argumentativas; 

 Identificar e analisar o ethos dos estudantes de Letras nos discursos por eles 

produzidos em relatórios de estágios, com base no que defendem ou nos sentidos 

atribuídos à formação e atuação profissional na área de Letras; 

 Estabelecer os possíveis distanciamentos e/ou aproximações dos ethos desses 

estudantes e dos sentidos para o curso de Letras, conforme a instituição de ensino e as 

teses defendidas sobre o estágio; 

 Refletir sobre o ensino de Língua Portuguesa em cursos de Letras, considerando a 

imagem que os estudantes de diferentes IES brasileiras constroem de si e os sentidos 

por eles atribuídos ao estágio supervisionado, no processo argumentativo.  

 

Intentando responder a esses objetivos, este trabalho está organizado em quatro 

capítulos. No primeiro capítulo, abordaremos as bases teóricas que compreendem uma 

articulação entre os pressupostos teóricos do interacionismo, considerando as contribuições 

teóricas de Mikhail Bakhtin (1997a, 1997b) e os pressupostos da argumentação na Nova 

Retórica, reportando-nos, especialmente, aos estudos de Perelman e Tyteca (2005). 

No segundo capítulo, apresentaremos os aspectos metodológicos da pesquisa, 

enfatizando o percurso realizado para a escolha da metodologia empregada na coleta, seleção 

do corpus e análise dos dados, apresentando também as condições de produção do corpus, 

dada a sua heterogeneidade. 

No terceiro e quarto capítulos, faremos a análise dos dados. No terceiro capítulo, 

discutiremos os dados relativos à constituição do ethos dos estudantes de Letras de três IES 
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brasileiras, considerando: (i) o processo argumentativo de seus discursos, as técnicas, os 

lugares da argumentação e o auditório pressuposto; (ii) a discussão dos dados relativos aos 

sentidos atribuídos à formação e à atuação na área de Letras. 

No quarto capítulo, apresentamos o entrelaçamento do ethos dos estudantes de Letras 

de diferentes IES, considerando os sentidos por eles atribuídos ao estágio e ao ensino de 

Língua Portuguesa como constitutivos da imagem desses estudantes. Por fim, faremos nossas 

considerações, retomando alguns dos resultados encontrados no decurso da análise. 
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CAPÍTULO 1 ASPECTOS TEÓRICOS DA PESQUISA: UM 

DIÁLOGO INTERACIONISTA E ARGUMENTATIVO SOBRE A 

LINGUAGEM 
 

 

Mesmo as palavras alheias, reproduzidas pelo orador, mudam de significação, pois quem as repete sempre  

toma para com elas uma posição, de certa maneira nova, ainda que seja pelo grau de importância que se lhes concede. 
 Isso é verdade quanto a enunciados que figuram nos argumentos de autoridade. [...] (PERELMAN E TYTECA, 2005). 

 

Neste capítulo, apontaremos as bases teóricas da pesquisa. Para tanto, buscamos fazer 

uma articulação entre os pressupostos teóricos do interacionismo em Linguística considerando 

as contribuições teóricas de Mikhail Bakhtin (1997a, 1997b) e os pressupostos da 

argumentação na Nova Retórica, reportando-nos, especialmente, aos estudos de Perelman e 

Tyteca (2005). 

 

1.1 A natureza constitutivamente dialógica da linguagem: contribuições da teoria 

bakhtiniana 

 

O propósito neste tópico é discorrer sobre o caráter social da linguagem com base nas 

reflexões de Bakhtin e de alguns estudiosos que trabalham com sua teoria. Para tanto, 

retomaremos algumas definições/concepções que atravessam a obra bakhtiniana e de seu 

Círculo, como interação, enunciação, enunciado, dialogismo, polifonia, gêneros do discurso 

e palavra, com o propósito de compreender melhor alguns posicionamentos essenciais em 

relação à linguagem e à vida dos sujeitos que nela se constituem. 

Nossa discussão será orientada pelos pressupostos teóricos do interacionismo em 

Linguística, que é pautado, segundo Morato (2007), por uma concepção de linguagem não 

apenas enquanto sistema, mas pelo modo através do qual ela se relaciona com seus exteriores 

teóricos, com o mundo externo, com as múltiplas e heterogêneas condições de sua 

constituição e funcionamento. 

Para tanto, partiremos das contribuições teóricas de Mikhail Bakhtin (1997a, 1997b e 

2003) e de algumas reflexões acerca de sua obra, empreendidas por estudiosos como 

Marcuschi (2002), Brait (2007, 2009), Possenti (2009), Soerensen (2009), entre outros. 

Consideraremos, especialmente, sua concepção histórico-discursiva de sujeito situada dentro 

de uma perspectiva dialógica da linguagem. Compreendemos que a proposta teórica desse 

estudioso representa fortemente a expressão de uma teoria social aplicada ao entendimento da 
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noção de interação, com influência decisiva em vários domínios e tendências teóricas da 

Linguística. 

 

1.1.1 O caráter dialógico da linguagem 

 

De acordo com as reflexões de Brait (2007) sobre a obra bakhtiniana, a busca por 

compreender as formas de produção do sentido, da significação, e as diferentes maneiras de 

surpreender o funcionamento discursivo impeliram Bakhtin na direção de uma estética e de 

uma ética da linguagem que, embora tenham nos estudos a respeito de Rabelais e Dostoiévski 

um elevado grau de sistematização, e no gênero romance o ápice da elaboração, não deixaram 

de examinar também a sistematicidade do discurso cotidiano, contribuindo, assim, para uma 

nova perspectiva a respeito da linguagem humana e de seus estudos. De acordo com a autora: 

 

 
O conceito de linguagem que emana dos trabalhos desse pensador russo está 

comprometido não com uma tendência lingüística ou uma teoria literária, 

mas com uma visão de mundo que, justamente na busca das formas de 

construção e instauração do sentido, resvala pela abordagem 

lingüístico/discursiva, pela teoria da literatura, pela filosofia, pela teologia, 

por uma semiótica da cultura, por um conjunto de dimensões entretecidas e 

ainda não inteiramente decifradas. (BRAIT, 2007, p. 92).  

 

 

Apesar da concentração dos estudos bakhtinianos nos gêneros literários, o conceito de 

linguagem que emana desses trabalhos, longe de apresentar uma tendência de teoria 

meramente linguística ou literária, assume um caráter interdisciplinar, uma vez que a busca 

das formas de construção de sentidos tem uma abordagem linguístico-discursiva. 

Em seus estudos, Bakhtin vincula as interações verbais não apenas às situações face a 

face, mas a interações sociais mais amplas, como a situações enunciativas, a processos 

dialógicos, aos gêneros discursivos e à dimensão estilística dos gêneros. Na perspectiva 

bakhtiniana, a interação verbal é a ‘realidade fundamental da língua’, sendo o discurso o 

modo pelo qual os sujeitos produzem a interação, o que representa um modo de produção 

social da língua, conforme destaca o autor: 

 

 
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 

de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 

ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação 

verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação 
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verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. (BAKHTIN, 

1997b, p. 123). 

 

 

Conceber a linguagem nos moldes de Bakhtin é, portanto, compreender o caráter 

dialógico desta numa perspectiva mais complexa e abrangente, como podemos perceber na 

reflexão que segue: 

 

 
Percebe-se que a relação dialógica não acontece somente entre discursos 

interpessoais (seja escrito ou verbal), embora tenha se originado dentro dessa 

concepção; ela abarca a diversidade das práticas discursivas de maneira mais 

ampla e aberta. O dialogismo pode ser aplicado à relação entre as línguas, as 

literaturas, os gêneros, os estilos e até mesmo entre as culturas, pois todos 

esses itens trazem em comum a linguagem. (SOERENSEN, 2009, p. 02). 

 

 

Por conceber a linguagem como ação social, Bakhtin (1997a) postula que os sujeitos 

estabelecem vínculos de comunicação entre si, uma vez que suas atividades se realizam na 

interação social. É através dessa ideia de interação verbal que se define o aspecto básico da 

concepção de linguagem fundamentada no caráter dialógico da linguagem. 

Em seus estudos sobre Mikhail Bakhtin, Brait (2007, p. 92) aponta que o caráter 

dialógico da linguagem é um conceito que desempenha papel fundamental no conjunto de 

obras do pensador russo, funcionando como “célula geradora dos diversos aspectos que 

singularizam e mantêm vivo o pensamento desse produtivo teórico”. 

Conforme Britto (2009), o dialogismo é visto sob a perspectiva de três aspectos: (i) 

todo enunciado é orientado por um já dito; (ii) todo dizer é uma resposta; e (iii) todo dizer é 

heterogêneo, como podemos ver na citação que segue:  

 

 
Esse dialogismo, conforme especifica Martins (2005), é posto para o círculo 

bakhtiniano sobre três aspectos diferentes: todo enunciado se orienta por um 

já-dito filiando-se a discursos anteriores; todo dizer é uma resposta que 

contém a indicação de um acordo ou desacordo em maior ou menor nitidez; 

e todo dizer é heterogêneo, é uma articulação de várias vozes sociais, o que 

nos remete à alteridade, à inserção da voz do outro no discurso, da contra-

palavra, seja pelo intradiscurso ou pelo interdiscurso, ambos compostos de 

uma heterogeneidade enunciativa postulada por Authier-Revuz in Geraldi & 

Orlandi (1990) e classificada em heterogeneidade constitutiva e 

heterogeneidade mostrada. (BRITTO, 2009, p. 1996). 

 

 

Desse modo, na perspectiva bakhtiniana, o caráter dialógico da linguagem está 

presente na enunciação, concebida por ele como um diálogo, não o diálogo face a face, mas o 
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diálogo do nosso dito com outros já ditos. Ou seja, de acordo com Bakhtin (1997a), todo 

enunciado está perpassado pelo já dito anteriormente e até mesmo pelos enunciados ainda não 

ditos, de forma que não existe uma linguagem original muito menos um “Adão mítico”, dono 

de um enunciado novo, seu. Em outras palavras, o nosso discurso é o discurso do outro ou 

uma resposta ao discurso do outro. 

Nessa perspectiva, Bakhtin (1997a) destaca o caráter dialógico do enunciado, unidade 

da comunicação verbal. Nas palavras do autor, “o enunciado deve ser considerado acima de 

tudo como uma resposta a enunciados anteriores dentro de uma dada esfera: refuta-os, 

confirma-os, completa-os, baseia-se neles, supõe-nos conhecidos e, de um modo ou de outro, 

conta com eles”. (BAKHTIN, 1997a, p. 316). Desse modo, o autor concebe o dialogismo 

como constitutivo da linguagem, sendo que, mesmo entre produções literárias monológicas, é 

sempre possível observar uma relação dialógica. A essa relação dialógica, ao diálogo que 

estabelecemos com outras vozes, com discursos outros, e que ocorre tanto constitutivamente, 

como mostrada no discurso, dar-se o nome de heterogeneidade discursiva.  

Ao discutir sobre heterogeneidade discursiva, evoca-se a ideia da natureza histórica e 

social da linguagem. Dito de outro modo, a natureza do fenômeno linguístico passa a ser 

concebida numa dimensão histórica e social e não individual, como podemos ver nas 

considerações de Brait (2007): 

   

 
As formas de representação e de transmissão do discurso de outrem, parte 

integrante, constitutiva, de qualquer discurso, quer essa heterogeneidade seja 

marcada, mostrada ou não, bem como a natureza social e não individual das 

variações estilísticas, configuram em Marxismo e filosofia da linguagem um 

momento de formalização da possibilidade de estudar o discurso, isto é, não 

enquanto fala individual, mas enquanto instância significativa, 

entrelaçamento de discursos que, veiculados socialmente, realizam-se nas e 

pelas interações entre sujeitos. Sob essa perspectiva, a natureza do fenômeno 

lingüístico passa a ser enfrentada em sua dimensão histórica, a partir de 

questões específicas de interação, da compreensão e da significação, 

trabalhadas discursivamente. (BRAIT, 2007, p. 98-99). 

 

 

Nesses termos, Bakhtin (1997a) concebe a linguagem não como um sistema abstrato, 

gramatical e homogêneo, mas sim como uma realidade viva, heterogênea, uma vez que é 

constituída e caracterizada pelas diversas vozes sociais. Por isso, a compreensão da noção de 

linguagem bakhtiniana é tão necessária, pois nos permite compreender o interlocutor também 

enquanto participante, respondente ativo nos diálogos sociais e nas “arenas de discussão”, 

condição essencial para que haja interação, pois, conforme Bakhtin (1997a, p. 295), “esta 
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relação só é possível entre enunciados provenientes de diferentes sujeitos falantes. Pressupõe 

o outro (em relação ao locutor) membro da comunicação verbal”. Nessa concepção, a 

interação é possível no diálogo em que o outro, receptor, não apenas “recebe” passivamente, 

mas participa de forma ativa, tem voz, assumindo, assim, o que o autor chama de posição 

responsiva.  

Bakhtin (1997a) postula, ainda, que toda compreensão é passível de resposta, embora 

o tipo de resposta seja bastante diverso, de forma que numa posição responsiva ativa podemos 

discordar ou concordar, total ou parcialmente. Dessa maneira, a compreensão responsiva pode 

realizar-se: (i) como compreensão passiva do significado do discurso ouvido que é apenas um 

momento abstrato da compreensão ativamente responsiva do real que se atualiza numa 

subsequente resposta em voz alta; (ii) como compreensão responsiva do discurso ouvido 

realizada imediatamente na ação, por exemplo, o cumprimento de uma ordem; e (iii) como 

compreensão responsiva silenciosa ou de efeito retardado em que, cedo ou tarde, o que foi 

ouvido e ativamente compreendido responde em discursos subsequentes. Os gêneros líricos, 

por exemplo, foram concebidos apenas para esse tipo de compreensão, segundo o autor.  

Essa noção de compreensão ativa proposta por Bakhtin (1997a) ilustra o movimento 

dialógico da linguagem, que envolve o locutor e o interlocutor, em que os interlocutores 

colocam a linguagem frente a um “outro”. Ou seja, ao enunciar, o locutor pressupõe a 

existência de um interlocutor real ou virtual, que assuma uma posição responsiva em relação 

ao seu discurso. Da mesma forma, quando recebemos uma enunciação assumimos em relação 

a esta uma posição responsiva, seja de concordância, discordância, ação, apreciação, uma vez 

que a colocamos num movimento dialógico dos enunciados, em confronto tanto com os 

nossos ditos quanto com os ditos alheios.  

Com essa compreensão, Bakhtin (1997a) nos apresenta uma noção de comunicação 

diferente daquela proposta pelo esquema de comunicação proposto por Jakobson e 

fundamentado nos processos ativos da fala do locutor e, ao mesmo tempo, nos processos 

passivos de percepção e de compreensão da fala do ouvinte. O autor entende que da forma 

como é concebido nas figuras esquemáticas da linguística geral, na condição de parceiro do 

locutor e dotado de uma compreensão passiva, o interlocutor não corresponde ao protagonista 

real da comunicação verbal. 

No plano do dialogismo, da interatividade e da responsividade, o sujeito, constituído 

socialmente, é considerado um ser de resposta, uma vez que assume, diante dos enunciados, 

uma posição responsiva, aceitando-os (total ou parcialmente), refutando-os, completando-os, 

executando-os, pois, conforme afirma Bakhtin (1997a, p. 290), “toda compreensão é prenhe 
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de resposta e, de uma forma ou de outra, forçosamente a produz: o ouvinte torna-se o 

locutor”. 

Assim, falar em dialogismo implica falar em descentralização do sujeito, pois, na 

perspectiva bakhtiniana, o sujeito é histórico, social, ideológico e se constitui na interação 

com o “outro”. Esse outro é, num caráter mais imediato, o “outro” com quem fala; num 

caráter mais abrangente, o “outro” ideológico constituído por outros discursos do contexto. O 

sujeito bakhtiniano se constitui, portanto, na enunciação, reproduzindo em sua fala e na sua 

prática o seu contexto imediato e social. Nas reflexões de Bezerra (2005), “o dialogismo é um 

procedimento que constrói a imagem do homem num processo de comunicação interativa, no 

qual eu me vejo e me reconheço através do outro, na imagem que o outro faz de mim. [...] Eu 

me projeto no outro que também se projeta em mim”. Percebemos que esta noção de sujeito 

constituída no processo dialógico da linguagem dialoga com a noção de ethos na perspectiva 

da nova retórica concebida também num espaço de interação entre orador e auditório. É 

sempre em função do auditório, da imagem que se tem do auditório e que espera que este faça 

de si, que o ethos se projeta no discurso.  

Quando falamos em dialogismo, não podemos deixar de esclarecer uma questão tantas 

vezes mal compreendida na teoria bakhtiniana, a de que dialogismo e polifonia não são 

noções equivalentes. Dialogismo e polifonia, apesar de recorrentes na abordagem de Bakhtin, 

são termos que não devem ser confundidos.  

O dialogismo é o princípio constitutivo da linguagem e, segundo Bakhtin (2003, p. 

348), “a vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, 

responder, concordar. Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com os 

olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos”. Já a polifonia é 

caracterizada pela presença de vozes polêmicas, interdependentes que se combinam em um 

discurso de ordem superior à da homofonia. Para Bakhtin (apud BRAIT, 2009, p. 45), “E se 

falarmos de vontade individual, então é precisamente na polifonia que ocorre a combinação 

de várias vontades individuais, realiza-se a saída de princípio para além dos limites de uma 

vontade”. Nessa perspectiva do autor, a polifonia é concebida como o elemento que unifica, 

harmoniza a diversidade de vozes e produz diversos efeitos de sentidos  

Conforme concebido por Bakhtin, numa dimensão social, o discurso é marcado pelo 

dialogismo, ou seja, a preocupação com o outro – também essencial no processo 

argumentativo, compreendida como a necessidade de adaptação ao auditório – aquele com 

quem o sujeito interage diretamente no processo interlocutivo e indiretamente por meio da 

polifonia. O discurso é dialógico, pois se constrói num espaço de interação com o outro de 
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acordo com os interesses do locutor e das imagens que o locutor faz do interlocutor ou supõe 

que este faz dele; e é também polifônico, porque, mesmo sendo proferido por um sujeito 

específico, é perpassado por outras vozes. Segundo Soerensen (2009), essas diversas vozes 

caracterizam a heterogeneidade discursiva que concebe a monofonia ou a polifonia. Vejamos 

como isso se dá nos textos, de acordo com a autora:  

 

 
O texto ou romance monofônico pode ser entendido como aqueles que 

possuem vários personagens, portadores de posições ideológicas 

independentes, mas que acabam expressando uma ideologia dominante. 

Dessa forma, embora nesses romances muitos personagens falem, todos eles 

exprimem uma cosmovisão unificada. Já no texto ou romance polifônico 

cada personagem tem autonomia, exprime a própria concepção, pouco 

importa se ela coincida ou não com a ideologia do autor da obra. A polifonia 

acontece quando cada personagem se manifesta com a própria voz, 

expressando o pensamento individual. (SOERENSEN, 2009, p. 03).  

 

 

Portanto, podemos dizer que o dialogismo constitutivo da linguagem também é dos 

textos. No entanto, em alguns textos, os dialógicos polifônicos, a diversidade de diálogos, de 

vozes polêmicas, se mostra; já em outros, os dialógicos monofônicos, essa diversidade se 

disfarça, pois apenas uma voz se faz ouvir dominando, abafando as outras vozes.  

De acordo com Bakhtin (1997a), o gênero romance, por exemplo, é dialógico por 

natureza, uma vez que apresenta diferentes vozes sociais que se entrechocam manifestando 

diferentes pontos de vista sobre um dado objeto e que não apresenta acabamento, o que 

permitirá ao leitor maior produção de sentidos.  

Sem querer negar nem minimizar a importância dos estudos linguísticos anteriores aos 

estudos bakhtinianos, trazemos neste trabalho uma pequena amostra das contribuições desse 

estudioso para a compreensão da linguagem numa perspectiva dialógica, interativa, uma vez 

que se concentra na relação enunciativa como definidora do gênero, unidade da comunicação 

verbal e não da língua enquanto sistema. Sob essa perspectiva, a natureza do fenômeno 

linguístico passa a ser considerada numa dimensão histórica que tem sua compreensão e 

significação concebidas discursivamente. 

Assim, o caráter dialógico da linguagem é apresentado por Bakhtin sobre dois 

aspectos: (i) o dialogismo, interpretado como o elemento que instaura a natureza 

interdiscursiva da linguagem, que diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre simétrico e 

harmonioso, existente entre os diferentes discursos que configuram uma comunidade, uma 

cultura, uma sociedade; (ii) o dialogismo, que diz respeito às relações que se estabelecem 
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entre o eu e o outro nos processos discursivos instaurados por esses discursos. (cf. BRAIT, 

2007, p. 98). 

Nos moldes concebidos por Bakhtin (1997a, 1997b), o estudo do discurso é feito não 

enquanto fala individual, mas enquanto instância significativa entrelaçada de discursos 

veiculados socialmente através das interações entre sujeitos. Nessa direção, o autor considera 

as formas de representação e transmissão do discurso de outrem como constitutivas de 

quaisquer discursos, quer seja essa uma heterogeneidade mostrada ou não. 

Considerando esta perspectiva bakhtiniana de estudo do discurso, a noção de sentido 

ou de efeitos de sentido, que orienta nossa pesquisa, está ancorada nas reflexões de Possenti 

(2001), que dialogam com os estudos de Bakhtin (1997). De acordo com as reflexões de 

Possenti (2001), não existe sentido único em um discurso porque ele sempre retoma um outro 

discurso, outros sentidos, posto que o sentido é, segundo Bakhtin (1997), potencialmente 

infinito, porém não se atualiza sozinho, procede de dois sentidos que se encontram e entram 

em contato, mesmo que seja um contato apenas com uma pergunta no discurso interior do 

outro, não havendo, assim, ‘um sentido em si’.  

Com efeito, Possenti argumenta, também, que a produção do sentido só se dá em 

relação a outros sentidos, refutando a tese de sentido como um conteúdo, bem como a da 

produção instantânea do sentido.  Para o autor, o sentido não é posto previamente, não é algo 

pronto, da materialidade/regra da língua, mas um ‘efeito de sentido’ que “nunca é o sentido de 

uma palavra, mas de uma família de palavras que estão em relação metafórica (ou: o sentido 

de uma palavra é o conjunto de outras palavras que mantêm com ela uma certa relação)” 

(POSSENTI, 2001, p. 50). Não há, segundo Bakhtin, um sentido primeiro ou último, posto 

que este se situa sempre entre os sentidos, elo na cadeia do sentido.  

Assim, os sentidos são construídos no contato entre o orador, enquanto sujeito 

histórico-ideológico, com o auditório social e com os discursos outros. Nessa perspectiva, 

optamos por trabalhar com os termos sentidos ou efeitos de sentido, já que eles melhor 

definem os efeitos da argumentação que buscamos estudar nas práticas argumentativas de 

textos do discurso acadêmico-científico.  

Nessas condições, a noção de língua que orienta nosso trabalho é considerada nessa 

perspectiva concebida por Bakhtin, como sendo constituída não apenas pelo sistema abstrato 

de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, mas pelo fenômeno social 

da interação verbal. Por isso, sua noção de comunicação, compreendida como processo 

interativo no qual os sujeitos se constituem como ser de resposta, vai além de um mero 

processo de transmissão de informações. 
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1.1.2 Os gêneros discursivos na concepção bakhtiniana e da sócio-retórica 

 

Nossa discussão neste tópico será orientada pelos pressupostos teóricos do 

sociointeracionismo bakhtiniano, na sua noção de comunicação, compreendida como processo 

interativo no qual os sujeitos se constituem como ser de resposta e que vai além de um mero 

processo de transmissão de informações e na noção de gêneros do discurso, que são os 

diversos enunciados concretos dos quais nos utilizamos para agir socialmente. 

Além da noção de gêneros discursivos na perspectiva bakhtiniana, consideramos as 

contribuições da sócio-retórica com o objetivo de compreender o gênero discursivo, e aqui 

exemplificamos com o relatório de estágio, que vai muito além de um mero artefato 

linguístico-textual, é uma ação discursiva, com padrões relativamente estáveis a depender das 

necessidades de situações recorrentes numa determinada cultura. Em outras palavras, 

consideramos as especificidades desse gênero em função de seu contexto social de produção e 

de seu propósito comunicativo. 

Para tanto, nos reportamos à noção de gêneros discursivos conforme Bakhtin (1997a) 

e recorremos às reflexões de Silveira (2005), que discute a concepção sócio-retórica de gênero 

considerando as contribuições das perspectivas de Miller (1984), John Swales (1990), Souza 

(2009) e Biasi-Rodrigues (s.d.), que também discute o papel do propósito comunicativo na 

análise de gêneros com base nesses autores. 

 

1.1.2.1 Uma noção dos gêneros discursivos na perspectiva bakhtiniana 

  

Compreendendo a linguagem como ação social, assumimos a posição de que é por 

meio dos gêneros que o indivíduo faz uso da linguagem para dizer e agir socialmente, e, ao 

fazer uso da língua(gem), produzindo seus enunciados, o indivíduo o faz com uma finalidade 

proveniente do contexto em que está inserido. Além disso, na concepção bakhtiniana, os 

gêneros são “relativamente estáveis”, de caráter social e dinâmico, pois são elaborados pelas 

atividades humanas e estão vinculados às esferas da comunicação de acordo com as quais são 

elaborados, estabilizam-se e evoluem. 

Sendo assim, a concepção de linguagem como sistema de signo dialógico, conforme 

concebe Bakhtin, imprime um valor maior ao texto como objeto central dos estudos da 

linguagem. Nessa perspectiva dialógica, o texto tem uma abordagem sócio-histórica, que 

considera também o contexto social em que o enunciado é produzido e ainda as finalidades de 

tal produção; diferentemente da abordagem estritamente estrutural da língua, que a concebe 
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de forma isolada de seus contextos de produção e o texto como a materialização das 

manifestações linguísticas e não de ação social. 

Considerando a noção bakhtiniana de linguagem, de caráter dialógico, discorreremos 

um pouco sobre a noção de gêneros, a qual, como observaremos, é bastante fluida, pois cada 

perspectiva teórica ou concepção de gênero adotada sofre influências teóricas e inclusive da 

concepção de linguagem assumida. Portanto, nos reportamos à concepção de linguagem 

dialógica de Bakhtin, pelo fato de praticamente todas as perspectivas atuais de estudos dos 

gêneros compartilharem dos pressupostos do círculo de estudo desse consagrado estudioso 

russo. Podemos dizer, portanto, que a noção bakhtiniana de gêneros discursivos tem 

influência recorrente, hoje, a diversos estudiosos dessa área. 

A definição de gêneros proposta por Bakhtin (1997a, p. 279) é a de que os gêneros são 

“tipos relativamente estáveis de enunciados”, elaborados dentro de diferentes esferas da 

utilização da língua (esfera política, religiosa, jornalística etc.), refletindo as condições 

específicas e as finalidades de cada uma delas, conforme acentua o autor: 

 

 
Ter um destinatário, dirigir-se a alguém, é uma particularidade constitutiva 

do enunciado. As diversas formas típicas de dirigir-se a alguém e as diversas 

concepções típicas do destinatário são as particularidades constitutivas que 

determinam a diversidade dos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 1997, p. 

325). 

 

 

Nas palavras do autor, o gênero é visto na relação com seu destinatário, com o outro 

para quem ele é dirigido, pois quando nos dirigimos a alguém o fazemos por meio de 

determinado gênero e com determinado propósito comunicativo. Por isso, há uma infinidade e 

variedade dos gêneros, pois, também, são variadas e inesgotáveis as atividades humanas. 

Dada a variedade dos gêneros ser muito grande, o autor destaca, também, a 

heterogeneidade dos gêneros, pois estando estes situados em uma determinada esfera de 

comunicação, refletem suas marcas e especificidades, que se diferem e se ampliam à medida 

que ocorre o desenvolvimento e a complexidade da própria esfera. 

Segundo Bakhtin (1997a), a concepção de gênero como um processo de interação 

social se dá numa relação dialógica. Portanto, para definir uma forma de discurso como um 

gênero, é necessário considerar três aspectos fundamentais constitutivos dos gêneros: estilo 

verbal, que está relacionado à escolha do vocabulário, ao uso de figuras de linguagem, à 

composição de estruturas frasais e às escolhas linguísticas e discursivas feitas pelo autor; 

conteúdo temático, que diz respeito ao que pode e deve ser dito em determinado enunciado; e 
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estrutura composicional, que entendemos como a estrutura formal propriamente dita, que 

define a escolha do gênero, do estilo, do conteúdo e das estruturas linguísticas e discursivas 

do enunciado. 

Na perspectiva delineada por Bakhtin (1997a), essas características dos gêneros 

variam conforme as esferas de comunicação (jornalística, religiosa, jurídica, política etc.) nas 

quais o gênero é materializado. É nesse sentido que Marcuschi (2002) aponta que os gêneros 

se caracterizam e se definem muito mais por seus aspectos sócio-comunicativos e funcionais 

do que por seus aspectos formais, estruturais e linguísticos. Não podemos esquecer, no 

entanto, que ambos os aspectos, funcional, formal, são definidores do gênero, pois, em alguns 

casos, a forma também é essencial para o reconhecimento de determinado gênero. 

Uma vez que a variedade dos gêneros abrange tanto situações de comunicação oral 

quanto de escrita, compreendendo desde as formas cotidianas mais padronizadas, como as 

saudações, despedidas etc., até as menos formais, como conversas íntimas entre amigos, 

familiares e formas discursivas mais elaboradas, como as literárias, políticas, jurídicas, 

científicas, Bakhtin (1997a) chama a atenção, também, para a necessidade da distinção 

essencial entre gênero de discurso primário (simples) e gênero de discurso secundário 

(complexo). Segundo Bakhtin (1997a, p. 281), os gêneros primários “são constituídos em 

circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea” como, por exemplo, a carta pessoal, 

ou uma conversa oral cotidiana entre amigos, enquanto que os gêneros secundários 

“aparecem em circunstâncias de uma comunicação cultural mais complexa, principalmente 

escrita: científica, sociopolítica [...]” como, por exemplo, o romance, o teatro, o discurso 

científico, etc. 

Esses gêneros secundários, segundo o autor, “absorvem e transmutam os gêneros 

primários” (BAKHTIN, 1997a, p. 281), que se constituíram em circunstâncias de uma 

comunicação verbal espontânea, passando a fazer parte da constituição dos gêneros 

secundários, adquirindo a característica particular de perder a relação imediata com a 

realidade. Ou seja, uma vez inserido num gênero secundário, o gênero primário conserva sua 

forma e seu significado cotidiano apenas no nível do conteúdo do gênero secundário, se 

integrando à realidade existente nesse determinado gênero considerado como um todo. 

Bakhtin (1997a) exemplifica esse processo de transmutação de gêneros com o 

romance (gênero complexo, secundário) e com a carta pessoal (gênero simples, primário). 

Sendo assim, uma vez incorporada ao romance, a carta perde sua funcionalidade original 

cotidiana (sua relação direta com a realidade), para assumir outra funcionalidade por meio do 
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romance, em sua totalidade. Essa relação de instabilidade ficou conhecida posteriormente 

através do trabalho de Marcuschi (2002) por intergenericidade. 

Esses processos de transmutação, heterogeneidade e intergenericidade que os gêneros 

apresentam ao longo da história ilustram sua maleabilidade, o fato de eles serem como o 

próprio Bakhtin define, relativamente estáveis, ou seja, permitem variações, alterações, tanto 

formais quanto estruturais, de acordo com as necessidades e especificidades de seus usuários, 

pois, conforme acentua Possenti, (2009): “em suma: falando ou escrevendo, lendo ou 

ouvindo, sempre se trata de gêneros. E é um fato relevante que cada sociedade crie e 

mantenha ou abandone os seus, conforme sua ‘necessidade’”. (POSSENTI, 2009, p. 11). 

Daí podermos falar atualmente em gêneros emergentes, nos gêneros digitais que 

surgiram com o advento da internet e daí podermos falar também de gêneros que caíram em 

desuso em função das novas necessidades surgidas dentro de uma comunidade cada vez mais 

transformada pelas mudanças tecnológicas e que, por sua vez, propicia o surgimento de novos 

gêneros que venham atender a tais necessidades.   

Em termos gerais, os gêneros discursivos, como definidos por Bakhtin, são formas 

distintas de enunciados que refletem a variedade da língua e manifestam o estilo próprio do 

indivíduo, que é visto na multiplicidade de temas, propiciados pelas diversas esferas da 

comunicação humana (jornalística, escolar, religiosa, acadêmica etc) nas quais os gêneros são 

produzidos. Enfim, compartilhando do pensamento bakhtiniano, compreendemos que os 

gêneros organizam nossa fala, assim como as formas gramaticais sintáticas a organizam. 

 

1.1.2.2 Os gêneros discursivos na perspectiva sócio-retórica 

 

A concepção bakhtiniana da natureza social, dialógica e discursiva dos enunciados e 

suas contribuições nas ciências sociais, e em especial, nos estudos do discurso, 

redimensionaram a pragmática na perspectiva do dialogismo e a própria noção de gêneros que 

admite certa flexibilidade e fluidez nas suas realizações, dependendo do contexto enunciativo.  

Após o reconhecimento do caráter social do discurso, segundo Silveira (2005), as 

preocupações sobre o ato de escrever, que antes enfatizava o produto ou artefato considerando 

apenas os aspectos formais e regras prescritivas como sintaxe, pontuação e ortografia, voltam-

se para os aspectos retóricos (ou pragmáticos) da escrita, agora considerada enquanto 

processo interacional e discursivo. Nesse processo de escrita, o escrevente leva em conta os 

aspectos retóricos que dizem respeito à noção de contexto, a audiência, o propósito 
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comunicativo e o gênero adequado à situação. De acordo com o autor, essa tendência tem 

privilegiado primordialmente o estudo de gêneros acadêmicos. 

Assim sendo, a perspectiva sócio-retórica, nas reflexões de Souza (2009), é uma 

proposta que compreende o gênero:   

 

 
Como um tipo de evento comunicativo, realizado por uma comunidade 

discursiva que possui um repertório de gêneros. Cada gênero tem um 

propósito comunicativo, um léxico próprio, e ainda convenções discursivas e 

valores adequados, atribuídos pela comunidade discursiva que o legitima. 

(SOUZA, V., 2009, p. 04). 

 

 

Essa concepção está pautada nos pressupostos bakhtinianos de que os gêneros 

discursivos são construtos sociais que atendem a demanda de determinada esfera social e que, 

consequentemente, apresentam aspectos característicos em função das especificidades dessa 

esfera. Partilhamos das reflexões de Swales (1990) de que os gêneros organizam e regulam 

determinada atividade social, e que os gêneros também mudam de acordo com as mudanças 

que essas comunidades discursivas possam sofrer. 

Nessa perspectiva, o papel do propósito comunicativo é fundamental para a análise e o 

reconhecimento do gênero, para verificar os comportamentos diversos que o gênero apresenta 

em relação à sua instância de uso. Swales (1990) defende que essa é condição determinante de 

um gênero e não as semelhanças de formas ou qualquer outro critério. Por essa razão, o fato 

de um mesmo gênero apresentar variedades não significa que estas constituam outros gêneros, 

uma vez que os gêneros estão intimamente relacionados às comunidades discursivas e 

refletem as especificidades dessas comunidades.  

Desse modo, convém salientar a seguinte discussão de Silveira (2005): 

 

 
Um bom analista tenta estudar o contexto institucional incluindo o sistema 

e/ou a metodologia na qual o gênero é usado e as regras e convenções 

(lingüísticas, sociais, culturais, acadêmicas, profissionais) que governam o 

uso da língua nesses contextos institucionais. Essas regras e convenções são 

mais freqüentemente e implicitamente entendidas, bem como 

inconscientemente seguidas pelos participantes naquela situação 

comunicacional na qual o gênero em questão é usado [...] Isto se torna 

particularidade importante se os dados são coletados de uma determinada 

organização, que muitas vezes impõe suas próprias restrições e convenções 

organizacionais e pré-requisitos para a construção do gênero. (SILVEIRA, 

2005, p. 105). 
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Como podemos perceber, a consideração do contexto institucional faz-se de extrema 

necessidade para a análise do gênero uma vez que as regras e convenções desse contexto se 

refletem no gênero o que permite o surgimento de diferenças entre um gênero produzido 

dentro de instituições diferenciadas, por exemplo.  

Para ilustrar essa situação, trazemos um exemplo, resultado de uma experiência 

recentemente vivenciada com o relatório de estágio, corpus de nossa pesquisa que, ao ser 

apresentado em outra instituição, não foi reconhecido como relatório tal qual se concebia 

naquela instituição, o que nos levou a perceber a importância do contexto institucional para o 

reconhecimento do gênero. 

Essa experiência nos levou a refletir também sobre a seguinte questão: as diferenças 

internas encontradas entre os relatórios de instituições distintas implicariam afirmar que se 

tratam de gêneros diferentes? E ainda: uma vez que acreditamos que não se trata de gêneros 

diferentes, como explicar as diferenças existentes? Ou seja, apoiado em quê podemos realizar 

o reconhecimento do gênero num e noutro contexto? Essa experiência somada a esses 

questionamentos impulsionaram-nos a fazer essa discussão trazendo as contribuições da 

sócio-retórica e da perspectiva bakhtiniana para a pesquisa em foco. 

Ao trazer as contribuições dos estudos de Swales (1990) para sua discussão sobre a 

concepção sócio-retórica de gênero, Silveira (2005) nos apresenta algumas das assertivas do 

autor acerca do conceito de gênero que também nos interessa para este momento. Vejamos 

uma delas: 

   

 
Os propósitos comunicativos de um gênero são geralmente reconhecidos 

pelos membros da comunidade de discurso onde ele circula. Mas esse 

reconhecimento não se dá em igual intensidade em todos os membros dessa 

comunidade. Ele pode se dá de forma bastante conscientizada entre os 

‘veteranos’, mas pode se dar de forma bastante conscientizada entre os 

membros ‘novatos’, e pode ou não se dar entre indivíduos que não fazem 

parte da comunidade de discurso. (SILVEIRA, 2005, p. 90) 

 

 

Considerando essa assertiva, e levando essa discussão para o contexto acadêmico, do 

qual emerge o gênero relatório de estágio, podemos compreender a importância da noção da 

sócio-retórica para a análise e reconhecimento do gênero já que sua produção reflete as 

especificidades do seu contexto que, por não ser comum a todos os seus possíveis 

interlocutores, pode não ser reconhecido. 

Apoiados nessa concepção de gêneros, pretendemos responder às questões 

desencadeadas por nossa experiência e descrever e analisar os relatórios de estágio das três 
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IES, os quais, embora não apresentem similaridades em alguns aspectos dentro de instituições 

diferenciadas, a recorrência ao contexto institucional, a comunidade social na qual ele é 

produzido nos leva a acreditar que estamos falando do mesmo gênero. 

As discussões aqui empreendidas vêm reafirmar a contribuição da perspectiva 

bakhtiniana, que concebe a linguagem como interação verbal, por isso sua noção de 

comunicação, compreendida como processo interativo no qual os sujeitos se constituem como 

ser de resposta e que vai além de um mero processo de transmissão de informações. Partindo 

dessa compreensão de linguagem, temos a noção de gêneros do discurso como sendo os 

diversos enunciados concretos dos quais nos utilizamos para realizar determinada ação na 

sociedade. 

Esse agir socialmente, por meio dos diversos ‘enunciados relativamente estáveis’, que 

está pressuposto na teoria dos gêneros do discurso de Bakhtin, embasa também a noção sócio-

retórica de gêneros. Influenciados por esse autor, compreendemos que, apesar de envolver 

regularidades, tipificações e algumas restrições, os gêneros também são passíveis de 

maleabilidade nas suas realizações dependendo de seu contexto enunciativo. Daí a 

necessidade de considerá-lo na análise do gênero, conforme proposta da noção sócio-retórica. 

 

1.2 Argumentação no discurso: tecendo algumas considerações 

 

Qualquer argumentação, para ser eficaz, deve apoiar-se 

 em teses admitidas pelo auditório. (PERELMAN, 2005). 

 

Além dos estudos sobre linguagem e gêneros discursivos, na perspectiva de Bakhtin 

(1997a, 2007b), essa pesquisa vincula-se teoricamente aos estudos da Nova Retórica (ou 

Teoria de Argumentação no Discurso), especialmente à teoria desenvolvida por Perelman e 

Tyteca (2005) e aos estudos e pesquisas desenvolvidos por Reboul (2004), Souza (2008b), 

entre outros.  

A teoria da argumentação no discurso (TAD) apresenta uma abordagem discursiva da 

argumentação e pressupõe a interação como princípio da linguagem que se concretiza entre os 

interlocutores no processo de discursivização. É, portanto, uma concepção de argumentação 

como prática social, como ação humana, que assumimos nesse trabalho. Partimos ainda do 

pressuposto da Nova Retórica, conforme defende Perelman e Tyteca (2005, p. 07), de que 

“todo discurso se dirige a um auditório, sendo muito frequente esquecer que se dá o mesmo 

com todo escrito”. Desse modo, a argumentação é concebida não somente no discurso falado, 

em situações presenciais, mas também nos textos escritos que são sempre condicionados, 
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consciente ou inconscientemente, por aqueles a quem pretende dirigir-se. Dito de outro modo, 

a argumentação não se limita ao exame da técnica do discurso oral. Na argumentação da Nova 

Retórica, na qual fundamentamos nosso trabalho, a ênfase é dada aos textos escritos que se 

apresentam nas formas mais variadas, não se detendo em discursos encarados como uma 

unidade de uma estrutura e de um tamanho convencional. Assim, reportamo-nos às palavras 

de Perelman: 

 

 
[...] para jamais perder de vista esse papel essencial do auditório, quando 

utilizarmos os termos ‘discurso’, ‘orador’ e ‘auditório’, entenderemos com 

isso a argumentação, aquele que a apresenta e aqueles a quem ela se dirige, 

sem nos determos no fato de que se trata de uma apresentação pela palavra 

ou pela escrita [...]. (PERELMAN, 2005, p. 07). 

 

 

Neste trabalho, concebemos a argumentação nessa perspectiva, compreendendo o 

papel essencial do auditório, entendido como o conjunto daqueles a quem a argumentação se 

dirige. Daí a necessidade do contato entre orador, aquele que apresenta a argumentação, e o 

auditório, de quem visa obter a adesão, seja numa situação oral ou escrita. Temos, portanto, 

nessas três palavras, que serão sempre retomadas no nosso trabalho: ‘discurso’, ‘orador’ e 

‘auditório’, a compreensão do que seja o processo argumentativo. 

Com efeito, compreendemos que o caráter argumentativo está pressuposto no discurso, 

seja ele oral ou escrito, e que se realiza no envolvimento entre orador e auditório. No intuito 

de compreender o funcionamento e o objetivo maior da argumentação, recorremos a Perelman 

e Tyteca (2005) que, em seu Tratado da argumentação definem: 

  

 
O objetivo de toda argumentação [...] é provocar ou aumentar a adesão dos 

espíritos às teses que se apresentam a seu assentamento: uma argumentação 

eficaz é a que consegue aumentar essa intensidade de adesão, de forma que 

se desencadeie nos ouvintes a ação pretendida (ação positiva ou abstração) 

ou, pelo menos, crie neles uma disposição para a ação, que se manifestará 

no momento oportuno. (PERELMAN e TYTECA, 2005, p. 50). 

 

 

Conforme postulam esses autores, a argumentação é entendida como uma ação 

humana que visa provocar a aceitação dos interlocutores das teses que são apresentadas, 

convencê-los da validade de determinada ideia defendida. Assim, sendo a argumentação um 

ato de convencer o outro de determinado argumento/opinião defendida, incitando-o à ação, 

concebemos o ato de argumentar como aquele que implica uma interação (BAKHTIN, 2003; 

PERELMAN e TYTECA, 2005), um contato entre orador, um possível auditório e ecos de 
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discursos que circulam socialmente.  

Considerando que, na perspectiva bakhtiniana o discurso sempre pressupõe o outro, 

entendemos que, ao utilizar a linguagem, já temos em mente o auditório ao qual direcionamos 

o nosso discurso. Desse modo, qualquer discurso, ao ser enunciado (falado/escrito), traz em si 

influências recebidas de seus possíveis leitores/interlocutores, uma vez que, nessa perspectiva, 

o nosso discurso é sempre uma resposta ao discurso de outrem. 

Segundo Perelman e Tyteca (2005), no processo interacional do discurso esses 

possíveis interlocutores representam o auditório, que se divide em universal e particular. O 

auditório universal compreende uma população específica como uma nação, até mesmo a 

humanidade inteira. Já o auditório particular compreende situações mais particulares e 

restritas como, por exemplo, quando dialogamos com nós mesmos nos diários íntimos ou com 

alunos no contexto da sala de aula.  

Conforme já expressamos, o ato de argumentar pressupõe a existência da interação, o 

contato entre o orador e o auditório, o que também pressupõe certas habilidades do orador. 

Segundo Reboul (2004), para ser bom orador é necessário saber a quem estamos falando 

(escrevendo). Assim, é preciso que se inicie um acordo prévio com o(s) interlocutor(es) com 

base nos valores que o orador acredita que o seu auditório possui, ou com base nos 

conhecimentos que supostamente seu auditório tem ou precisa ter, para conseguir a adesão 

necessária à defesa da tese (logos) a ser apresentada. Como o estabelecimento do acordo 

prévio, a interação entre orador e auditório, a eficácia da argumentação depende da adequação 

do orador ao auditório que está relacionado ao ethos, à imagem de si que o orador constrói no 

discurso, à qual nos deteremos mais adiante.  

Segundo Souza e Costa (2008), é nessa abordagem sobre o auditório que encontramos 

uma correlação entre a Nova Retórica de Perelman e o sociointeracionismo de Bakhtin, uma 

vez que este também trabalha com o conceito de auditório. Em Bakhtin (1995), o auditório 

social, o outro, público alvo ao qual nos dirigimos, assemelha-se ao auditório particular 

perelmaniano; e o auditório médio, menos definido, que corresponde ao universal de 

Perelman. Outra correspondência encontrada é que ambos consideram a linguagem numa 

perspectiva dialógica, como um movimento temporal e intersubjetivo, produtor de efeitos de 

sentido, em que toda palavra direcionada a um interlocutor estabelece um diálogo social 

considerando o contexto imediato ou amplo da enunciação (SOUZA, 2008a). 

Retomamos aqui a discussão realizada em Souza, Pereira & Alves (2009) sobre os 

lugares da argumentação. Destacamos que Perelman e Tyteca (2005) retomam a discussão 

sobre os lugares da argumentação, com base nos estudos aristotélicos. A classificação desses 
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lugares proposta pelos referidos autores se justifica pela importância que eles exercem na 

prática argumentativa. Esses lugares, de onde os oradores tiram seus argumentos na 

constituição de seus discursos, contribuem, portanto, para o entendimento e domínio geral da 

argumentação. Além disso, diferentemente dos lugares aristotélicos que eram muito 

particularizados, específicos, Perelman e Tyteca (2005) propõem-se a estudar as premissas de 

ordem geral que intervêm para justificar a maior parte de nossas escolhas, que se prestam a 

todos os auditórios. 

Assim, de acordo com Perelman e Tyteca (2005), quando um acordo é constatado, 

torna-se possível presumir que ele é fundado sobre os lugares mais gerais aceitos pelos 

interlocutores. Para o entendimento geral da argumentação, esses autores não julgam 

necessário fornecer uma lista exaustiva dos lugares da argumentação, todavia o que lhes 

interessa é o aspecto pelo qual todo e qualquer auditório é levado a considerar lugares 

agrupados, por eles, em alguns itens bastante gerais, a saber: “os lugares da quantidade, de 

qualidade, da ordem, do existente, da essência, da pessoa”. (PERELMAN e TYTECA, 2005, 

p. 96).  

Dessa maneira, para o lugar da quantidade, a superioridade do que é admitido pelo 

maior número, o mais recorrente é afirmar que alguma coisa é melhor do que outra por razões 

quantitativas. Pode-se considerar como lugares da quantidade, por exemplo, a preferência 

dada ao provável sobre o improvável, ao fácil sobre o difícil, e a maior parte dos lugares que 

tendem a mostrar a eficácia de um meio. O lugar da qualidade, em geral, é usado para 

contestar o poder dos números conferindo valor ao que é diferente, único, sendo um dos pivôs 

da argumentação. Conforme assinala Perelman e Tyteca (2005), a valorização do único, no 

lugar da qualidade, pode exprimir-se em oposição ao comum, corriqueiro, vulgar. Segundo 

Perelman e Tyteca, (2005, p. 102), “apresentar algo como difícil ou raro é um meio de 

valorizá-lo”, até mesmo o grande número aprecia o que se diferencia, o que é raro e difícil de 

realizar. Neste caso, o mais difícil é preferível, pois apreciamos mais a conquista das coisas 

que não são fáceis de conseguir.  

Já o lugar da ordem apresenta um foco em diferentes ordens afirmando a 

superioridade do anterior sobre o posterior. O lugar do existente afirma a superioridade do 

que existe, é atual, real, em relação ao possível, eventual ou impossível. No lugar da essência 

a argumentatividade reside naquilo que é a representação do real de algo. No lugar da pessoa, 

o mérito, o valor da pessoa, dá-se no que é feito com cuidado, que requer esforço e talento 

pessoal. 
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Outro ponto da discussão empreendida por Souza, Pereira e Alves (2009), o qual 

retomamos aqui, é a definição da tese que assume uma função central no processo da 

argumentação e também uma categoria importante para o desenvolvimento de nosso trabalho. 

Ela diz respeito à parte lógica, racional, da argumentação, o logos. Considerando essa 

assertiva, entre os posicionamentos que devemos assumir ao analisarmos textos 

argumentativos estão algumas definições operacionais para melhor infiltração dos efeitos 

argumentativos no texto. A definição e identificação da tese é uma delas, pois, no processo 

dialógico, ela assume a função central de logos, o conhecimento, o lado racional da 

argumentação. A esse respeito, compartilhamos da afirmação de Perelman e Tyteca (2005) 

que confere a eficácia da argumentação às teses admitidas pelo auditório. Assim, nas práticas 

discursivas, nas interações sociais estabelecidas através dos textos, o orador apresenta teses e 

procura convencer seu auditório da veracidade delas.  

A tese se apresenta, portanto, como uma síntese, uma frase que formula o que diz o 

texto e em defesa da qual gira todo o processo argumentativo no sentido de conseguir a 

adesão do auditório. Assim, ao analisarmos um texto argumentativo, devemos procurar a tese 

na ideia central, naquela em que, segundo Souza (2008a), os argumentos utilizados colaboram 

para a sua delimitação, enunciando, ainda, nuances sócio-ideológicas do orador e os efeitos 

argumentativos e persuasivos do texto. Essas teses podem também revelar os discursos, 

historicamente situados e argumentativamente construídos nos textos, por isso não basta só 

identificá-las, deve-se também tentar descobrir de que forma essas teses constroem efeitos de 

sentido no texto. 

Em qualquer situação comunicativa, o sujeito/falante ou o sujeito/escritor está sempre 

argumentando, defendendo ideias. Para tanto, mesmo inconscientemente, esse sujeito se 

utiliza de estratégias, técnicas discursivas, de acordo com seus objetivos, para conseguir a 

adesão de seus possíveis interlocutores às teses a serem apresentadas.  

Nos estudos da Nova Retórica, essas estratégias são conhecidas como técnicas 

argumentativas, que são recursos discursivos utilizados pelo orador na construção de um 

texto, visando a convencer o interlocutor de sua tese defendida. Sendo assim, na análise dos 

textos, sempre haverá uma técnica argumentativa central funcionando como a tese do texto. 

Em seu Tratado da Argumentação, Perelman e Tyteca (2005) apresentam quatro grandes 

técnicas argumentativas, sendo as três primeiras através de associações de noções e, a última, 

por dissociações. Como não pretendemos fazer uma lista exaustiva desses argumentos, 

apresentaremos os argumentos que são mais recorrentes no corpus da pesquisa:  
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(i) Os argumentos quase lógicos – esses argumentos pretendem certa convicção, na 

medida em que se apresentam como comparáveis a raciocínios formais, lógicos ou 

matemáticos. No entanto, essa argumentação se diferencia da demonstração porque, como 

atestam Perelman e Tyteca (2005), o que temos neste caso é apenas um esforço de redução ou 

de precisão de natureza não-formal que possibilita uma aparência demonstrativa a certos 

argumentos, sejam eles:  

a) de contradição – consiste na asserção, dentro de um mesmo sistema, de uma 

proposição e de sua negação, ou seja, consiste em duas asserções entre as quais cumpre 

escolher dada a sua incompatibilidade; b) por identidade, definição – sendo uma das técnicas 

essenciais da argumentação quase-lógica, é a identificação de diversos elementos que são o 

objeto do discurso, tendo como procedimento mais característico a definição, consideradas 

quase-lógicas quando não fazem parte de um sistema formal e pretendem identificar o 

definiens e o definiendum; c) a regra de justiça, e reciprocidade – essa técnica argumentativa 

demanda a aplicação de um tratamento idêntico a dois seres, visando, portanto, à 

reciprocidade, a aplicar o mesmo tratamento a duas situações correspondentes; d) argumentos 

de divisão – compreendem a concepção do todo como a soma de suas partes, implicando 

determinadas relações entre as partes, cuja soma seja capaz de reconstituir o conjunto; e) 

argumentos de comparação – na comparação, se cotejam vários objetos para avaliá-los um em 

relação ao outro. Neste caso, a relação de igualdade ou de desigualdade afirmada só constitui, 

em geral, uma pretensão do orador;  

(ii) Argumentos baseados na estrutura do real – são classificados conforme as 

estruturas do real às quais se aplicam e que podem ser encontradas no uso comum, 

interessando não a descrição objetiva do real, mas a maneira pela qual se apresentam as 

opiniões sobre ele, que podem ser tratadas quer como fatos, quer como verdades, quer como 

presunções. Ele se afirma, portanto, valendo-se da estrutura do real para estabelecer uma 

solidariedade entre os juízos admitidos e a outros que busca promover. Esses argumentos 

dividem-se em:  

a) as ligações de sucessão – nessas ligações o vínculo causal desempenha um papel 

essencial, ou seja, tendem a apresentar um fato por meio do seu vínculo causal: as que, tendo 

determinado acontecimento, buscam descobrir a existência de uma causa e, ainda, aquelas 

que, sendo dado um acontecimento, pretendem evidenciar o efeito resultante; o argumento 

pragmático – permite apreciar um ato ou acontecimento, mediante suas consequências boas 

ou ruins, consistindo, outrossim, em propor o sucesso como critério de objetividade; o 

argumento da direção – esse argumento pode ser utilizado quando uma meta pode ser 
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apresentada como um ponto de referência, uma etapa numa certa direção, assim, esse 

argumento responde à pergunta: aonde se quer chegar?; o argumento da superação, conforme 

Perelman e Tyteca (2005, p.328), neste tipo de argumento, o que vale não é apenas “realizar 

certo objetivo, alcançar certa etapa, mas continuar, superar, transcender, no sentido indicado 

de dois ou vários pontos de referência”. Neste caso, cada situação pode ser vista como ponto 

de referência e de trampolim que permitem continuar indefinidamente numa certa direção.  

b) as ligações de coexistência – unem duas realidades de nível desigual em que uma é 

mais explicativa e fundamental do que a outra, como ocorre com as ligações ato pessoa, em 

que a construção da pessoa humana vincula-se a seus atos. Com efeito, atestam Perelman e 

Tyteca (2005), concede-se um estatuto mais importante à pessoa, relacionando um fenômeno 

com a estrutura da pessoa. O argumento de autoridade focaliza no prestígio do orador; é o 

argumento que se utiliza de atos ou juízos de uma pessoa ou de um grupo de pessoas como 

recurso de prova a favor de uma tese, embora possa também completar uma rica 

argumentação, em vez de constituir uma única prova; a ligação simbólica – acontece quando 

certas pessoas e certos acontecimentos são tratados como ‘figura’ de outras pessoas e de 

outros acontecimentos. A ligação simbólica acarreta transferências entre símbolo e 

simbolizado, porém este vínculo não é uma ligação aceita por todos. Ela é reconhecida pelos 

membros de um grupo cuja crença nessa estrutura de participação é um aspecto da comunhão 

entre eles. 

(iii) Argumentos que fundam a estrutura do real – neste grupo de argumentos, temos, 

inicialmente, as ligações que fundamentam o real por meio: a) do fundamento pelo caso 

particular, que desempenha papéis variados: o exemplo – permite uma generalização quando 

chamado para fundamentar determinado desacordo acerca de uma regra particular; a 

ilustração – sustenta uma regularidade já estabelecida, reforça a adesão a uma regra conhecida 

e aceita, fornecendo casos particulares que esclareçam o enunciado geral e aumente-lhe a 

presença na consciência; e o modelo/antimodelo – incentiva a imitação ou a recusa, pois o que 

pode ser dito do modelo pode ser aplicado ao antimodelo da seguinte forma, se o orador tem 

prestígio, pode servir de modelo incentivando ao outro que se comporte como ele; e se, de 

modo inverso, é o antimodelo, que se afaste dele. Quando se trata de conduta, advertem 

Perelman e Tyteca (2005), um comportamento particular pode servir, quer para fundamentar 

ou ilustrar uma regra geral, quer para estimular a uma ação nele inspirada e; b) do raciocínio 

pela analogia – diferentemente da identidade parcial, a analogia é entendida como a 

semelhança de relação e seu valor argumentativo é posto em evidência se a encararmos como 
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uma similitude de estruturas. Sua regra genérica seria: A está para B assim como C está para 

D.  

(iv) Os argumentos por dissociação das noções – a dissociação de noções consiste em 

afirmar que são indevidamente associados elementos que deveriam ficar separados, 

independentes. Ela determina um remanejamento dos dados conceituais que servem de 

fundamento para a argumentação. Para melhor compreensão desta e de seus resultados é 

importante considerar o protótipo de toda dissociação nocional que dá origem ao par 

‘aparência-realidade’ por conta de seu uso generalizado e de sua primordial importância 

filosófica, alguns desses pares são, por exemplo: ato/pessoa, teoria/prática, meio/fim, 

individual/universal etc. 

As técnicas argumentativas são, portanto, estratégias, recursos aos quais o orador 

recorre para convencer seu auditório da validade de suas teses, da opinião defendida. No 

entanto, é importante ressaltar que o processo argumentativo está situado num contexto social 

e histórico abrangente, operado pela ideologia, uma vez que a intencionalidade de um 

discurso nem sempre está condicionada à vontade própria desse orador, pois, segundo 

Perelman e Tyteca (2005), a ação desse orador só é mais ou menos consciente, uma vez que 

não há uma total liberdade, devido ao caráter dialético e dialógico da linguagem. Por esta 

razão, é importante salientar que, conforme advertem Perelman e Tyteca (2005), em geral, 

estamos autorizados a interpretar um raciocínio segundo um ou outro esquema desses que 

acabamos de apresentar, pois alguns argumentos podem pertencer tanto a um, quanto a outro 

grupo de esquemas. Assim sendo, nada nos impede de considerar um mesmo enunciado como 

suscetível de traduzir vários esquemas.   

Na Nova Retórica a argumentação é entendida como uma ação cujo propósito é 

modificar um estado preexistente de coisas, ou seja, uma vez apresentada a um auditório 

particular, a argumentação procura persuadi-lo, induzindo-o a determinada ação. No entanto, 

a efetivação da argumentação depende da interação entre o orador e o auditório, e se dá por 

meio do uso de vários recursos argumentativos, como as técnicas, por exemplo. 

Para que haja essa interação entre orador e auditório, efetivando, de fato, a 

argumentação, é necessário que o orador ganhe a confiança do público a quem se dirige, para 

que seja ouvido. Daí sua preocupação em adequar-se ao seu auditório, construir uma imagem 

de si confiável, exemplar aos olhos de quem deseja conquistar.  
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1.2.1 Imagem de si: uma noção do ethos discursivo 

 

O grande orador, aquele que tem ascendência sobre outrem, parece animado  

pelo próprio espírito de seu auditório. Esse não é o caso do homem  

apaixonado que só se preocupa com o que ele mesmo sente.  

Perelman e Tyteca (2005) 

 

O processo interacional de utilização da língua, ou seja, o ato de tomar a palavra 

envolve sempre uma imagem do enunciador. Com base nesse pressuposto, diferentes 

perspectivas de estudo do discurso, cite-se como exemplo a Linguística da Enunciação, a 

Pragmática e a Análise do discurso de linha Francesa, consideram relevante o estudo sobre a 

imagem daquele que fala, uma vez que as marcas do ethos, da imagem que esse orador revela 

de si, atuam no processo de constituição de sentido do discurso e da própria realidade que se 

apresenta aos interlocutores. 

De acordo com Amossy (2005), a apresentação de si no discurso não se limita a uma 

técnica apreendida, a um artifício, mas se efetua nas trocas verbais mais corriqueiras e mais 

pessoais. Sendo assim, todo ato de tomar a palavra implica a construção, deliberada ou não, 

de uma imagem de si. O autor assinala que a construção dessa imagem não se faz por meio de 

um auto-retrato feito pelo locutor, pelo detalhamento de suas qualidades ou porque ele fale 

explicitamente de si, mas que seu estilo, suas crenças implícitas são suficientes para construir 

a representação da pessoa do locutor. Vale lembrar, conforme Maingueneau (2005, p. 72), que 

a construção da imagem de si não se restringe apenas à eloquência judiciária ou mesmo à 

oralidade, mas qualquer discurso escrito “possui uma vocalidade específica, que permite 

relacioná-lo a uma fonte enunciativa, por meio de um tom que indica quem o disse”.   

Ainda conforme Amossy (2005), o termo ethos era designado pelos antigos como a 

construção de uma imagem de si no intuito de garantir o sucesso do empreendimento oratório. 

O ethos, um dos componentes da antiga retórica, é definido por Roland Barthes como os 

traços de caráter que o orador deve mostrar ao auditório retomando, assim, as ideias de 

Aristóteles, que atribuía muito poder de persuasão do discurso ao seu caráter moral. 

Inscrita na Análise do Discurso, a noção de ethos desenvolvida por Maingueneau 

(2005) se difere da noção Aristotélica pertencente à tradição retórica, ultrapassa o quadro da 

argumentação, estudando a incidência do ethos em textos não necessariamente de tipo 

argumentativo. Essa noção de ethos, segundo Maingueneau (2005), permite refletir sobre o 

processo mais geral da adesão de sujeitos a certa posição discursiva. Na perspectiva desse 

autor, a questão essencial da conceituação de ethos da Retórica de Aristóteles é que este é 
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traduzido, de maneira infeliz, por “caráter”, está ligado, portanto, a enunciação e não a um 

saber extradiscursivo sobre o enunciador. Em termos mais pragmáticos, o autor propõe que o 

ethos não é dito explicitamente, mas se desdobra no registro do mostrado. O ethos é vinculado 

ao exercício da palavra, ao papel que corresponde seu discurso, independente de seu 

desempenho oratório. Dito de outro modo, e por meio das palavras de Eggs (2005, p. 31), 

compreendemos que “o lugar que engendra o ethos é, portanto, o do discurso, o logos do 

orador, e esse lugar se mostra apenas mediante as escolhas feitas por ele [...] É preciso que a 

credibilidade do orador ‘seja o efeito de seu discurso’”. 

Dessa forma, a constituição do ethos se dá no discurso, estando, portanto, ligado à 

enunciação, o que implica um envolvimento do público que também constrói representações 

prévias da imagem do orador. Assim, podemos dizer, de acordo com Amossy (2005), que a 

constituição da imagem de si é constitutiva da interação verbal entre orador e seu auditório e, 

na maioria das vezes, determina a capacidade de o locutor agir sobre seus alocutários. 

Desenvolvendo a ideia de Perelman de que o auditório é sempre uma construção do orador, 

Amossy (2005, p. 124) nos diz que: “a construção discursiva do ethos se faz ao sabor de um 

verdadeiro jogo especular. O orador constrói sua própria imagem em função da imagem que 

ele faz de seu auditório, isto é, das representações do orador confiável e competente que ele 

crê serem as do público”. 

Essa interação verbal pressuposta no processo argumentativo entre orador e auditório 

nos leva a refletir sobre a necessidade de considerar, ao falar de ethos, os três pilares da 

argumentação ou “edifício retórico”, como nomeia Meyer (2007): ethos, pathos e logos. 

Retomando nossa discussão anterior, o ethos construído pelo orador se apresenta ao auditório 

(pathos) visando ganhar sua atenção e adesão sobre determinada tese (logos) que lhe é 

apresentada, defendida. Nesse sentido, o orador busca agir sobre as paixões do auditório, daí a 

necessidade de ter uma imagem construída desse auditório, para que a interação entre ambos 

se efetive. 

Meyer (2007, p. 39) nos apresenta oito possibilidades de interação, de resposta do 

auditório em relação às questões tratadas, a possíveis respostas às teses defendidas pelo 

orador. Segundo ele, o auditório (pathos) pode: “(1) aderir, (2) recusar essas respostas, (3) 

completá-las ou (4) modificá-las, (5) permanecer silencioso, o que pode ir na direção (6) de 

aprovação ou (7) de reprovação, mas o silêncio pode significar somente (8) o desinteresse 

pela questão tratada”. 

Essa noção da constituição do ethos, da construção de uma imagem de si em função 

dos interesses e das paixões do auditório (pathos), se inscreve nas teorias contemporâneas da 
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argumentação e representa uma atualização da noção de ethos como instrumento de análise. 

Segundo Amossy (2005), embora ocupe um lugar restrito, ela foi iniciada por Perelman, em 

sua obra Nova Retórica, quando destaca a necessidade que tem o orador de adaptar-se ao seu 

auditório, de construir uma imagem de si em função dos valores atribuídos àqueles a quem se 

dirige. Uma vez que, conforme assinala Perelman e Tyteca: 

 

 
É, de fato, ao auditório que cabe o papel principal para determinar a 

qualidade da argumentação e o comportamento dos oradores. [...] Há apenas 

uma regra a esse respeito, que é a adaptação do discurso ao auditório, seja 

ele qual for: o fundo e a forma de certos argumentos, apropriados a certas 

circunstâncias, podem parecer ridículos noutras. (PERELMAN E TYTECA, 

2005, p. 27-28). 

 

 

Embora os autores não se refiram diretamente à palavra ethos, mas à adaptação do 

orador ao auditório, a construção da imagem de si perante o auditório está aí pressuposta, uma 

vez que a eficácia e qualidade da argumentação dependem da anuência do auditório que, 

consequentemente, vai determinar o comportamento do orador. Por isso, “o orador deve 

inspirar confiança, sem ela seu discurso não merece crédito”. (PERELMAN e TYTECA, 

2005, p. 362). Para que o orador inspire confiança, para que sua argumentação ganhe alguma 

credibilidade perante o auditório, faz-se necessário que ele tenha conhecimento daqueles a 

quem pretende conquistar, de seus valores, suas paixões. Daí a importância do acordo prévio, 

o ponto de partida da argumentação que, segundo os autores, é um contato inicial entre orador 

e auditório. Trata-se de uma espécie de preparação para o raciocínio, quando o orador, 

contando com a adesão de seus ouvintes as suas proposições iniciais, faz a apresentação de 

premissas, o que já é um primeiro passo para seu uso persuasivo. 

Com efeito, nessa dinâmica interativa do processo argumentativo, que envolve o 

contato entre orador e auditório, destacamos as chamadas figuras de comunhão que são um 

tipo de figura retórica. De acordo com Reboul (2004, p.114), a figura retórica pode ser 

definida como “(...) uma fruição a mais, uma licença estilística para facilitar a aceitação do 

argumento”. Assim, conforme o autor, as figuras são formas de emprego da língua que fogem 

ao uso comum, com o objetivo de dar mais força e adequação aos argumentos, ou seja, ao 

utilizar-se do recurso da figura retórica, o orador confirmará ou conseguirá a comunhão com o 

auditório mediante procedimentos literários. Um exemplo de figura de comunhão é a citação, 

quando eximida de sua função normal de apoiar o que se diz com o prestígio de autoridade, 

assim como provérbios e máximas. Além dessas maneiras de aproximação, de contato para o 
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estabelecimento de um acordo prévio, destacaríamos, ainda, a estratégia de perguntas e 

respostas no discurso argumentativo.  

Para a Nova Retórica, uma mesma figura nem sempre produz o mesmo efeito 

argumentativo. O efeito, ou um dos efeitos, de determinadas figuras “é, na apresentação dos 

dados, impor ou sugerir uma escolha, aumentar a presença ou realizar a comunhão com o 

auditório” (PERELMAN, 2005, p. 195). A comunhão com o auditório ganha força por meio 

de todas as figuras através das quais o orador se empenha em conseguir a participação ativa 

do auditório à sua apresentação, “atacando-o, solicitando-lhe ajuda, assimilando-se a ele.” 

(PERELMAN, 2005, p. 195). Entendemos, pois, as figuras de comunhão como uma maneira 

de promover o envolvimento do auditório. Com efeito, o papel dos envolvimentos, segundo 

Perelman e Tyteca, manifesta-se mais claramente por meio da discussão com perguntas e 

respostas.  

Nessa perspectiva, o orador deve estar sempre preocupado com seu auditório, em 

chamar a atenção daqueles a quem se destina para que a argumentação, de fato, se 

desenvolva. Por isso, segundo Perelman e Tyteca (2005), esse contato entre orador e auditório 

não concerne somente às condições prévias do processo argumentativo, mas é primordial para 

todo o desenvolvimento dele. Uma vez que a argumentação visa obter a adesão daqueles a 

quem se destina, ela é, inteiramente, deles dependente. Por isso, os autores aconselham que o 

orador precisa zelar por sua imagem no sentido de ganhar a confiança e não despertar no 

público um sentimento de inferioridade e hostilidade para com a sua pessoa. Para tanto, 

conforme Perelman e Tyteca: 

 

 
Normalmente, é preciso alguma qualidade para tomar a palavra e ser ouvido 

[...] Essa qualidade do orador, sem a qual não será ouvido, nem, muitas 

vezes, será autorizado a tomar a palavra, pode variar conforme as 

circunstâncias. Às vezes bastará apresentar-se como ser humano, 

decentemente vestido, às vezes cumprirá ser adulto, às vezes, porta-voz 

desse grupo. Há funções que autorizam – e só elas – a tomar a palavra em 

certos casos, ou perante certos auditórios [...]. (PERELMAN E TYTECA, 

2005, p. 21). 

 

 

Como podemos ver, sem essa “certa qualidade” que varia conforme as situações e o 

público ao qual se dirige o orador não seria ouvido. Por isso sua preocupação em apresentar-

se bem e até, aparentemente decente, aos olhos do seu auditório. Apesar dos autores 

destacarem a influência dessa imagem numa argumentação em que o orador se dirige 

verbalmente a determinado auditório, em qualquer situação, seja ela escrita ou verbal, faz-se 
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necessária a adequação do orador a seu auditório, faz-se necessário criar uma imagem de si 

perante quem o lê ou o escuta. Meyer (2007) também nos alerta que o ethos não se limita 

àquele que fala pessoalmente, muito menos a um autor de texto, cuja presença pouco importa, 

mas apresenta-se de maneira geral como aquele com quem o auditório se identifica.    

No intuito de criar essa identificação com o auditório, conforme nos mostram 

Perelman e Tyteca (2005), o uso de argumentos ligados a pessoa e seus atos funciona como 

recursos do orador para sua auto-defesa perante seu auditório: 

 

 
Nas relações entre o ato e a pessoa, o discurso, como ato do orador, merece 

atenção particular, tanto porque o discurso para muitos é a manifestação por 

excelência da pessoa, quanto porque a interação entre orador e discurso 

desempenha um papel muito importante na argumentação. Querendo ou não, 

utilizando ou não pessoalmente ligações do tipo ato-pessoa, o orador se 

arrisca a ser considerado pelo ouvinte, vinculado ao seu discurso. 

(PERELMAN E TYTECA, 2005, p. 361). 

 

 

Desse modo, à medida que o orador toma a palavra, inconsciente ou não, projeta em 

seu discurso a imagem de si, seu ethos, e nesse processo a pessoa e os atos do orador 

influenciam inegavelmente. Assim, para Perelman e Tyteca (2005), o ethos resume-se a esse 

dinâmico diálogo entre orador e auditório, mais especialmente, à adaptação do orador ao seu 

auditório, em virtude da necessidade que tem este de ganhar a confiança e a adesão daquele. 

Nesse processo argumentativo de interação entre orador e auditório, podemos fazer 

uma aproximação com a teoria bakhtiniana de linguagem, com seu conceito de dialogismo, de 

acordo com o qual nosso discurso pressupõe sempre a existência do outro, um ser de resposta 

que assume diante dos nossos enunciados uma “atitude responsiva ativa”, seja no sentido de 

aceitá-los, completá-los, ou refutá-los.         

Como estamos concebendo aqui, a constituição do ethos no e pelo discurso, implica 

que consideremos o discurso sob duas perspectivas, conforme Amossy (2005). A primeira, 

sendo a interacional, sob a qual já falamos acima, mostrando que a eficácia discursiva dá-se 

no processo de interação verbal, de trocas entre os participantes. A segunda perspectiva é a 

institucional, segundo a qual essa troca entre os participantes não se dissocia das posições por 

eles ocupadas no campo religioso, político, intelectual, literário etc., no interior do qual 

atuam. De acordo com essa perspectiva, apresentada por Amossy (2005), mas proposta por 

Bourdieu, a ação que o orador exerce sobre seu auditório não é de ordem linguageira, mas 

social. Assim, sua autoridade não resulta da imagem de si criada em seu discurso, mas da 

posição social que ele ocupa. 
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Nessa perspectiva, Amossy (2005, p. 120) levanta um questionamento pertinente: “o 

poder da palavra, fundado na autoridade do orador, é consubstancial à troca verbal? O ethos 

deve ser considerado uma construção puramente linguageira ou institucional?” O autor 

explora essas questões analisando a noção contemporânea de ethos na intersecção da 

sociologia e da pragmática, no intuito de mostrar as conquistas das duas ciências em uma 

perspectiva retórica inspirada em Chaim Perelman. Ele mostra que o ethos dos pragmáticos, 

na linha de Aristóteles, constrói-se na interação verbal e é interno ao discurso. Já de acordo 

com os sociólogos, o ethos se inscreve na troca simbólica pautada por mecanismos sociais e 

por posições institucionais exteriores. O autor mostra, ainda, que na perspectiva da Nova 

Retórica, essas duas perspectivas podem ser complementares.  

De acordo com os estudos da argumentação aplicados à sociologia, conforme 

Perelman e Tyteca (2005), o discurso do orador se volta para seu público, em função do 

auditório ao qual o orador deve adaptar-se, o que nos leva a considerar o conjunto de valores, 

de evidências, de crenças, fora dos quais nenhum diálogo seria possível. De acordo com 

Perelman e Tyteca (2005), para que a argumentação se desenvolva, é necessário que o 

auditório se atenha às teses defendidas por seus oradores, o que depende também do que é 

considerado aceito, verdadeiro, normal, verossímil, válido, se ancorando, desse modo, no 

social, cuja caracterização decorrerá do auditório. 

A construção do ethos não é puramente linguística, uma vez que a imagem de si é 

construída no e pelo discurso, nas trocas e diálogos entre os participantes, o que pressupõe 

também considerar o que é exterior ao discurso, considerar que o orador deve conferir 

determinado status a si próprio e ao auditório, para legitimar seu dizer e que este revela no 

discurso uma posição institucional marcando sua relação com o saber (MAINGUENEAU, 

2005). Assim sendo, o ethos é mais que uma postura que demonstra seu pertencimento a 

determinado grupo dominante, mais que uma manifestação linguística, ou auto-retrato de bom 

caráter, a imagem de si construída no e pelo discurso com vistas a influenciar opiniões e 

atitudes.   

Sendo assim, o ato de argumentar, conforme Souza e Costa (2008), deve ser visto 

como um processo no qual o orador preocupa-se em convencer seu auditório da validade de 

suas teses (logos), mediante a imagem que esse orador tem de seus interlocutores/auditório 

(pathos) para o qual dirige seu discurso. Para tanto, é necessário que o orador construa a 

imagem de si (ethos), visando à credibilidade e confiabilidade de seu discurso, uma vez que 

“o ethos é o caráter que o orador deve assumir para inspirar confiança no auditório, pois, 

sejam quais forem seus argumentos lógicos, eles nada obtêm sem confiança.” (REBOUL, 
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2004, p. 48). Nessas condições, o orador procura criar uma imagem agradável, de caráter 

exemplar de sua pessoa “aos olhos” do auditório, mesmo que deveras não o tenha. No 

entanto, a força argumentativa do ethos não está apenas em mostrar uma imagem “agradável”, 

uma moral elevada, mas em se adequar ao caráter e ao tipo social do seu auditório. 

Assim, na perspectiva retórico-argumentativa, a noção de ethos é compreendida como 

a imagem que o orador constrói de si e que é marcada discursivamente. Conforme Souza 

(2003), essa noção é muito significativa para os estudos retóricos atuais, pois, mesmo 

reconhecendo a interpelação ideológica do sujeito falante, a noção de ethos dá corporidade ao 

orador/enunciador, permitindo também que o auditório construa uma representação desse 

sujeito discursivo. Independente da abordagem, o estudo do ethos nas teorias da 

argumentação vem acentuar a importância da imagem do locutor no discurso e não 

restringimos ao argumentativo, mas todo discurso que, numa perspectiva dialógica, pressupõe 

o envolvimento entre os parceiros. 

Em síntese, e compartilhando da proposta de Maingueneau (2008, p. 17) inscrita no 

quadro da análise do discurso, a noção de ethos que norteia o nosso trabalho é: (i) uma noção 

discursiva, uma vez que ele se constrói através do discurso, não é uma “imagem” do locutor 

exterior a sua fala; (ii) fundamentalmente um processo interativo de influência sobre o outro; 

(iii) uma noção fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva), um comportamento socialmente 

avaliado, que não pode ser apreendido fora de uma situação de comunicação precisa, 

integrada ela mesma numa determinada conjuntura sócio-histórica. Essa noção está ancorada 

nas condições prévias e essenciais da argumentação na Nova Retórica, que é a adaptação do 

orador ao auditório e também não descarta a noção dialógica bakhtiniana, que concebe a 

construção da imagem do homem num processo interativo, no qual eu me vejo e me 

reconheço através do outro, na imagem que o outro faz de mim, e completaríamos, ainda, na 

imagem que também fazemos do outro. Daí a necessidade de entrar em contato com ele, 

adaptar-se a ele.  

Partimos, pois, das considerações feitas sobre a argumentação no discurso e do 

pressuposto de que a argumentação é inerente à linguagem. Nessa perspectiva, o estudo de 

suas categorias e do processo argumentativo desenvolvido pode ser feito independentemente 

do suporte, do tipo ou gênero de discurso em que esta se materializa. A seguir, defendemos 

essa tese sobre o discurso acadêmico.     
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1.2.2 Argumentação no discurso acadêmico 

 

 [...] o discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma  
discussão ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa,  

refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio etc. 
Bakhtin/Voloschinov 

 
O discurso acadêmico é uma forma particular de apresentação da linguagem que 

circula na comunidade científica, com características específicas; assim propõem Marconi e 

Lakatos (2003) quando afirmam:  

 

 
A linguagem científica deve, portanto, ser a mais didática possível. Requer 

linguagem perfeita em relação às regras gramaticais, evitando não só o 

vocabulário popular, vulgar, mas também o pomposo. Se uma das 

finalidades é a objetividade, o trabalho científico deve ter caráter impessoal. 
(MARCONI E LAKATOS, 2003, p. 250).  

 

 

Dessa forma, requisitos como impessoalidade, objetividade, clareza, precisão, 

coerência, concisão e simplicidade caracterizam o discurso acadêmico e o configura como 

monológico em virtude da tentativa de sua homogeneização através de requisitos, como a 

impessoalidade, a objetividade, que pressupõem uma suposta não explicitude de marcas 

características da heterogeneidade discursiva. 

O texto acadêmico, pelo seu caráter de formalidade, em busca da cientificidade, foi 

convencionado pela comunidade científica como um texto complexo, obediente às normas 

preestabelecidas por essa comunidade que não lhe permite, conforme Taschetto (2009), entre 

outros requisitos, a utilização de recursos argumentativos, persuasivos ou de retórica/estilo. A 

esse respeito podemos citar as orientações dos professores da disciplina Prática de Ensino e 

dos manuais de Metodologia do Trabalho Científico acerca da produção do gênero relatório, 

segundo as quais, este deverá ser claro, coerente e mostrar a capacidade do aluno em reunir 

dados pesquisados e estudados, porém respeitando o caráter da impessoalidade, tendo em 

vista a necessidade da objetividade dos trabalhos científicos. 

No entanto, apesar de reivindicar a objetividade, a neutralidade, o discurso científico 

não se apresenta desse modo, pois, mesmo inconscientemente ou inerentemente, o discurso 

acadêmico é intencional, visa a determinado objetivo.  

Dessa forma, quando utilizamos a linguagem, estamos agindo socialmente. Essa 

assertiva nos permite dizer que, mesmo procurando atender aos requisitos postulados pela 

comunidade científica, o discurso acadêmico não pode ser considerado completamente neutro 
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e objetivo, mesmo porque essa produção acadêmica precisa de aceitabilidade por parte da 

comunidade científica. A esse respeito, Guimarães (2001) afirma que:  

 

 
O discurso científico, pois, não só carece das funções argumentativas – uma 

vez centrado numa tomada de posição – mas também de aceitabilidade por 

parte da comunidade científica na qual ele está inserido; os métodos e os 

padrões científicos são mantidos por essa comunidade científica. O público 

ao qual são endereçadas as publicações científicas não é passivo, visto que 

estão sob seu controle a matéria e a substância das comunicações que recebe. 
(GUIMARÃES, 2001, p. 66). 

   

 

Nesse contexto, a argumentação está pressuposta no discurso acadêmico, pelo fato de 

que utilizamos a linguagem com alguma intencionalidade, assumindo e defendendo 

determinada posição, mesmo que seja de forma inerente, implícita, pois, no discurso 

científico, o sujeito deve se esconder, por meio das diversas estratégias discursivas próprias 

desse discurso, fazendo emergir o outro – “o parceiro da academia” (TASCHETTO, 2009), o 

que não o impede de expressar um posicionamento ou apresentar uma tese e uma imagem de 

si como sendo verdadeira para os outros. 

Assim, assumimos a posição de que o discurso acadêmico se apresenta como 

eminentemente argumentativo, sendo que seu produtor procura persuadir o leitor da 

veracidade das ideias apresentadas e o faz por meio de estratégias e escolhas de elementos 

linguísticos, de modo que a argumentatividade pode ser identificada na materialidade dos 

textos.  

Além disso, o discurso acadêmico deve ser visto também como sendo dialógico nos 

moldes postulados por Bakhtin, uma vez que o texto científico geralmente é produzido a partir 

de outros textos, os quais fundamentam o novo texto que está sendo produzido, e dirigem a 

comunidades específicas. Portanto, é pressuposta nesse trabalho a tese de que o discurso 

produzido na esfera acadêmica dialoga com várias outras vozes, vários outros discursos, e traz 

em sua constituição as marcas da argumentatividade, da não neutralidade discursiva e dos 

diálogos com os auditórios particulares e universais.  
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CAPÍTULO 2 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA: DA 

CONSTITUIÇÃO DO CORPUS ÀS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO 
 

 

O papel em que escrevo é como uma jangada salva-vidas, meu filho desconhecido.  

A jangada é capaz de atravessar ventos e intempéries, antes de tomar o rumo de um ponto longínquo 
 [...] Transforma-se a folha, ou a tela, em barco para navegar entre as águas [...] Se algum nos estranhar,  

diremos que são abordagens diversas, teorias outras, caminhos a escolher entre os muitos. 
Marques (2008) 

 

Neste capítulo, apresentaremos os aspectos metodológicos de nossa pesquisa, 

enfatizando o percurso realizado para a escolha da metodologia empregada, para coleta, 

constituição do corpus e análise dos dados, apresentando também as condições de produção 

do nosso corpus, dada a sua heterogeneidade. 

 

2.1 Contextualização e caracterização da pesquisa  

 

Em consonância com os objetivos propostos e com o objeto de análise, esse estudo 

tem caráter descritivo, no qual utilizamos a técnica de pesquisa documental, uma vez que, 

conforme Souza (2007, p. 41), “essa pesquisa fundamenta-se pela utilização de materiais 

impressos e divulgados, mas que ainda não receberam tratamento analítico. Nessa categoria, 

destacamos documentos de arquivos públicos ou privados, documentos pessoais como cartas, 

diários [...] relatório de atividades, dados estatísticos, etc”.  

Esse estudo está vinculado a um Projeto de Cooperação Acadêmica – PROCAD, 

intitulado “Disciplinas da licenciatura voltadas para o ensino de Língua Portuguesa: saberes e 

práticas na formação docente” (SOUSA, 2008). Este projeto tem como objeto de investigação 

as representações sobre a formação do professor de Língua Portuguesa e sobre seu ensino-

aprendizagem. É realizado com a parceria de três IES: Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA), Proponente, Universidade de São Paulo (USP), Associada I e Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN) (Campus Pau dos Ferros), Associada II.  

Para o desenvolvimento desse projeto, são considerados os seguintes procedimentos 

metodológicos:  

 

 
a) contato com as instituições que oferecem a disciplina e com os seus 

respectivos professores; b) análise da produção escrita sobre a formação de 

professores e o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa efetivamente 

mencionados nos programas de ensino e mobilizados em sala de aula no 
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âmbito da referida disciplina; c) entrevista com professores que ministram a 

disciplina Metodologia do Ensino de Português (e correlatas); e d) 

observação e registro de aulas das referidas disciplinas visando à coleta e 

análise de material que vir a se revelar pertinente para elucidar os objetivos 

ora propostos. (SOUZA, 2008, p. 02-03). 

 

 

Essa metodologia permite abordar um aspecto importante para a pesquisa que diz 

respeito às condições materiais e aos recursos didáticos que fundamentam as ações de 

formação de professores, uma vez que é mister observar as condições em que se realizam as 

atividades de estágio supervisionado, considerado fator fundamental para a formação do 

professor. Portanto, conforme Souza (2008) a metodologia proposta permite o conhecimento, 

in loco, das condições em que são desenvolvidas as atividades de estágio supervisionado 

pelos professores supervisores e professores em formação, como também as relações 

estabelecidas entre as Universidades e as escolas de ensino fundamental e médio que recebem 

os professores em formação e, ainda, das diretrizes institucionais estabelecidas para o 

desenvolvimento do estágio supervisionado e os valores a elas atribuídos pelos sujeitos 

envolvidos nesse processo.  

Nossa pesquisa está em consonância com esse projeto, cujos dados são obtidos com a 

análise documental numa perspectiva discursiva, a partir da observação dos contextos de 

formação de professores, neste caso, o relatório de estágio, produto desse contexto. Esses 

dados, “fornecem material de análise importante para se compreender as relações que se 

estabelecem entre a organização de cursos de formação de professores, em suas relações com 

as diretrizes oficiais e os saberes de formação, e as práticas efetivamente desenvolvidas pelos 

professores formadores em cursos de licenciatura, nas disciplinas voltadas para a formação 

específica do professor de língua portuguesa.” (SOUZA, 2008, p. 21). 

  

2.2 Constituição do corpus 

 

Tendo em vista a vinculação ao projeto PROCAD, o corpus da pesquisa foi 

constituído por relatórios de estágio das três IES envolvidas neste projeto. Para constituição 

deste corpus estabelecemos os seguintes critérios: (i) os discursos analisados foram recortados 

de relatórios de estágio supervisionado II, (ii) elaborados por alunos do curso de Letras da 

habilitação de Língua Portuguesa, (iii) de três IES públicas associadas ao PROCAD: UFMA, 

USP e UERN; (iv) preferencialmente, os que focalizavam em sua temática aspectos 

relacionados ao ensino e/ou à aprendizagem de Língua Portuguesa. Assim sendo, o corpus foi 
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constituído, ao todo, por 15 (quinze) relatórios de estágio, sendo 05 (cinco) relatórios de cada 

instituição acima citadas. 

A amostragem de 05 (cinco) relatórios de cada instituição se justifica por três razões: 

(i) privilegiamos em nossas análises o aspecto qualitativo, (ii) trabalhamos com a amostragem 

de três instituições, (iii) optamos por considerar o relatório como um todo e não definirmos 

partes para análise, tendo em vista a especificidade dos relatórios em cada instituição. 

Convém esclarecer que esses relatórios de estágio supervisionado II aos quais nos 

referimos, são correspondentes às atividades realizadas no Estágio Supervisionado II, no nível 

de Ensino Médio, no caso das três IES, porém apresentando nomes de disciplinas 

diferenciados. A saber: (i) na UERN, Orientação de Estágio Supervisionado II; na USP, 

Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa II e (iii) na UFMA, Prática de Ensino de 

Língua Portuguesa II. 

A coleta de dados das IES ocorreu da seguinte forma: (i) na UERN, fizemos 

solicitação formal de autorização para uso dos textos dos alunos de estágio mediante visita em 

sala de aula; (ii) na USP, fizemos solicitação à professora da disciplina Metodologia do 

Ensino de Português II, Claudia Riolfi, que, conhecendo o projeto do PROCAD e dele 

fazendo parte como pesquisadora e orientadora dessa pesquisa junto à FEUSP, no estágio 

sanduíche, nos autorizou a cópia dos relatórios bem como disponibilizou o programa da 

disciplina (Ver anexo C) e PPP do Curso do Letras; e (iii) na UFMA, coletamos os relatórios 

durante a missão de estudos realizada pelo grupo de pesquisadores do PROCAD no período 

de 03 a 04 de agosto de 2010. 

A ordem de apresentação das instituições neste trabalho obedece à mesma sequência 

da coleta de dados, isso porque, inicialmente, nosso objetivo detinha-se unicamente à UERN. 

Somente depois de termos vivenciado a experiência com o mestrado sanduíche e com o 

PROCAD foi que sentimos necessidade de trabalhar com dados das outras duas instituições, 

USP e UFMA respectivamente.  

  

2.3 Condições de produção dos relatórios 

 

A dinamicidade dos textos e suas especificidades ocorrem em função do contexto 

social de produção. Partindo dessa assertiva, apresentamos as condições de produção dos 

relatórios, pois consideramos que foram elaborados em contextos sociais diferentes e refletem 

as especificidades de cada um deles. Assim, discorremos sobre estágio supervisionado nas 

três instituições públicas de ensino: UERN, USP e UFMA. 



58 

 

2.3.1 O estágio na UERN 

 

No intuito de conhecermos o funcionamento do estágio supervisionado no Curso de 

Letras do Campus Avançado “Profª Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), da 

UERN, retomamos algumas discussões realizadas por Pereira e Alves (2010). Em 

conformidade com essas discussões, assinalamos que o estágio pode contribuir, de forma 

significativa, para o ensino de Língua Portuguesa e para o desenvolvimento profissional do 

aluno, pois o estágio se apresenta como um momento oportuno de colocar em prática as 

teorias estudadas no decorrer do Curso de Letras/CAMEAM.  

O estágio supervisionado nesse Curso começa a ser vivenciado pelo aluno/estagiário 

desde o primeiro período, com atividades práticas direcionadas por disciplinas, que permitem 

aos alunos fazerem trabalhos diretamente nas escolas; desse modo, o estágio não é uma 

atividade restrita apenas ao sexto período do curso.  

Dessa forma, o referido Curso promove algumas atividades que antecedem o estágio 

para incentivar e ampliar a atuação do aluno estagiário através de disciplinas como: Didática 

Geral, Didática da Língua Portuguesa, Leitura, dentre outras. Essas disciplinas possibilitam 

ao aluno entrar em contato com a sala de aula para coletar dados a partir da observação de 

aulas, com o propósito de fazer com que o aluno possa acompanhar a escola, que poderá ser 

campo de estágio. Dessa maneira, objetivam que aluno desempenhe as atividades exigidas 

durante o estágio, como o diagnóstico, que é semelhante à observação, pois o estagiário faz 

anotações das tarefas realizadas em sala de aula. Além de ir ao campo de estágio, observar 

essa realidade, o aluno estagiário atua em sala de aula, levando à instituição escolar os 

conhecimentos que adquiriu no decorrer do curso e, desse modo, possibilitando aos 

professores colaboradores, entrarem em contato com o que está sendo pesquisado na 

academia no que concerne ao ensino de língua portuguesa.  

É interessante mencionar que o estágio no curso de Letras da UERN é realizado na 

cidade sede do curso ou em pólos aglutinadores
2
, caso a sede não comporte a demanda de 

alunos estagiários, advindos de mais de trinta municípios dos Estados do Rio Grande do 

Norte, do Ceará e da Paraíba. Desse modo, o estágio supervisionado, no Curso de 

Letras/CAMEAM abrange principalmente inúmeras escolas pertencentes ao Alto Oeste 

Potiguar e a 15ª Diretoria Regional de Educação, Cultura e Desportos – DIRED, o que 

significa dizer que o estagiário entra em contato com a realidade escolar de sua região. 

                                                           
2
 Os pólos aglutinadores são selecionados de acordo com a demanda de alunos por município. Atualmente, os 

municípios pólos de Estágio Supervisionado de Letras/CAMEAM/UERN são: Pau dos Ferros (sede), 

Alexandria, Itaú, Marcelino Vieira; José da Penha, Portalegre, São Miguel e Encanto. 
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Outro aspecto que merece destaque é o papel do professor cooperador da escola 

enquanto auxiliar do estagiário. É por meio do contato com o professor cooperador que o 

estagiário pode dar início à fase de observação de sala de aula e, assim, encaminha a 

elaboração dos planos e, por conseguinte, das demais fases do estágio. Entendemos que o 

papel do estagiário é muito mais do que somente ministrar aulas, este deve ser também um 

articulador entre universidade e professor cooperador, como maneira de incentivar a 

capacitação docente e, consequentemente, a melhoria do ensino de língua materna nos níveis 

de Ensino Fundamental e Médio. 

Além do professor cooperador, temos também o professor orientador da universidade, 

que tem a função de planejar em conjunto com o estagiário as atividades a serem 

desenvolvidas dentro do ambiente de sala de aula. O professor orientador deve ser o elo entre 

escola, estagiário e universidade, cujo papel não deve ser somente de assistir à aula final do 

estagiário, nem também a mera correção do relatório, mas auxiliá-lo de forma a perceber que 

ensinar é, acima de tudo, saber compreender o contexto que envolve o cotidiano da instituição 

escolar, articulando-o ao ensino de língua portuguesa, tão necessária para o “saber fazer” na 

sala de aula. 

É pensando na articulação teoria-prática que o estágio no Curso de Letras/CAMEAM, 

através da disciplina Orientação e Estágio Supervisionado II
3
, é distribuído em diferentes 

fases: aulas teóricas (abordagem teórica), diagnóstico, planejamento, regência, elaboração do 

relatório e seminário de avaliação, conforme especificamos abaixo:      

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO II DO CAMEAM/UERN 

Descrição das Atividades Carga-horária 

Aulas teóricas 30 h/a 

Fase de diagnóstico 40 h/a 

Planejamento 40 h/a 

Regência de classe 40 h/a 

Regência em cursos/oficinas 40 h/a 

Avaliação do estágio na escola 10 h/a 

Relatório 30 h/a 

Seminário de Avaliação 10 h/a 

TOTAL 240 h/a 

Quadro 01: Cronograma de atividades da disciplina Orientação e Estágio Supervisionado II - UERN.  

Cada uma dessas fases representa uma ação diferenciada dentro do estágio: (i) as aulas 

teóricas é um momento que representa a revisão das teorias estudadas nos períodos anteriores 

ao estágio; (ii) o diagnóstico/observação é a fase em que o estagiário realmente entra em 

                                                           
3
 Esclareceremos que anterior a esta disciplina e para a qual é pré-requisito, o Curso de Letras da UERN também 

oferece “Orientação e Estágio Supervisionado I”, no 5º período do curso, também com carga horária de 240 

horas, conforme distribuição no quadro abaixo, porém é desenvolvida no Ensino Fundamental. 
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contato com a escola, equipe técnica e, mais precisamente, com o professor cooperador e com 

os alunos; (ii) o planejamento é a hora da construção dos planos de aula e de colocar em 

prática o conhecimento adquirido ao longo dos períodos; (iii) a regência no Ensino Médio e 

nas oficinas é um dos momentos finais do estágio, uma vez que é chegada a hora de ir para 

sala de aula enfrentar todos os medos e angústias e articular os conhecimentos adquiridos 

durante todas as fases anteriores; (iv) o relatório de estágio é exigido como produto final de 

avaliação do estagiário, em que o mesmo elabora um texto considerando as várias etapas do 

estágio; e (v) o seminário de avaliação é o momento final do estágio, em que alunos e 

professores expõem as dificuldades, avanços e sugestões para melhorar a condução do 

estágio. 

Compreendemos que essas diferentes etapas do estágio contribuem diretamente para a 

elaboração do relatório, nosso objeto de estudo. Sendo assim, esclarecemos que para 

construção desse texto acadêmico, os alunos recebem orientações, por escrito, do que é o 

relatório e do que se espera que ele apresente. Essas orientações são repassadas por meio de 

um instrumental utilizado pelos professores da disciplina Orientação de Estágio 

Supervisionado II (Ver anexo A). Sujeito a alterações, esse instrumental contém orientações 

que dizem respeito à definição do relatório, à linguagem empregada, à composição, ao 

conteúdo e aos critérios de organização.  

Considerando essas orientações, o estudante/estagiário deve registrar por escrito o que 

é vivenciado durante o estágio, relatando e refletindo sobre as atividades e experiências 

adquiridas tanto na fase de diagnóstico quanto na fase da regência. Espera-se, portanto, que o 

aluno/estagiário relate as atividades relacionando-as à teoria estudada, ou seja, o aluno deve 

preocupar-se em estabelecer a relação teoria-prática com o conteúdo observado em sala de 

aula. Além disso, deve relatar as atividades oferecidas por ele durante a fase de regência, 

também com a preocupação de fazer a articulação entre teoria e prática, de forma critico-

reflexiva.  

Para fins desse estudo, compomos o corpus com 05 (cinco) relatórios da UERN. Esses 

relatórios obedecem a seguinte estrutura retórica: (i) a introdução é o momento em que o 

estagiário apresenta, dentre outros aspectos, como será desenvolvido o estágio e as bases 

teóricas; (ii) o relato das atividades realizadas e experiências adquiridas na fase de 

diagnóstico  é a seção em que o autor faz uma breve descrição do espaço físico da escola 

campo de estágio e das práticas pedagógicas do professor, por meio do registro das 

observações em sala de aula; (iii) a seção ensino e a aprendizagem na fase de regência de 

classe é a parte em que se espera uma discussão teórico-reflexiva sobre as experiências 



61 

 

adquiridas na fase de regência, enfocando a sua prática docente; (iv) a seção ensino 

aprendizagem nas oficinas pedagógicas
4
” é o relato das atividades e experiências vivenciadas 

durante a realização de oficinas, que não são obrigatórias para todos os estagiários, pois a sua 

oferta depende da necessidade de criação de espaços extras (campo de atuação) para estágio, 

sobretudo quando não há escolas de Ensino Médio com salas de aula suficientes para receber 

todos os estagiários, o que ocorre com frequência em alguns pólos; (v) as considerações 

finais, que o autor faz uma síntese do que foi apresentado ao longo do relatório, refletindo 

sobre os aspectos importantes de sua experiência de estágio bem como da contribuição deste 

para sua formação e futura atuação profissional; (vi) as referências bibliográficas é a seção 

que compila todos os teóricos e estudiosos elencados nas seções anteriores; e (vii) os anexos é 

a seção em que são colocados os documentos, atividades e outros utilizados no estágio e 

referenciados no relatório.  

Em termos gerais, o relatório de estágio da UERN congrega diferentes seções com a 

finalidade de fazer com que o estagiário reflita, discuta e analise os diversos aspectos que 

compõem o ensino de Língua Portuguesa durante o estágio, deixando registrado nesse 

documento as principais contribuições que esse momento oportuniza na formação profissional 

do estudante de Letras. 

 

2.3.2 O estágio na USP 

 

O Curso de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da 

Universidade de São Paulo, conforme mostra o Projeto Pedagógico dos cursos (PPC-Letras-

USP), é constituído da seguinte forma: o aluno que nele ingressa poderá optar pelo 

bacharelado (com habilitação em português, com a possibilidade de o aluno cursar habilitação 

também em uma língua estrangeira ou em Linguística) ou pelo bacharelado com licenciatura 

na(s) mesmas(s) habilitação(ões) do bacharelado. Neste último caso, o aluno deverá cursar 

disciplinas que o direcionem, mais especificamente, à licenciatura a partir do quarto semestre. 

Ainda de acordo com o PPC-Letras-USP (UNIVERSAIDE DE SÃO PAULO, 2010), 

seja como bacharel, seja como licenciado, todas as disciplinas do curso objetivam formar 

integralmente o aluno, como profissional de Letras. No entanto, o aluno que optar pelo 

bacharelado com licenciatura, além do núcleo de disciplinas oferecidas pelos diversos 

                                                           
4
 Essa seção somente foi encontrada em 2 (dois) dos 5 (cinco) relatórios da UERN. 



62 

 

departamentos que compõem o Curso de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, deverá cursar as disciplinas pedagógicas na Faculdade de Educação. 

Para os alunos ingressantes no curso de Letras até 2008, a regra que vigora é que, para 

ingressar na licenciatura, o aluno precisa ter cumprido, no mínimo, metade do número de 

créditos necessários para se formar, o que justifica o fato de que boa parte dos alunos de 

MELP está em fase de conclusão do curso, ou já concluiu o bacharelado. Já a partir de 2009, 

os alunos que ingressam no Curso podem iniciar as disciplinas da licenciatura após terem 

cumprido, no mínimo, vinte por cento do número de créditos necessários para se formar. 

Como o curso de licenciatura não é obrigatório para realizar a abertura de matrícula nessas 

disciplinas, o aluno deve fazer um pedido institucional.  

Conforme o PPC-Letras-USP das licenciaturas, o programa de formação de 

professores da USP estabelece que a responsabilidade pela organização dos estágios 

curriculares será compartilhada entre as unidades de origem e os departamentos da Faculdade 

de Educação, que são responsáveis por 300h de estágio entre as disciplinas de Psicologia da 

Educação, Politica e Organização da Educação Básica no Brasil, Didática, totalizando 60h; e 

as duas Metodologias de Ensino, I e II (240h ao todo, sendo 120h para cada disciplina). De 

acordo com o documento, a modalidade predominante de estágio em todas as disciplinas é a 

que se realiza na escola pública, variando quanto ao conteúdo, mediante as especificidades de 

cada disciplina. Conforme propõe o PPC-Letras-USP: 

 

 
as metodologias de ensino, por exemplo, às quais correspondem 120 horas 

anuais de estágio (Metodologia I e II), mantêm em geral o formato 

Observação e Regência da sala de aula nas escolas públicas (tanto 

estaduais, quanto municipais ou federais), mas algumas incluindo também na 

sua carga horária a elaboração e planejamento das aulas, confecção de 

relatórios, investigação e caracterização da escola e seu entorno, uma vez 

que a receptividade das escolas é pequena em relação ao estagiário, 

sobretudo para a regência. (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, s.d., p. 63-

64. Grifo nosso).     

 

 

Mediante o formato acima descrito, a disciplina Metodologia do Ensino de Português 

(MELP) é divida em duas, ministradas em dois semestres: a) MELP I, ministrada sempre no 

primeiro semestre de cada ano letivo, voltada para o Ensino Fundamental, com carga horária 

de 120 horas; b) MELP II, o foco recai no Ensino Médio, também com carga horária de 120 

horas, objetivando: (i) refletir sobre teorias e práticas do ensino de língua portuguesa; (ii) 

fornecer subsídios metodológicos para o ensino de língua portuguesa; (iii) aproximar ensino e 
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pesquisa para incentivar a produção e a renovação de meios e recursos para o ensino de 

Língua Portuguesa e; (iv) viabilizar e orientar práticas de estágio. 

A carga horária de 120 horas é distribuída em diferentes fases: observação, regência, 

planejamento das aulas, confecção de relatórios, investigação e caracterização da escola, 

conforme quadro abaixo:  

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE METODOLOGIA DO ENSINO DE 

PORTUGUÊS II DA USP 
Descrição das Atividades Carga-horária 

Aulas teóricas  60 h/a 

Fase de diagnóstico 40 h/a 

Regência de classe 20 h/a 

TOTAL 120 h/a 

Quadro 02: Cronograma de atividades da disciplina Metodologia do Ensino de Português II - USP. 

 

Assim, as etapas do estágio supervisionado na USP ocorrem da seguinte forma: (i) a 

etapa de aulas de horas teóricas é o momento em que o aluno tem contato com teorias e 

estudos que subsidiarão o momento da regência em classe; (ii) na etapa de diagnóstico, o 

aluno faz a observação in loco do ensino de língua portuguesa e utiliza diários de campo para 

registrar todos os acontecimento ocorridos durante esse momento; (iii) na etapa de regência, o 

aluno tem contato direto com a sala de aula, pois passa a desenvolver um trabalho de regente 

da disciplina com a assistência dos professores da universidade e da escola.  

No caso da USP, constituímos o corpus com 05 (cinco) relatórios, os quais obedecem 

a estruturas retóricas distintas, sendo de 01 (um) relatório que não apresenta a seção referente 

ao ensaio, mas segue a organização dos outros 04 (quatro) relatórios, a saber: (i) o ensaio
5
 

configura-se como texto que tem como objetivo discutir/relatar/analisar algum aspecto 

vivenciado em sala de aula durante a observação ou a regência, com questão de pesquisa e 

objetivos delineados em sua introdução; (ii) o diário de campo é o registro descritivo dos 

acontecimento ocorridos cotidianamente na sala de aula; (iii) os anexos referem aos materiais 

(textos, slides, imagens etc) utilizados nas aulas. 

A escritura do relatório entra como requisito avaliativo da disciplina, já que não tem 

uma carga-horária específica para que o aluno possa elaborar o texto. Assim, o relatório ou 

ensaio contempla a teoria estudada na disciplina e a análise do registro da fase de observação 

e/ou regência, com base os diários de campo que, em alguns casos, servem como instrumento 

de avaliação, mediante exigência do professor da disciplina. 

                                                           
5
 Os temas desses ensaios são muito variados e buscam responder questões como: (i) a (des)motivação de 

professores influenciando a (des)motivação dos alunos; (ii) a desordem em sala de aula; (iii) de que estratégias o 

professor se utiliza para ensinar poesia na sala de aula?; (iv) a inércia ou o otimismo? 
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2.3.3 O estágio na UFMA 

 

No PPC do Curso de Letras da UFMA (PPC-Letras-UFMA), as práticas pedagógicas e 

o estágio são considerados como componentes curriculares fundamentais à formação de 

educadores, ademais são vistos como eixos de integração do processo de observação, 

reflexão, análise e experimentação desde o início do Curso. As práticas pedagógicas são 

experienciadas a partir do 3º período letivo e o estágio supervisionado a partir do 7° período. 

É importante ressaltar que desde o início do Curso, a prática permeia a formação dos 

licenciados em Letras, no interior das disciplinas que constituem os componentes curriculares, 

em tempo e espaços curriculares específicos. Essa realidade promove a articulação das 

diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar e possibilita ao aluno a articulação entre 

teoria e prática, experienciadas antes de realizar o estágio, contribuindo, portanto, para a 

construção do conhecimento e formação profissional do licenciado. 

A prática de ensino no estágio supervisionado é um componente obrigatório da 

formação do aluno de licenciatura e atua como eixo articulador e integrador das relações entre 

teoria e prática, conforme o Parecer nº 28/2001 e Resolução CNE/CP 02/2002
2
. Dessa forma, 

tem-se uma “formação prática e teórica, desenvolvida por meio de processos educativos 

sequenciados e totalizadores.” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, 2009, p. 

21). 

Ainda com base no PPC-Letras-UFMA, o estágio é concebido 

 

 
como o locus privilegiado para a geração da identidade profissional, 

construída sistematicamente, dado o desenvolvimento, em situações e 

atividades de aprendizagem, de uma atuação vivenciada de modo reflexivo e 

crítico. A finalidade do estágio, em síntese, é aproximar o aluno da realidade 

concreta em que irá atuar em sala de aula, colocando-o em contato com a 

organização escolar e com as relações sociais que na escola se travam, com 

vistas à melhoria do processo ensino/aprendizagem. (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO MARANHÃO, 2009, p. 21). 

 

 

Nesses termos, é importante considerar que o estágio é tido como espaço e momento 

de aprendizagem, que oportuniza atuação crítica e reflexiva diante da realidade, na qual o 

estagiário é colocado em contato com a prática em sala de aula, experiência que lhe permite 

ainda a formação de uma identidade profissional. 

O estágio na UFMA realizado nos 7º e 8º períodos, respeitando as particularidades de 

cada habilitação, especificamente na habilitação em Língua Portuguesa e respectivas 
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Literaturas, obedece à seguinte distribuição: (i) no 7º período, com a carga horária é de 180 

(cento e oitenta) horas, o estagiário é acompanhado e avaliado em função de seu desempenho 

na prática docente de Língua Portuguesa no ensino fundamental, na escola-campo de estágio, 

com a qual manteve contato e onde desenvolveu atividades desde o 3º período; e (ii) no 8º 

período, com a carga horária de 225 (duzentos e vinte e cinco) horas, o estagiário é 

acompanhado e avaliado em função de seu desempenho na prática docente de Língua 

Portuguesa no Ensino Médio (90 h) e Literaturas de Língua Portuguesa (135 h), na escola-

campo de estágio, com a qual manteve contato e onde desenvolveu atividades desde o 3º 

período.  

Dentro desse contexto, apresentamos a disciplina Prática de Ensino de Língua 

Portuguesa II, uma vez que o objeto de estudo dessa pesquisa, o relatório de estágio, na 

UFMA foi produzido nessa disciplina, que é oferecida no 8º período, do curso de Letras. 

Ademais, o relatório faz parte do currículo obrigatório do Curso de Letras em Licenciatura 

plena e objetiva levar o aluno estagiário a desenvolver a prática de ensino. Assim, o Estágio 

Supervisionado na UFMA é dividido em quatro etapas, conforme quadro abaixo:  

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DA UFMA 
Descrição das Atividades Carga-horária 

Introdução ao Estágio 35 h/a 

Treinamento Intensivo 50 h/a 

Observação analítica crítica de aulas 20 h/a 

Direção de sala de aula 100 h/a 

TOTAL 180 h/a 

Quadro 03: Cronograma de atividades da disciplina Prática de Ensino de Língua Portuguesa – UFMA. 

 

Cada etapa oferece atividades distintas, a saber: (i) Introdução ao Estágio é a etapa que 

corresponde ao planejamento das atividades do estágio, a orientação sobre a 

operacionalização da prática de ensino em que acontecem encontros entre estagiários e 

supervisores docentes; (ii) treinamento intensivo é a fase da prática simulada de aulas e conta 

com a orientação e acompanhamento do professor supervisor, visando a capacitação do 

estagiário para o desempenho docente.; (iii) observação analítica crítica de aulas, etapa 

concernente à observação analítico-crítica, em que o estagiário tem a oportunidade de 

conhecer a escola campo de estágio, a estrutura física, a sala de aula e a base na realidade 

observada, no intuito de encontrar subsídios para a ampliação e efetivação do trabalho do 

estagiário enquanto docente na fase de regência; (iv) direção de sala de aula, corresponde à 

regência, momento que corresponde à atuação do estagiário em sala de aula, sob a orientação 

dos supervisores técnicos e docentes.  
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No término da prática de estágio é realizada uma reunião com os envolvidos no 

processo de desenvolvimento do estágio para discussão sobre pontos positivos e negativos do 

estágio, bem como para definição da data de entrega do relatório final e dossiê. 

O corpus da pesquisa é composto também de 05 (cinco) relatórios de estágio da 

UFMA, que contemplam as etapas vivenciadas durante o estágio e obedece a seguinte 

estrutura retórica: (i) na introdução, o autor fala do estágio como disciplina, exigência 

curricular, carga horária e, em alguns casos, discorre-se sobre a importância deste para a 

formação profissional do aluno estagiário e menciona-se também a finalidade do relatório; (ii) 

o desenvolvimento diz respeito à descrição das quatro etapas vivenciadas no estágio; (iii) a 

avaliação crítica é o momento em que o autor do relatório expõe sua opinião a respeito do 

Estágio, avaliando criticamente a experiência vivida e; por fim (iv) as considerações finais são 

os últimos apontamentos sobre o estágio. 

Face ao exposto, conhecemos como o estágio supervisionado está organização nessas 

três instituições de ensino superior e como se dá a escritura dos relatórios de estágio. Nos três 

casos, o relatório aparece como requisito de avaliação da disciplina de estágio, que recebe 

denominações diferentes de em cada instituição: (i) na UERN, Orientação e Estágio 

Supervisionado II; (ii) na USP, Metodologia do Ensino de Português II e; (iii) na UFMA, 

Prática de Ensino de Língua Portuguesa II. Uma vez conhecido suas condições de produção, 

prosseguimos com a caracterização desse corpus heterogêneo. 

 

2.4 Caracterização e descrição do corpus 

 

Neste tópico, pretendemos caracterizar e descrever o gênero relatório de estágio, assim 

como os relatórios de estágio das três IES em análise, que constituem o corpus dessa 

investigação. Para tanto, tomaremos por base o que diz a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e Gressler (2004) sobre relatório. De acordo com a NBR 10719, o relatório 

técnico-científico é definido como: 

 
documento que relata formalmente os resultados ou progressos obtidos em 

investigação de pesquisa e desenvolvimento ou que descreve a situação de 

uma questão técnica ou científica. O relatório técnico-científico apresenta, 

sistematicamente, informação suficiente para um leitor qualificado, traça 

conclusões e faz recomendações. É estabelecido em função e sob a 

responsabilidade de um organismo ou de pessoa a quem será submetido. 
(NBR 10719, [1989]).  
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De acordo com essas normas, o relatório técnico-científico é definido como um 

documento resultante de uma investigação de pesquisa ou da descrição de uma questão 

técnica ou científica. Baseados nesta norma, apresentamos, a seguir, um quadro com as partes 

que compreendem o relatório: 

 

PARTES ELEMENTOS INTEGRANTES 

P
re

li
m

in
ar

es
 o

u
 

p
ré

-t
ex

to
 

Capa (primeira e segunda) 

Folha de rosto (ou ficha de identificação) 

Prefácio ou apresentação* 

Resumo 

Lista de símbolos, abreviaturas ou 

Convenções 

Lista de ilustrações 

Sumário 

T
ex

to
 

 

Introdução 

Desenvolvimento 

Conclusões e/ou recomendações 

P
ó

s-
li

m
in

ar
es

 o
u

 

p
ó

s-
te

x
to

 

Anexos 

Agradecimentos 

Referências bibliográficas 

Glossário 

Índice(s) 

Ficha de identificação do relatório 

Lista de destinatários e forma de acesso ao relatório 

Terceira e quarta capas 

Quadro 04: Elementos constitutivos do relatório, segundo a NBR 10719. 

 

Dentre essas partes que compõem o relatório, segundo a ABNT, a parte textual que 

compreende a introdução, o desenvolvimento e a conclusão ou recomendação é considerada a 

principal parte do relatório. Com base nisso, elaboramos mais um quadro com a definição de 

cada um desses elementos, conforme propõe a ABNT. 

 

PARTES DESCRIÇÃO 

In
tr

o
d
u

çã
o

 Primeira seção do texto, que define brevemente os objetivos do trabalho e as razões 

de sua elaboração, bem como as relações existentes com outros trabalhos. A introdução não 

deve repetir ou parafrasear o resumo, nem dar detalhes sobre a teoria experimental, o método 

ou os resultados, nem antecipar as conclusões e as recomendações. 

D
es

en
v

o
lv

im
en

to
 

O desenvolvimento do assunto é a parte mais importante do texto, onde é exigível 

raciocínio lógico e clareza. 

- Deve ser dividida em tantas seções e subseções quantas forem necessárias para o 

detalhamento a pesquisa e/ou estudo realizado (descrição de métodos, teorias, procedimentos 

experimentais, discussão de resultados, etc.). 

- As descrições apresentadas devem ser suficientes para permitir a compreensão das 

etapas da pesquisa; contudo, minúcias de provas matemáticas ou procedimentos 

experimentais, se necessários, devem constituir material anexo. 

- Todas as ilustrações ou quadros essenciais à compressão do texto devem ser 

incluídos nesta parte do relatório. 
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C
o

n
cl

u
sõ

es
 (

re
co

m
en

d
aç

õ
es

) 

Nesta seção, devem figurar, clara e ordenadamente, as deduções tiradas dos 

resultados do trabalho ou levantadas ao longo da discussão do assunto. 

- Dados quantitativos não devem aparecer na conclusão, nem tampouco resultados 

comprometidos e passíveis de discussão. 

- Recomendações são declarações concisas de ações, julgadas necessárias a partir das 

conclusões obtidas, a serem usadas no futuro. 

- As conclusões e recomendações constituem uma seção (capítulo) à parte, a qual 

deve finalizar a parte textual do relatório. Dependendo da extensão, as conclusões e 

recomendações podem ser subdivididas em várias subseções, tendo em vista manter a 

objetividade e clareza. 

Quadro 05: Definição dos elementos que compõem o relatório, segundo a NBR 10719. 

   

Como podemos perceber, a escritura do relatório deve levar em conta os pressupostos 

básicos do texto acadêmico como raciocínio lógico e clareza da linguagem empregada, assim 

as seções do relatório devem considerar esses aspectos. Além disso, o desenvolvimento do 

trabalho pressupõe uma descrição compreensível das etapas da pesquisa (métodos, teorias, 

procedimentos empregados, a discussão de resultados, deduções, dentre outras). 

Em relação aos elementos textuais do relatório, Gressler (2004) afirma que: (i) a 

introdução apresenta a visão global do trabalho e dependendo da sistemática da instituição a 

que se destina o relatório, não apresenta subdivisões. A autora assinala ainda que cada parte 

do trabalho possui autonomia e finalidade específica, razão pela qual na introdução faz-se 

necessário assinalar o sentido da pesquisa, mas não se devem antecipar as demais partes do 

trabalho; (ii) o desenvolvimento, fundamentação lógica do trabalho, tem por finalidade expor 

e demonstrar as principais ideias, compreendendo a apresentação dos dados obtidos, análise e 

interpretação, explicação discussão e demonstração e, por fim, (iii) a conclusão, vem a ser 

uma análise interpretativa, um arremate crítico unificador. 

No intuito de compreender melhor o corpus dessa pesquisa, consideramos, também, o 

que diz Gressler (2004) sobre a elaboração do relatório científico, quando nos apresenta os 

aspectos característicos do relatório. De acordo com a autora, a ABNT divulga características 

gerais, a serem seguidas em um relatório científico e, a partir disso, muitas instituições 

elaboram seus próprios manuais de orientação para apresentação formal de seus textos, 

podendo apresentar diferenças de uma entidade para outra.  

Vejamos as especificidades das instituições, a saber: (i) na UERN, os relatórios 

apresentam-se como requisitos avaliativos, resultantes da experiência de estágio, em que o 

aluno estagiário registra e reflete sobre o que foi vivido durante essa experiência, desde a fase 

de diagnóstico, relatando as atividades e experiências adquiridas na observação e regência; na 

USP, o relatório tem um caráter de trabalho de iniciação à pesquisa científica, uma vez que se 
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constitui de um ensaio acadêmico, cuja temática, questão de pesquisa é proposta com base na 

experiência vivenciada nas etapas do estágio; configura-se também como trabalho de final de 

curso; e (iii) nos relatórios da UFMA não há uma preocupação em articular teoria e prática e 

os textos apresentam-se como descritivos e sucintos quando do relato das fases do estágio, 

ademais, o item destinado a avaliação crítica revelou a opinião dos alunos estagiários sobre a 

experiência vivenciada no estágio, com destaque para as dificuldades e para a formação 

profissional. 

Em termos gerais, o relatório é um gênero que atende as especificidades de suas 

condições de produção e varia quanto à estrutura retórica, mas sem perder de vista o propósito 

comunicativo. Ademais, esse gênero tem um caráter de documentação que remete a uma 

experiência concreta e particular, o que possibilita ao estudante rever e refletir sobre a 

experiência do estágio como modificadora para a formação profissional, o que faz com que o 

relatório se constitua também como um elemento de aprendizagem e de iniciação a pesquisa.  

Considerando que o corpus dessa pesquisa é constituído por relatórios, elaboramos 

códigos para preservar a identidade dos estudantes produtores dos 15 (quinze) relatórios. 

Assim, o código está representado da seguinte maneira: as duas primeiras iniciais referem-se à 

instituição; seguidas da ordem numérica que obedece a quantidade de relatórios de cada 

instituição. Assim, temos o seguinte código: UE01 a UE-05; US-01 a US-05; e UF-01 a UF-

05. Sendo que UE=Universidade do Estado do Rio Grande do Norte; US=Universidade de 

São Paulo e UF=Universidade Federal do Maranhão, seguido do número de relatórios de cada 

instituição. Quando fazemos referência a estes relatórios, utilizamos o código, seguido do 

número da página, do relatório, em casos de ausência de paginação, colocamos o nome da 

seção à qual o exemplo se refere. 

 

2.5 A análise dos dados 

 

O foco dessa pesquisa é investigar a constituição do ethos de estudantes de Letras em 

relatório de estágio supervisionado de diferentes IES; desse modo, considerando as 

especificidades de ordem composicional e de conteúdo, definimos as categorias de análise 

com base em sentidos atribuídos à experiência do estágio ao longo do relatório e não em cada 

seção desse gênero, isso porque os sentidos não se restringiam a seções específicas, mas 

ocorriam de forma diferenciada no relatório e ainda porque as manifestações da constituição 

do ethos estão imiscuídas ao longo do relatório, não podendo, portanto, serem reduzidas a 

uma seção do relatório.  
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Desse modo, cada objetivo de nossa investigação corresponde a uma categoria macro, 

que nos oferece indícios dos processos de constituição do ethos dos autores/oradores desses 

trabalhos, a saber: (i) dos lugares da argumentação, das teses e técnicas argumentativas que 

esses autores utilizam; (ii) dos sentidos atribuídos à formação e à atuação na área; (iii) dos 

sentidos atribuídos ao estágio supervisionado; e (iv) dos sentidos atribuídos ao ensino de 

Língua Portuguesa. Para fins dessa seção, apresentamos o caminho percorrido ao encontro do 

ethos desses estudantes.  

(i) Os lugares da argumentação, as técnicas argumentativas e o auditório pressuposto 

– por meio dessa categoria, procuramos identificar como estudantes em formação na área de 

Letras constrói a imagem de si (ethos), considerando à construção das possíveis imagens, 

elementos do processo argumentativo dos discursos dos autores/oradores, por instituição. 

(ii) Os sentidos atribuídos à formação e à atuação na área – com base nessa 

categoria, alisamos o ethos dos estudantes de Letras nos discursos por eles produzidos em 

seus relatórios de estágios, com base no que defendem ou nos sentidos atribuídos à formação 

e atuação profissional na área de Letras.  

(iii) Os sentidos atribuídos ao estágio supervisionado – partimos desta categoria com 

o intuito de observar os possíveis distanciamentos e/ou aproximações dos ethos desses 

estudantes e dos sentidos para o Curso de Letras, conforme a instituição de ensino e as teses 

defendidas sobre o estágio.  

(iv) Os sentidos atribuídos ao ensino de Língua Portuguesa – nessa categoria 

refletiremos sobre o ensino de Língua Portuguesa em cursos de Letras, considerando os 

sentidos atribuídos pelos estudantes de diferentes IES brasileiras e imagem que constroem de 

si.  

Nesse percurso, considerando o elo dos diversos sentidos que emanam dos discursos 

desses estudantes, compilamos alguns mais recorrentes para a elaboração de quadros sínteses 

relacionados a cada objetivo, como pode ser observado nos apêndices desse trabalho.  

Convém ressaltar, que a nossa opção por delimitar os sentidos aqui apresentados, é 

meramente metodológica uma vez que eles se imbricam, dialogando entre si, no elo da cadeia 

discursiva que sustenta o processo argumentativo dos autores/oradores, não sendo possível 

estabelecer uma fronteira entre eles.  

Após apresentar o percurso de nossa pesquisa para investigar a constituição do ethos, 

de estudantes de Letras, de diferentes IES; nosso próximo ponto será discutir o percurso de 

constituição do ethos dos autores/oradores na análise desses dados.  
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Nossas análises se guiam por uma abordagem essencialmente qualitativa, muito 

embora possamos lançar “mão”, também, da abordagem quantitativa como forma de 

fundamentar aquela, pois partimos da convicção de que a abordagem quantitativa pode servir 

de complemento à abordagem qualitativa, até porque, como diz André (1995, p. 24), “o 

número ajuda a explicitar a dimensão qualitativa”. 
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CAPÍTULO 3 ANÁLISE DOS DADOS: O ETHOS DE ESTUDANTES DE 

LETRAS DE DIFERENTES IES 
 

 

Onde o poeta achou esse ponto? 

Onde ele se encontra e de onde observa? 
Bakhtin 

 

Neste capítulo, buscaremos analisar como estudantes em formação na área de Letras 

constroem a imagem de si (ethos) nos discursos por eles produzidos em relatórios de estágio. 

Para tanto, inicialmente, consideramos como relativo à construção das possíveis imagens, os 

elementos do processo argumentativo dos seus discursos como os lugares da argumentação de 

onde partem os discursos, o auditório pressuposto e as técnicas argumentativas utilizadas.  

Em um segundo momento, partimos para análise do ethos de estudantes de Letras, 

considerando o que defendem ou os sentidos atribuídos à formação e atuação profissional na 

área de Letras em diferentes Instituições de Ensino Superior (IES). Assim sendo, estes dois 

aspectos constitutivos do ethos, os elementos da argumentação e os sentidos atribuídos à 

formação e atuação serão analisados, por instituição, de acordo com a sequência metodológica 

estabelecida: UERN, USP e UFMA. 

A opção de realizarmos o estudo do ethos dos estudantes por instituição se deve ao 

fato de que é necessário considerarmos as especificidades de cada uma delas e as condições 

de produção dos discursos, sobretudo porque a imagem que o estudante revela de si em seu 

discurso (ethos), nunca é totalmente consciente; traz, também, as marcas e a história da 

instituição que cada estudante frequenta. 

 

3.1 Nos relatórios da UERN 

3.1.1 As técnicas argumentativas, os lugares da argumentação e o auditório pressuposto na 

constituição do ethos de estudantes de Letras 

 

Uma vez que o processo argumentativo pressupõe a interação verbal entre orador e 

auditório, para estudarmos o ethos construído pelos oradores nos relatórios de estágio faz-se 

necessário considerar as implicâncias do pathos e do logos para sua constituição. Isto porque 

ethos, pathos e logos, retomando as palavras de Meyer (2007), são os três pilares de 

sustentação, o “edifício retórico” da argumentação, nesse sentido o ethos, imagem do orador é 

construída em função do auditório, de suas paixões, valores, pathos, visando à adesão às 

teses, logos, que lhes são apresentadas. 
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Assim, o ethos dos autores/oradores dos relatórios vai sendo revelado através de 

argumentos por eles utilizados para dar sustentação às teses defendidas, seja quando discutem 

sobre as atividades realizadas e experiências adquiridas na fase de diagnóstico, seja quando 

refletem sobre a atuação do professor em sala de aula, especialmente, analisando seus 

procedimentos metodológicos, ou ainda, quando refletem sobre sua própria prática docente 

com base nas experiências vivenciadas e procurando fazer articulação teórico-prática. 

Em um primeiro momento, podemos apontar que a construção do processo 

argumentativo desenvolvido por esses autores/oradores dar-se de uma maneira complexa e 

bem fundamentada por meio do uso de diversos argumentos, o que pode ser visto como forma 

de intensificar o efeito da argumentação que pode ser melhor explicado, considerando-se a 

sobreposição de argumentos e a interação entre eles. Nesse processo, a interação entre orador 

e auditório também se destaca, uma vez que a argumentação visa à adesão a seu discurso e, 

para tanto, precisa conhecer seu auditório, seus valores, suas paixões, daí a utilização de 

premissas de ordem geral, conforme define Perelman (2005), os lugares da argumentação de 

onde partem os argumentos com o intuito de reforçar a adesão do auditório a determinados 

valores. No diálogo estabelecido por esses autores/oradores está pressuposto um auditório 

bastante heterogêneo envolvendo tanto um interlocutor mais imediato, mais particular, o 

professor da disciplina, quanto um grupo de pessoas mais abrangente, menos controlável, 

considerado auditório universal.  

Na medida em que realiza este dinâmico processo de articulação desses aspectos na 

construção de sentido, os autores/oradores vão se deixando dizer nos discursos e constituindo 

uma imagem de si, sempre exemplar aos nossos olhos, aos olhos de seu auditório, como 

podemos observar nos efeitos de sentido de seus discursos.  

Assim, destacamos um primeiro aspecto relevante da constituição do ethos em UE-01. 

Diferentemente dos demais relatórios de sua instituição, o autor/orador do referido relatório 

faz uma dedicatória do seu trabalho e, em seguida, apresenta também uma epígrafe que 

reproduzimos abaixo: 

 

Exemplo 1:  
A todos que procuram plantar a semente do conhecimento, no solo fortuito 

da aprendizagem, para colher o mais significativo dos frutos: a educação. 

Dedico. (UE-01, s.p. Dedicatória). 

 

Lutar com palavras 

é luta mais vã. 

Entanto lutamos 

Mal rompe a manhã. 
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          [...] 

Palavra, palavra 

(digo exasperado). 

se me desafias, 

aceito o combate. 

Carlos Drummond de Andrade (UE-01, s.p. Epígrafe). 
 

No processo argumentativo, é essencial que o orador estabeleça um acordo prévio com 

seu auditório a fim de ganhar a adesão das teses que serão apresentadas. Neste caso, 

percebemos que o autor/orador de UE-01 estabelece esse diálogo com um auditório que não 

se restringe apenas aos interlocutores mais imediatos a quem se destina o trabalho como, por 

exemplo, o professor da disciplina e os colegas de sala. Neste caso, o diálogo é estabelecido 

com todos aqueles que se interessam em contribuir com a educação, no caso, um auditório 

mais universal representado por um grupo de pessoas não muito definido.  

Consideramos a utilização dessas citações como sendo as chamadas figuras de 

comunhão, por meio das quais o orador se esforça para solicitar a atenção do auditório, fazer 

com que ele participe ativamente de sua exposição (cf. PERELMAN e TYTECA, 2005). Com 

isso, o autor/orador já enuncia uma imagem de si não apenas enquanto aluno estagiário e 

escritor de um trabalho de registro de sua experiência, mas a imagem de alguém que 

demonstra interesse pela educação e se apresenta também com o ethos de um profissional que 

se interessa por atuar na sua área, futuro profissional da área, portanto. Assim, quando o autor 

se dirige a todos que se interessam por contribuir com o conhecimento, com a aprendizagem 

no sentido de colher como fruto a educação, ele próprio se coloca como sendo um desses. 

Essa imagem criada pelo autor/orador logo no início do relatório vai se confirmando 

ao longo deste por meio de teses por ele defendidas. Como podemos observar na seguinte 

passagem:  

 

Exemplo 2:  

Somos partidários da ideia de que a escola, juntamente com a família e a 

sociedade, desempenha um papel fundamental na formação educacional de 

um indivíduo. O ambiente escolar, por assim dizer, configura-se como uma 

forma de proporcionar os mais diversos modos de aquisição do 

conhecimento e o professor um dos principais responsáveis nesse processo. 

Nesse ideário, é perfeitamente indispensável que o ensino de Língua 

Portuguesa como língua materna procure favorecer o uso da 

língua/linguagem em suas múltiplas instâncias sociais, respondendo a 

diferentes propósitos comunicativos e expressivos e considerando as 

diferentes condições de produção dos discursos que arrolam a vida em 

sociedade. (UE-01, s.p. Considerações iniciais). 
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Neste trecho da introdução do relatório, o autor/orador defende a tese de que o 

professor é um dos principais responsáveis no processo de ensino e defende, ainda, uma tese 

sobre o ensino de Língua Portuguesa; a de que ele deve favorecer o uso da língua/linguagem 

em suas múltiplas instâncias sociais, respondendo a diferentes propósitos comunicativos e 

considerando as diferentes condições de produção dos discursos. Ao defender essa tese, o 

autor/orador reafirma a imagem criada anteriormente, enquanto futuro profissional da área 

que conhece a realidade e propõe intervenções para a melhoria da mesma. Dessa forma, 

reconhece-se como autoridade no assunto ao sugerir que o ensino de Língua Portuguesa deve 

favorecer o uso da língua/linguagem em suas múltiplas instâncias sociais, o que também 

corrobora para a construção da imagem de quem está atualizado em relação à concepção de 

linguagem que deve nortear o ensino de Língua Portuguesa. 

Em outro momento, quando da justificativa do relatório, o autor/orador de UE-01 

apresenta-se reflexivo. Ele explicita o objetivo do trabalho e sua justificativa deixando claro 

que, mais que descrever uma experiência, pretende refletir, à luz de pressupostos teóricos, 

sobre a experiência vivenciada no estágio no intuito de contribuir com o ensino de língua 

materna, utilizando-se, assim, do argumento pragmático da estrutura do real, bem como do 

argumento da superação, uma vez que se propõe a ir mais além.  

 

Exemplo 3: 
Partindo dessas pressuposições, o presente relatório visa discutir as nossas 

experiências adquiridas no período de estágio, na fase de diagnóstico e de 

regência. Procuramos não apenas descrever as observações e as práticas 

realizadas na sala de aula, mas também refletir sobre essas abordagens à luz 

de alguns pressupostos teóricos. 

Dessa forma, pretendemos, através das abordagens que aqui serão feitas, 

trazer algumas reflexões para que o ensino de língua materna consiga 

proporcionar ao aluno a capacidade de adquirir novos conhecimentos e de 

exercer/vivenciar seu papel de cidadão, viabilizando as 

competências/habilidades a serem desenvolvidas na sala de aula e 

propiciando sua inserção no universo da cultura letrada. (UE-01, s.p. 

Considerações iniciais). 

    

Temos, neste caso, a constituição da imagem de futuros profissionais da área, que, por 

meio da reflexão realizada no relatório sobre a experiência vivenciada, demonstram interesse 

em contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. No caso do autor/orador de UE-01, 

essa imagem já é delineada no início do relatório através do uso da epígrafe colocada logo 

após a dedicatória, na qual o autor se diz aceitar a luta, o combate com as palavras. Nessa 

perspectiva, aceitar o combate com as palavras é em certa medida aceitar os desafios desse 

universo que envolve o trabalho com a linguagem, que tem na educação o lugar propício para 
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se efetivar. Assim como o autor/orador de UE-01, o autor/orador de UE-03 percorre esse 

percurso argumentativo. Apresenta-se como uma autoridade no assunto, assumindo a 

responsabilidade de refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem de língua materna, bem 

como de fazer as considerações que julgar necessárias sobre as constatações da fase de 

diagnóstico, demonstrando, assim, ser um professor autônomo, reflexivo. Utilizando-se do 

argumento da superação, mostra que seu relatório não terá apenas um caráter descritivo, 

documental, mas de reflexão sobre o fazer pedagógico, o que consequentemente condiz com a 

imagem de um profissional da área que, conhecedor da realidade do ensino, busca refletir 

sobre ela. Além de apresentar-se como autônomo, reflexivo, mostra-se também como 

superior. Assim, assume a imagem de futuro profissional da área, conhecedor do sentido do 

estágio, atribuindo ao relatório um caráter não meramente descritivo e documental de uma 

prática. 

Já no caso de UE-04, que apresenta uma epígrafe, na seção em que versa sobre ensino 

x aprendizagem na fase de regência de classe, ou seja, sobre sua atuação, temos também um 

acordo prévio com o auditório que consiste na utilização de um argumento de autoridade para 

apresentar uma tese ou proposição inicial, a saber:  

 

Exemplo 4: 
[...] para se comunicar bem, textual ou oralmente, não basta respeitar a 

gramática: é preciso adequar sua mensagem ao universo de seu receptor. 

Tânia Sandroni. (UE-04, p. 12). 

 

De acordo com a tese defendida pelo autor/orador, a eficácia da comunicação depende 

de sua adequação ao receptor. O próprio autor/orador mostra-se conhecedor da necessidade de 

se considerar o interlocutor de nosso discurso, de procurar adaptar-se a ele. É interessante 

ressaltar que, ao promover esse acordo inicial, o autor/orador defende a importância de fazê-

lo, já que se preocupa com seu receptor e, neste aspecto, percebemos um diálogo com a 

própria noção de ethos na perspectiva da nova retórica, que está associada à necessidade de 

adequação do orador ao seu auditório. Dessa forma, o autor/orador se coloca como sendo 

autoridade no assunto – no caso, o processo de comunicação – e assume a posição daquele 

que considera o outro, seu interlocutor no processo comunicativo, assumindo-se ainda como 

um profissional superior, pelo fato de reconhecer que deve conhecer mais do que a gramática 

para se comunicar bem. Neste aspecto, também já dá indícios de que assume um 

posicionamento crítico em relação à gramática normativa.  
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A sustentação dessa tese apresentada inicialmente pelo autor/orador, essa preocupação 

com o interlocutor é garantida quando, logo em seguida, mostra o estabelecimento de um 

acordo prévio com os alunos, no primeiro contato na fase de regência. Neste sentido, o acordo 

foi estabelecido por meio de uma rápida conversa sobre os objetivos do estágio, seguida de 

uma dinâmica, como forma de estabelecer uma aproximação com os alunos. (UE-04, p. 13).  

Cabe aqui assinalar outro aspecto constitutivo do ethos desse orador enquanto 

profissional superior/inovador, quando discorre sobre as atividades desenvolvidas na sua 

regência: 

  

Exemplo 5: 
Em ambas as turmas trabalhamos o conteúdo: O Barroco no Brasil, onde 

apresentamos aos alunos sua contextualização histórica, características 

principais desse movimento, bem como, o estudo da biografia do maior 

poeta barroco brasileiro “Gregório de Matos”, mostrando aos alunos a 

importância do mesmo na história da literatura barroca brasileira. 

É importante citar que não nos detemos somente ao estudo histórico do 

barroco, trabalhamos também uma grande diversidade de sonetos de autores 

da época, onde os alunos além de reconhecerem as características principais 

do movimento e dos autores nesses poemas, faziam também uma análise 

crítica dos mesmos. (UE-04, p. 16). 

 

Mais uma vez, o autor/orador de UE-04 mostra que em sua prática busca sempre 

superar, ir além do que usualmente e tradicionalmente é considerado. O autor/orador 

demonstra sua preocupação com a imagem que seu auditório pode fazer de si, pois antes que 

este possa construir uma imagem a seu respeito, por exemplo, a de que sua prática de ensino 

de literatura se voltou para a historicidade, o que, de acordo com as perspectivas modernas de 

ensino de literatura, não seria condizente. O autor/orador já desfaz essa possibilidade 

afirmando que não restringiu sua prática somente a isso. Nesse processo argumentativo, 

vemos claramente o principio do dialogismo (BAKHTIN, 1997b), da responsividade 

enunciativa em que o nosso discurso, nesse caso o discurso escrito, responde sempre a um 

outro discurso e a uma possível resposta que o nosso discurso possa suscitar. Ele é, como 

assinala o autor, de certo modo parte integrante de uma discussão ideológica respondendo a 

algo, refutando, confirmando, ou mesmo, como neste caso, antecipando respostas e ou 

possíveis objeções, que dentro desta realidade, seria uma resposta aos estudiosos da área, mais 

especificamente, daqueles que discutem literatura e ensino. 

Ao discorrer sobre sua prática em sala de aula, o autor/orador de UE-01 justifica seu 

trabalho com a carta por meio do argumento da definição como forma de justificar seu 

trabalho com ela ancorado em autores da área, partindo também do argumento de autoridade. 



78 

 

Ao esclarecer como realizou seu trabalho, partindo do argumento da pessoa e seus atos que 

valoriza a construção da pessoa vinculada a seus atos, corrobora para a construção de uma 

imagem coerente em relação à articulação teoria e prática, tanto que ancora sua prática no 

argumento de autoridade, no caso, em teóricos da área. 

 

Exemplo 6: 
Nosso primeiro plano de aula foi desenvolvido entre os dias 10 a 14 de junho 

de 2010, com intuito de trabalhar com o gênero textual carta. Comumente 

entendida como um gênero textual escrito que visa um fim específico de 

comunicação, a carta pode prestar-se a atividades de leitura e produção de 

textos que exercem uma interação com uma linguagem que está bastante 

próxima dos alunos. Silva e Angelim (2006, p. 74), em suas abordagens 

sobre o trabalho com a carta na sala de aula, afirmam que esse gênero, 

“embora conserve algumas características estruturais comuns, tais como 

remetente, núcleo da carta e destinatário, pode ser subcategorizado de acordo 

com o suporte, grau de formalidade e funções comunicativas”. Assim, 

procuramos levar os alunos a compreenderem principalmente a 

funcionalidade da carta mediante seus diferentes tipos. (UE-01, s.p. Ensino x 

aprendizagem na fase de regência de classe). 

 

Face ao exposto, no discurso do autor/orador de UE-01 é projetada a imagem de um 

profissional que possui autoridade no assunto, embora se utilize também do discurso de 

autoridade para reforçar, ainda, a ideia de que trabalha em conformidade com os teóricos da 

área. Essa postura reflexiva assumida em relação à articulação de sua prática com os 

pressupostos teóricos do ensino é recorrente entre os autores dessa instituição. Em UE-02, 

defende-se também essa posição como sendo papel do estagiário assumi-la, o papel de 

desenvolver um trabalho responsável e coerente no sentido de contribuir para o crescimento 

dos alunos. 

Além de demonstrarem coerência em relação à articulação teoria e prática, ancorados 

nos pressupostos teóricos da área, preocupam-se especialmente em assumirem e apresentarem 

uma prática ancorada nos documentos oficiais. Em UE-05, por exemplo, seu autor/orador faz 

questão de mostrar que trabalhou em conformidade com os PCNs, embora assuma que 

também não desprezou o plano bimestral do professor regente: 

 

Exemplo 7: 
[...] procurei trabalhar levando em consideração as propostas dos PCNs, 

como também o palmo (sic) bimestral da professora cooperadora. (UE-05, p. 

10).  

 

Essa mesma preocupação aparece em UE-03 que apresenta o ethos de profissional 

competente, coerente na articulação teoria e prática, pois atua em consonância com as 
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orientações vigentes nos documentos oficiais. Tanto que justifica o trabalho com os gêneros e 

tipologias textuais, considerando seus aspectos linguísticos, além de desenvolver trabalhos 

voltados para a leitura, a produção textual e os estudos literários fundamentado nos PCN. 

Além dos documentos oficiais, o autor/orador ancora-se em autores da área dos gêneros, 

recorrendo ao argumento de autoridade. Vejamos como se dá essa justificativa: 

 

Exemplo 8: 
Decidimos trabalhar gêneros textuais porque é nos textos e por meio deles 

que os usuários da língua produzem, reproduzem ou desafiam práticas 

sociais, mostrando aos educandos que ao ser proferido, o texto deve adequar-

se a contextos comunicacionais distintos. Para isso, tomamos como base o 

pressuposto de que o gênero textual repercute todo o processo social incluído 

na comunicação social que encerra. ‘Considerando-se os gêneros textuais, 

formas verbais orais ou escritas que resultam de enunciados produzidos em 

sociedade e, no âmbito do ensino e aprendizagem de português, são vias de 

acesso ao letramento, propõe-se que, no ensino, as atenções estejam voltadas 

para os textos que encontramos em nossa vida diária com padrões sócio-

comunicativos e estilos concretamente realizados por forças históricas, 

sociais, institucionais e tecnológicas (DELL’ISOLA, 2007, p. 19)’. (UE-03, 

p. 12). 

  

Ao justificar o trabalho com gêneros textuais, o autor/orador de UE-03 cria a imagem 

de um profissional que tem domínio da teoria que embasa sua prática, ethos de alguém que 

tem autoridade no assunto. Com isso, também se mostra autônomo, independente em relação 

ao professor orientador do estágio, uma vez que assume sua prática como sendo escolha sua, 

mediante justificativas condizentes com o que defendem autores da área, configurando-se 

como argumentos de autoridade, e recorre ao argumento por vínculo causal, uma vez que 

mostra o porquê, qual a finalidade de trabalhar com os gêneros. Neste dinâmico processo, o 

autor/orador recorre, outrossim, ao argumento por definição – argumento do grupo dos 

argumentos quase-lógicos – do que sejam os gêneros textuais com base em teóricos da área, 

recorrendo, assim, ao argumento de autoridade, foto que confere-lhe mais credibilidade.  

Dessa forma, o autor/orador de UE-03 defende sua prática de trabalho com os gêneros 

em torno do argumento por finalidade, pertencente ao grupo dos argumentos baseados na 

estrutura do real, nas ligações de sucessão. Conforme Perelman e Tyteca (2005), esse tipo de 

argumento consiste em apresentar o encadeamento de determinados fatos, ou dados de uma 

realidade, no intuito de atingir determinado fim. Segundo os autores, dentre as ligações de 

sucessão, o vínculo causal desempenha um papel essencial, e, dentre os diversos efeitos 

argumentativos deste, está o de que, sendo dado um acontecimento, tendem a evidenciar o 

efeito que dele deve resultar. Vemos que o autor/orador da justificativa em análise, entre 
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outras técnicas de ancoragem, recorre a uma argumentação fundamentada nas ligações de 

causa e efeito (argumentos baseados na estrutura do real), especialmente por consequências, 

impactos, implicações, com o propósito de garantir a consistência de sua argumentação, a 

defesa/adesão de sua tese, e justificar a relevância do seu trabalho.  

No processo argumentativo desenvolvido nos relatórios da UERN, outra imagem de si 

recorrentemente utilizada é a de profissional competente, inovador, capaz de modificar a 

prática observada. Para tanto, recorrem ao argumento baseado na estrutura do real nas 

ligações de sucessão meio/fim. Partindo do lugar da pessoa e utilizando-se também do 

argumento ato pessoa, apresentam coerência entre teoria e prática e entre o que defendem e o 

que praticam. 

 

Exemplo 9: 
Para tanto, conciliamos teorias relacionadas ao ensino de língua com a 

prática de sala de aula a qual vivenciamos, na tentativa de desenvolver um 

trabalho consistente e reflexivo que por ventura possa modificar, ou ao 

menos interferir, na realidade das aulas de língua portuguesa diante do 

contexto escolar observado. (UE-02, p. 05). 

Portanto, na certeza que fizemos a diferença enquanto estagiários, estou 

realizado e feliz mediante a profissão que pretendo exercer. (UE-05, p.15). 

  

Essa pretensão de fazer diferente, de levar o novo para a sala de aula enquanto 

estagiário é recorrente também nos discursos aqui analisados. Como podemos perceber em 

UE-05, seu autor/orador, conclui o relatório reafirmando o ethos de estagiário inovador que 

promoveu a mudança, que fez diferente. Apresentando-se como futuro profissional da área 

realizado e feliz com a profissão que pretende exercer. Em outros casos, além de assumirem-

se enquanto inovadores, os autores/oradores, atribuem ainda outros valores a sua prática:  

 

Exemplo 10: 
[...] acreditamos ter contribuído de forma produtiva para o melhoramento do 

processo ensino/aprendizagem, a partir de uma prática docente atuante e 

comprometida, objetivando o enriquecimento da aprendizagem de cada 

educando, valorizando para isso suas experiências e vivências diárias. (UE-

04, p. 17).  

 

Aqui a imagem, o ethos do aluno estagiário é praticamente “pintada” no quadro de seu 

discurso, pois além de insinuar que sua prática contribuiu para o melhoramento e 

enriquecimento do processo ensino/aprendizagem do aluno, colocando-a como superior, ainda 

adjetiva sua prática como atuante e comprometida, uma vez que parte da realidade dos alunos. 

Com o intuito de contribuir para sua realidade, utiliza-se do argumento pragmático, mas 
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recorre também ao ato/pessoa, uma vez que atribui valores aos atos de sua pessoa – atuante e 

comprometido. 

 

Exemplo 11: 
Sendo assim, acreditamos ter contribuído de forma produtiva para o 

melhoramento do processo ensino/aprendizagem, a partir de uma prática 

docente atuante e comprometida, objetivando o enriquecimento da 

aprendizagem de cada educando, valorizando para isso suas experiências e 

vivências diárias. (UE-04, p. 17).   

 

Nesse complexo e multifacetado processo de constituição do ethos em que diversos 

valores atribuídos a seus atos são mobilizados, encontramos, ainda, o ethos de profissional 

esforçado, preocupado, interessado em despertar o interesse dos alunos. 

 

Exemplo 12: 
Como resultado desses esforços, foi possível observar que as turmas foram 

participativas, apesar de alguns alunos apresentarem certa dificuldade em 

relação à prática de leitura e escrita. Diante dessa situação, procuramos 

diversificar nossas aulas para atrair a atenção dos alunos, despertando nos 

mesmos, o gosto pela leitura e escrita, sempre com o desejo de torná-los 

alunos/sujeitos capazes de aplicar os conhecimentos adquiridos no contexto 

social em que estão inseridos. (UE-04, p. 17. Grifo nosso). 

 

Partindo do lugar da pessoa, que confere valor ao que é feito com esforço, que requer 

cuidado, o autor/orador se apresenta como esforçado, conferindo maior valor a sua prática, 

uma vez que esta exigiu esforços, reforçando ainda mais sua argumentação, ao mostrar 

também os resultados dela. Esse efeito é realizado por meio das relações de vínculo causal, 

fato – os esforços desempenhados; consequência – resultados positivos. O autor/orador 

recorrendo, ainda, ao argumento baseado na ligação ato/pessoa, destaca o que realizou em sua 

prática, sua dinamicidade e preocupação com a aprendizagem dos alunos e, em contrapartida, 

a aceitação por parte deles.  

Como já assinalamos anteriormente, o processo de constituição do ethos é complexo e 

não se esgota aqui nesta análise, uma vez que ele perpassa aspectos diversos, alguns dos quais 

ainda serão contemplados por nós neste trabalho. Neste ponto, destacamos o diálogo 

estabelecido por esses autores/oradores em seus discursos, uma vez que ganhar a adesão deste 

é condição essencial da argumentação. Dessa maneira, o dialogo estabelecido com os 

documentos oficiais (como, por exemplo, os PCNs), visto especialmente nos relatórios da 

UERN, configura-se em resposta, diálogo maior com a instituição de ensino e mais 

imediatamente com o professor da disciplina. O diálogo estabelecido com os alunos e com o 
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professor colaborador do estágio é constitutivo de todos os relatórios, uma vez que esses 

autores/oradores pensam sua prática em função do aluno e dialogam com o professor 

colaborador, na medida em que refletem sobre sua prática ou quando coloca a sua com sendo 

superior, modelo a ser seguido pelo professor colaborador. O diálogo também se estende para 

os teóricos da área, a quem todos os autores/oradores recorrem como argumento de autoridade 

para justificar sua prática assumida. Nestes discursos está pressuposto ainda um auditório 

mais geral, universal, representado pela sociedade. 

 

3.1.2 O que se defende: as teses e os sentidos da formação e atuação na área de Letras 

 

Como podemos perceber, a constituição da imagem de si no discurso nesses relatórios 

manifesta-se de uma maneira complexa, heterogênea e não se esgota na análise apenas dos 

elementos argumentativos do sistema retórico, sem considerarmos os efeitos de sentido que 

emanam do processo argumentativo. Nessa perspectiva, dando continuidade ao estudo da 

constituição do ethos desses autores/oradores, atemo-nos, neste tópico, a analisar como ele se 

constrói quando dos sentidos atribuídos à formação e atuação em sala de aula durante a 

experiência vivenciada no estágio, tanto na fase de diagnóstico, quanto na fase de regência, de 

atuação.  

Ao descrever, discutir ou refletir sobre as experiências adquiridas na fase de 

diagnóstico e de regência, os autores/oradores defendem algumas teses sobre sua formação e 

atuação na área de Letras. Ao fazer a defesa das teses, a imagem de si vai se delineando, se 

imiscuindo nos seus discursos. Como são muitas as teses defendidas e dada a recorrência 

delas nos cinco relatórios, procuramos coligi-las em alguns sentidos mais amplos que 

pudessem contemplar suas especificidades e as imagens que neles se revelam. 

 

3.1.2.1 Práticas pedagógicas observadas no estágio: ótica tradicional 

 

Uma das estratégias argumentativas mais recorrentes entre os discursos dos 

autores/oradores é a dissociação de noções entre a prática observada, sempre considerada 

inferior, tradicional, falha, e a prática realizada pelo estagiário, sempre colocada como sendo 

superior, eficaz. No caso do autor/orador de UE-02, temos o diagnóstico do ensino de Língua 

Portuguesa, com destaque para suas carências, tradicionalismo e rejeição por parte dos alunos:  
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Exemplo 13: 
Mas, o que podemos perceber de imediato nas aulas de língua portuguesa 

que observamos nesta turma é que eles apresentam uma grande carência de 

leitura, falta de atenção, e em alguns casos antipatia explícita em relação à 

disciplina. Os alunos em grande parte reclamam quando o professor propõe 

atividades de leitura e, principalmente, de produção textual. Isso deve ser 

entendido, primeiramente, pela falta de estímulo e de inovação nas aulas de 

língua materna, tendo em vista que elas quase sempre seguem a mesma 

trilogia – texto (relacionado ao conteúdo literário do bimestre); conteúdo 

gramatical proposto pelo livro didático e seguidos de exercícios mecânicos 

de regras para memorização; e, produções textuais, nas quais os temas são 

relacionados às temáticas literárias propostas ou de escolhas livres. O que até 

certo ponto, apresentam-se como metodologias contrárias às propostas do 

PCNEM de Língua Portuguesa: 

‘Propõe-se, no nível do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à 

formação específica; o desenvolvimento da capacidade de pesquisar, buscar 

informações, analisá-los e selecioná-los; a capacidade de aprender, criar, 

formular, ao invés do simples exercício de memorização. (BRASIL, 2006, 

p.16).’ 

Dessa forma, é preciso que os alunos sejam instigados a prática de leitura e 

de exercícios que desenvolvam o seu pensamento crítico reflexivo para que 

eles possam criar a capacidade de se posicionar criticamente a determinado 

texto ou mesmo exercício de compreensão, e não ficarem no nível de mera 

decodificação de palavras para decorar um determinado conteúdo. (UE-02, 

p. 08-09). 

 

No exemplo acima exposto, o uso da dissociação de noções entre a prática observada e 

a prática proposta pelo autor/orador, permite a criação do modelo e do antimodelo. Logo no 

início, o autor/orador apresenta a realidade do ensino de Língua Portuguesa; carência de 

leitura e rejeição explícita da disciplina por parte dos alunos. Utilizando-se do argumento pelo 

vinculo causal, o autor/orador atribui a antipatia dos alunos à falta de estímulo e de inovação 

nas aulas de língua materna, estando associado ao argumento pragmático, uma vez que 

destaca a consequência, neste caso, desfavorável do ensino tradicional apoiado na mesma 

trilogia do texto, conteúdo gramatical com exercícios mecânicos do livro didático e produções 

textuais com temáticas relacionadas a temáticas propostas ou livres. Além de classificar tal 

metodologia como tradicional, o autor/orador apresenta-a como contrária às propostas dos 

PCNEM de Língua Portuguesa. Para tanto, ele recorre ao argumento de autoridade quando 

cita o documento exatamente para reforçar sua tese de que o ensino observado é contrário às 

propostas do documento, especialmente quando propõe outro tipo de atividade, ao invés do 

simples exercício de memorização, apontado na metodologia observada. Desse modo, o 

autor/orador projeta o ethos de profissional atualizado, reafirmando as propostas do 

documento e sugerindo uma prática a ser seguida, consequentemente apresentando-se como 

modelo a ser seguido.  
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Em outro momento, o autor/orador de UE-02, retoma essa dissociação de noções entre 

a prática observada e a prática desenvolvida pelo estagiário. Por meio dessa dissociação, 

mostra que sua prática, diferentemente da realidade observada, esteve em conformidade com 

os objetivos primordiais do ensino de língua materna no Ensino Médio, prescritos nos 

documentos oficiais – a leitura, a produção e a análise linguística: 

 

Exemplo 14: 
[...] foi possível constatar que os objetivos primordiais do ensino de língua 

materna – leitura, produção e análise lingüística, são, na maioria das vezes, 

atropelados e desvinculados das reais necessidades e carências dos alunos. 

[...] Partindo dessa constatação, nos propomos a seguir uma prática de ensino 

que abarcasse tais objetivos e promovesse ao aluno a possibilidade de 

interação com a linguagem e com suas funções por meio de textos, entendo-

os em suas manifestações lingüísticas sociais e comunicacionais, já que é por 

meio de sua língua materna que o aluno é capaz de se inserir nas relações da 

sociedade, atuando de forma crítica, reflexiva e consciente. (UE-02, p. 19). 

 

A constituição da imagem de si, nesse processo argumentativo, é a de profissional 

competente e superior/inovador, que procura superar os problemas diagnosticados no ensino, 

buscando contrapor-se aos objetivos de ensino de língua materna atropelados e desvinculados 

das necessidades dos alunos. É interessante destacar que anteriormente o autor/orador mostra 

que há uma falha em relação ao ensino observado, reforça por meio do argumento de 

autoridade citando o documento que não deve ser da forma observada e, em seguida, com 

base no documento, sugere como deveria ser. Já neste caso, o autor/orador retoma a 

constatação e mostra que fez diferente.  

O autor/orador de UE-03 também desenvolve o processo argumentativo em defesa de 

sua prática por meio da dissociação de noções, entre o diagnóstico de uma metodologia 

tradicional e do desenvolvimento de uma prática superior, funcional, buscando suprir as 

deficiências:  

 

Exemplo 15: 
Acreditamos que em meio às deficiências encontradas com relação às 

abordagens tradicionais, limitadoras e um tanto quanto prescritivas, que 

interpelam o ensino do português, conseguimos fazer a aplicação funcional 

dessas teorias de ensino em sala de aula durante a regência de classe. Neste 

sentido, podemos afirmar que o que falta nas aulas de Língua Portuguesa é a 

adequação das teorias de ensino à realidade dos educandos. (UE-03, p. 14-

15). 

 

Os sentidos atribuídos ao ensino de Língua Portuguesa pelo autor/orador de UE-03 são 

os de que as abordagens são tradicionais, limitadoras e tanto quanto prescritivas. Como forma 
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de mostrar que em sua atuação foi além disso, afirma ter conseguido fazer a aplicação 

funcional das teorias de ensino em sala de aula, que conseguiu articular teoria e prática. 

Ancorado no argumento ato pessoa, afirma, ao concluir, que o que ele fez é exatamente o que 

falta nas aulas de Língua Portuguesa: a adequação das teorias de ensino à realidade dos 

educandos. Ao projetar essa imagem de profissional competente, que articula teoria e prática 

em conformidade com os documentos oficiais, os autores/oradores dialogam com o professor 

da disciplina que defendem essa articulação, tanto da teoria e prática, quanto da prática 

ancorada nos documentos oficiais. O diálogo se estende para o professor colaborador, que tem 

sua prática colocada como antimodelo, e para o aluno, uma vez que a prática desenvolvida 

considera sua realidade, o que reafirma a tese de que é necessária a adequação do ensino à 

realidade do aluno. A imagem projetada pelo autor/orador é a de um profissional competente, 

capaz de articular teoria e prática, que trouxe abordagens atuais, funcionais, superando as 

abordagens tradicionais observadas.  

  

3.1.2.1.1 Articulação teoria e prática: importância de trabalhar em conformidade com os 

documentos oficiais e com os teóricos da área 

 

O sentido atribuído a importante articulação teoria e prática no processo de ensino 

aprendizagem, durante a experiência do estágio, perpassa todos os relatórios. Essa articulação, 

como nos apresentam os autores/oradores, se dá em três aspectos: primeiro, no sentido de 

colocar em prática, como eles destacam, os conhecimentos adquiridos no curso; segundo, 

articular esses conhecimentos relativos a pressupostos teóricos na discussão e reflexão sobre o 

ensino de Língua Portuguesa observado e desenvolvido, que culminam na elaboração do 

relatório de estágio: “buscamos fazer um trabalho consciente e reflexivo, relacionando os 

pressupostos teóricos acerca do ensino de língua e linguagem com a prática vivenciada em 

sala de aula.”. (UE-03, p. 02). 

No caso abaixo, o autor/orador diz ter procurado fazer uma discussão teórico-reflexiva 

sobre as metodologias de ensino de Língua Portuguesa de acordo com os direcionamentos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN: 

 

Exemplo 16: 
Para tanto, achamos conveniente fazer uma conveniente (sic) fazer uma 

discussão teórica-reflexiva sobre as metodologias utilizadas no processo de 

ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa e seus efeitos no contexto de 

sala de aula, de acordo com os direcionamentos apresentados pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). (UE-03, p. 02). 
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Neste caso, a preocupação reside em refletir sobre a metodologia de ensino observada 

com base nos documentos oficiais que são tomados como sendo referencial teórico. Neste fio 

do discurso dos autores/oradores dos relatórios da UERN, percebemos o estabelecimento de 

um diálogo com um auditório mais imediato e particular, o professor da disciplina de 

Orientação e Estágio Supervisionado II, dado o trabalho com os PCN realizado em sala de 

aula durante as aulas teóricas, conforme programa da referida disciplina (Ver anexo B).   

Sendo os PCN base de apoio para a vivência da experiência do estágio para os 

autores/oradores, entendemos sua proposta de procurar atender à tríplice proposta do referido 

documento que propõe a articulação dos três eixos: leitura, produção e análise linguística. 

Nesse ínterim, os autores/oradores intentam defender sua prática, colocando-a em 

conformidade com o documento, contemplando os três pilares de sustentação do ensino. 

Acompanhemos: 

 

Exemplo 17: 
Com base nisso, buscamos realizar a leitura em sala de aula de forma que os 

educandos dessem uma resposta ao que leram, posicionando-se criticamente 

diante do texto. Sobre a prática de leitura, Jurado e Rojo (2006, p. 39) 

afirmam que, no contato com textos, o aluno precisa [...]. (UE-03, p. 13). 

 

Para justificar, dá mais credibilidade a sua prática sobre o ensino da leitura, 

considerada um dos eixos do ensino proposto pelo documento oficial, o autor/orador mostra 

que atua em conformidade com pressupostos teóricos e curriculares vigentes e mais uma vez 

utiliza-se da voz dos autores da área como argumentos de autoridade para dá sustentabilidade, 

credibilidade a sua prática e de si próprio enquanto profissional. 

Quanto à produção de texto, considerada o segundo eixo do ensino de língua 

portuguesa, também é fundamentada pelos documentos oficiais. O autor/orador de UE-03, por 

exemplo, afirma ter fundamentado sua prática de produção textual nas diretrizes dos PCNEM, 

assim como o autor/orador de UE-04, que mostra ter contemplado os três eixos justificando o 

trabalho com leitura, interpretação, produção e refacção com base nos gêneros textuais. O 

autor/orador demonstra ter domínio do assunto, estar atualizado e coerente com a teoria que, 

conforme os PCN, permeia a prática de ensino de Língua Portuguesa no momento, por meio 

do argumento de definição, ao conceituar os gêneros.  

 

Exemplo 18: 
As atividades de leitura, interpretação, produção e refacção de textos foram 

baseados nos Gêneros Textuais, que atualmente permeiam o estudo com a 

Língua Portuguesa em seus mais diversos níveis. Como aponta os PCN’s 
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(1998, p. 21): ‘Todo texto se organiza dentro de determinado gênero em 

função das intenções comunicativas, como parte das condições de produção 

dos discursos, as quais geram usos sociais que os determinam’. (UE-04, p. 

13). 

 

Já no tópico destinado à fase de regência, o orador inicia falando sobre a importância 

da educação na vida do ser humano nos dias atuais. Nesse sentido, projeta a imagem de 

estagiário responsável com o planejamento, que concebe a educação como o melhor caminho 

e assume a concepção de linguagem proposta nos PCN com o objetivo de alcançar grandes 

resultados na prática:  

 

Exemplo 19: 
[...] observamos tamanha responsabilidade que é o de planejar. Como (sic) o 

objetivo de alcançar grandes resultados na prática, pois mediante essas 

observações feitas partimos neste momento para a prática, com a concepção 

de linguagem descrita pelos PCNs. (UE-05, p. 09) 

‘é nessa perspectiva [da concepção de linguagem proposta pelos pcns] que, o 

docente passa a utilizar uma metodologia, em que seja possível alcançar o 

objetivo pretendido, e que o aluno passa interagir com os textos apresentados 

no ambiente escolar’. (UE-05, p. 13). 

 

Ancorado no argumento pragmático, o autor/orador destaca seu objetivo de alcançar 

grandes resultados na prática. Por meio do vínculo causal, atribui, de certa forma, tais 

resultados à concepção de linguagem adotada ser a dos documentos oficiais. Esses resultados 

pretendidos são no sentido de promover mudanças “com o objetivo de que aconteça mudança, 

partimos desenvolvimento da prática, que foi a regência [...]” (UE-05, p. 09) pressupõem uma 

dissociação de noções, pois, se há necessidade de que ocorram mudanças, têm-se indícios de 

que a prática observada necessita ser melhorada. Com isso, ele projeta a imagem de 

estagiário/professor superior/inovador que se propõe a promover mudanças com sua prática. 

A perspectiva de trabalho com a linguagem proposta pelos PCN é colocada como 

modelo a ser seguido, como condição para que o docente alcance seus objetivos e proporcione 

a interação dos alunos com os textos. Nesse processo argumentativo desenvolvido pelo 

autor/orador UE-05, percebemos uma analogia quando ele destaca seu trabalho em 

conformidade com os documentos oficiais; ora, se os PCN são parâmetros de ensino, modelo, 

e eu atuo em conformidade com eles, também me coloco como sendo um modelo.  

Ao demostrar sua preocupação com o planejamento das aulas para alunos do Ensino 

Médio, o autor/orador de UE-04 cria a imagem de um profissional preocupado com o 

planejamento das aulas, que destina atenção aos PNC. Mais uma vez, ele apresenta-se como 

coerente com os pressupostos do documento oficial.  
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Exemplo 20: 
Vale lembrar que, por se tratar de um trabalho a ser desenvolvido no ensino 

médio (etapa final da educação básica), tivemos uma preocupação maior 

com o planejamento das nossas aulas.  Analisamos com atenção o que 

propõem os PCN’s (2002, p. 21). (UE-04, p. 12). 

 

Nessa perspectiva, os autores/oradores da UERN, com base no diagnóstico realizado, 

apontam a necessidade de articulação teoria e prática, ressaltando a importância de trabalhar 

em conformidade com os documentos oficiais e com os teóricos da área. Como, de acordo 

com as constatações apresentadas, o ensino não contempla este aspecto, defendem sua 

importância e mostram que atuaram de forma a atender e a suprir essa necessidade e, assim, 

superar a prática observada e colocar-se enquanto modelo a ser seguido. Conforme 

Maingueneau (2005), na constituição do ethos esses autores/oradores conferem a si o status 

de coerentes com os documentos oficias que regem o ensino, revelando no discurso uma 

posição institucional, no caso, do curso de Letras de sua instituição de ensino marcando sua 

relação com o saber, demonstrando seu pertencimento a determinado grupo dominante. No 

entanto, este é apenas um dos aspectos de constituição da imagem de si que pode ser vista 

ainda como o auto-retrato de bom caráter, construído no e pelo discurso com vistas a 

influenciar opiniões e atitudes.   

 

3.1.2.2 Práticas pedagógicas desenvolvidas no estágio: uma ótica inovadora e eficaz para o 

ensino de língua portuguesa 

 

Um dos sentidos atribuídos pelos autores/oradores é o de que o estágio fundamenta o 

desenvolvimento de uma metodologia inovadora, diferenciada, superior, dinâmica, reflexiva, 

eficaz, um modelo a ser seguido. Assim, a tese defendida pelos autores/oradores dos relatórios 

da UERN é a de que o estagiário intervém na realidade observada. Vejamos em UE-01: 

 

Exemplo 21: 
Com base em todos os estudos feitos para a realização de nosso trabalho, 

tanto na fase de diagnóstico quanto na fase de regência, procuramos dar um 

direcionamento que subsidiasse, de maneira mais eficaz, os procedimentos 

metodológicos realizados em sala de aula. Buscamos, sobretudo, suprir 

alguns fatores preocupantes observados na fase de diagnóstico, trazendo à 

tona uma postura metodológica que contemplasse as três facetas 

indispensáveis ao ensino de língua materna: leitura, produção de texto e 

análise linguística, dentro de seus entrecruzamentos. (UE- 01, s.p. 

Considerações finais). 
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O autor/orador de UE-01 se coloca na condição de estagiário, profissional competente 

eficiente, que tanto no diagnóstico quanto na regência procurou desenvolver procedimentos 

metodológicos mais eficazes. Dessa forma, o discurso do autor/orador nos dá indícios de que 

a prática observada era menos eficaz, o que já coloca sua atuação em posição de 

superioridade, o que é reafirmado em seguida, quando mostra que em sua prática procurou, 

sobretudo, suprir fatores preocupantes encontrados. Nesse sentido, assume que a prática 

observada apresenta alguma falta, algo a ser melhorado com sua atuação, e acrescenta que 

trouxe à tona as três facetas indispensáveis ao ensino de Língua Portuguesa, configurando 

como sendo uma contribuição apresentar algo ainda não existente, de modo a colocar, assim, 

sua prática como sendo superior. Ao colocar sua prática como superior à prática observada, 

utiliza-se do argumento da superação, argumento baseado na estrutura do real, que consiste 

em insistir na possibilidade de ir sempre além. Dessa forma, o autor/orador apresenta o ethos 

de superior/inovador. 

O autor/orador de UE-01 se preocupa em está sempre reafirmando a importância do 

estágio para a formação do aluno de Letras. Ele defende o estágio como sendo uma 

oportunidade de desenvolver a articulação teoria x prática e reconhece a necessidade do 

estagiário desempenhar o papel do professor de planejar, selecionar, refletir e contemplar 

aspectos que venham enriquecer a constituição de saberes de cada aluno, em especial de 

alunos da terceira série do Ensino Médio, quando muitas vezes, segundo o autor/orador, o 

olhar docente é direcionado apenas para o vestibular. Mais uma vez a imagem que se deixa 

mostrar no discurso desse autor/orador é a imagem de quem conhece e se preocupa com a 

realidade do ensino. Daí não se constituir apenas enquanto estagiário que realiza o estágio 

apenas em cumprimento a uma exigência de uma instituição, como podemos ver no seu 

discurso ao discorrer sobre a seção ensino x aprendizagem na fase de regência de classe: 

 

Exemplo 22: 
A fase de regência é um momento singular. É um período em que o 

estagiário tem a oportunidade de desenvolver um trabalho prático 

concernente aos estudos teóricos vistos na Academia. Por isso, o estagiário 

necessita, assim como todo professor, planejar, selecionar, refletir e 

contemplar o que, pioneiramente, possa enriquecer os saberes constituídos 

na formação de cada aluno, principalmente no ensino médio – em particular 

a terceira série – onde muitas vezes o docente direciona um olhar 

unicamente ligado ao vestibular. (UE-01. Ensino x aprendizagem na fase de 

regência de classe). 

 

Nesse sentido, conforme os autores/oradores dos relatórios da UERN, as experiências 

adquiridas durante o estágio contribuem para sua formação enquanto estudantes e futuros 
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profissionais da área, colocando em prática, em suas atuações futuras, os conhecimentos 

adquiridos. As práticas por eles desenvolvidas e defendidas são colocadas como modelos a 

serem seguidos, inclusive por eles mesmos, conforme aponta UE-01.  

O estágio desempenha um papel sumamente importante por fundamentar a atuação 

com práticas inovadoras, eficazes e que ultrapassem as diversas dificuldades do sistema de 

ensino. Aqui se revela o caráter de superação da prática realizada em relação à prática 

observada, o que se dá por meio da dissociação de noções e que a coloca como modelo a ser 

seguido. Este figura, portanto, o sentido maior atribuído à atuação desses autores/oradores: o 

caráter de interventor, de inovador:  

 

Exemplo 23: 
[...] dessa forma, procuramos desenvolver um trabalho reflexivo que pudesse 

causar pequenas inferências diante da realidade encontrada no ensino da 

língua materna. (UE-04, p. 05). 

 

Dessa maneira, o autor/orador se propõe a fazer um trabalho reflexivo e que interfira 

na realidade encontrada. Assumindo, assim, o ethos de profissional reflexivo, 

superior/inovador, que, apesar das dificuldades permeáveis à experiência, proporcionou 

grandes contribuições para a formação enquanto futuros profissionais de Língua Portuguesa, 

como conclui, por exemplo, o autor/orador de UE-04. Consoante o autor/orador de UE-03, a 

contribuição do estágio para a formação é fundamentar uma ótica inovadora e eficaz para o 

ensino de língua materna: 

 

Exemplo 24: 
[...] consideramos que o estágio foi de grande relevância para nós, enquanto 

estudantes da língua e futuros profissionais de ensino, pois é diante da 

realidade correta da sala de aula que podemos estabelecer nas práticas 

pedagógicas, as quais precisam, e devem, estar fundamentadas através de 

uma ótica inovadora e eficaz para o ensino de língua materna. (UE-03, p. 

16). 

 

Nos discursos dos autores/oradores da UERN, o estágio contribui decisivamente para a 

formação enquanto estudantes da língua e para atuações futuras, uma vez que proporciona o 

conhecimento de uma realidade em sala de aula e que a partir dela promove o estabelecimento 

de práticas pedagógicas fundamentadas numa ótica inovadora e eficaz para o ensino de língua 

materna, em oposição à prática observada e considerada por eles como tradicional e ineficaz. 

Esse processo argumentativo é ancorado na dissociação de noções, entre a prática observada e 
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a prática sugerida, realizada pelo estagiário, o que figura, outrossim, na analogia: eu estou 

para a prática boa, inovadora assim como o professor está para a prática ruim, tradicional.  

 

3.1.2.2.1 Adoção de material didático como ferramenta auxiliar ao ensino e postura crítico-

reflexiva sobre essa adoção 

 

Na perspectiva inovadora proposta para a fase de regência pelos autores/oradores da 

UERN, a adoção do material didático é defendida como ferramenta auxiliar ao ensino que 

exige uma postura crítico-reflexiva sobre sua adoção, o que, de certa forma, já pressupõe uma 

oposição às práticas observadas que seguem fielmente o material. O autor/orador de (UE-01), 

por exemplo, assume esse posicionamento crítico em relação ao uso do livro didático. 

 

Exemplo 25: 
É mister levar em conta o livro didático como uma ferramenta e/ou um 

recurso didático e não como um instrumento insubstituível ao ensino e 

substituível ao professor. (UE-01, s.p. Considerações finais). 

 

Além de constituir em seu discurso a imagem de um profissional crítico/reflexivo, 

demostram-se ainda superiores, posto que asseveram seu uso como ferramenta auxiliar, não se 

detendo unicamente a este material, mas buscando outros recursos. Como, por exemplo, ao 

apresentar o trabalho desenvolvido com gêneros, o autor/orador destaca que, apesar da 

diversidade de gêneros oferecidos pelo material, procurou outros recursos.  

Como forma de mostrar a adoção adequada do material didático feita por eles, os 

autores oradores chegam inclusive a mostrarem-se independentes em relação ao referido 

recurso.  

 

Exemplo 26: 
Na sequência expomos as categorias da narrativa de forma oral já que o 

material preparado em transparência não pode ser utilizado em virtude do 

recurso do retroprojetor não ter funcionado, porém, isso não foi empecilho 

para darmos continuidade a nossa aula. (UE-02, p. 16).  

 

Com isso, o autor/orador assume a posição de quem tem domínio do conteúdo, que é 

experiente em sala de aula e que sabe lidar com os contratempos da realidade de sala de aula. 

Por meio do argumento da superação, mostra-se também como sendo capaz de superar os 

desafios da prática docente.  Nessas condições, o orador procura criar uma imagem de si 

agradável, de caráter exemplar de sua pessoa aos olhos do auditório, mostrando uma moral 

elevada, no intuito de ganhar sua confiança e a aceitação de suas teses, (cf. REBOUL, 2004). 
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3.1.2.2.2 Necessidade de estabelecer objetivos de ensino conforme a realidade dos alunos  

 

Neste ponto, destacamos a preocupação dos autores/oradores em se adequarem ao 

auditório durante a atuação na fase de regência do estágio, no caso, adequarem-se aos alunos, 

que constituem seu auditório imediato e de quem precisam ganhar à adesão, de quem 

precisam ter a aceitação de sua prática para o consequente sucesso dela. Este aspecto da 

constituição do ethos desses autores/oradores é bastante relevante no seu processo 

argumentativo, pois, consoante Reboul (2004), a força argumentativa do ethos não consiste 

apenas em mostrar uma imagem agradável, uma moral elevada em seu discurso, mas em se 

adequar ao caráter e ao tipo social de seu auditório. Daí a preocupação destes em procurar 

estabelecer objetivos de ensino conforme a necessidade e realidade dos alunos. Vejamos: 

 

Exemplo 27: 
[...] é indispensável a necessidade do professor procurar desenvolver um 

trabalho que se volte para as reais necessidades de cada aluno, que parte 

desde a interação em sala de aula até o desenrolar das diversas atividades 

inseridas no processo de ensino-aprendizagem do discente enquanto um 

sujeito aprendiz que é reflexo do ensino do qual faz parte. (UE-01, 

Considerações finais). 

[...] elaborarmos um plano de trabalho que fosse compatível com a realidade 

dos alunos de cada turma [...] (UE-04, p. 12-13). 

 

Nessa perspectiva, entra também a necessidade de assumir uma prática interativa, 

buscando conhecer o conhecimento prévio dos alunos, o que se verifica, quando o 

autor/orador assim se expressa: 

 

Exemplo 28: 
[...] após fazermos um momento dinamizado de e (sic) reflexivo de interação 

a partir do conto “Porta de colégio” [...] falamos um pouco sobre os 

objetivos de ensino de língua materna e os conhecimentos prévios dos alunos 

em relação aos gêneros textuais. (UE-02, p. 14). 

 

Uma vez que a preocupação se volta para os alunos, para adequar-se a sua realidade, 

atribui-se também importância à adesão dos alunos à prática desenvolvida como forma de 

atestar o êxito, resultado do trabalho. Para tanto, os autores/oradores apontam o bom 

aproveitamento dos alunos como contribuição ‘visível’ de sua regência para o aprendizado, o 

que funciona como uma ilustração.  
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Exemplo 29: 
Foi uma atividade bastante proveitosa, pois todos os alunos participaram de 

forma ativa, fazendo questionamentos e inferências acerca das temáticas 

apresentadas nos textos. (UE-04, p. 16-17). 

 

É interessante ressaltar que, por exemplo, enquanto o autor/orador de (UE-02) aponta 

que os alunos demostraram ter absorvido os conteúdos, o autor/orador de (UE-04) aponta a 

interação dos alunos como sendo um resultado da prática realizada. Isto indica uma postura 

condizente com a defesa que os autores/oradores fazem das propostas de ensino de língua 

ancoradas nos documentos oficiais, dos PCN, por exemplo, e dos pressupostos interacionistas, 

o que demostra ainda a postura assumida pelo professor enquanto mediador, cuja voz também 

dialoga com a voz do aluno que é considerado sujeito ativo nesse processo. 

Ao considerar o aluno no processo de ensino-aprendizagem, os estagiários defendem 

também a tese de que o professor deve assumir o papel de mediador no processo de ensino-

aprendizagem: 

 

Exemplo 30: 
Dessa forma, é preciso que os alunos sejam instigados a prática de leitura e 

de exercícios que desenvolvam o seu pensamento crítico reflexivo para que 

eles possam criar a capacidade de se posicionar criticamente a determinado 

texto ou mesmo exercício de compreensão, e não ficarem no nível de mera 

decodificação de palavras para decorar um determinado conteúdo. (UE-02, 

p. 08-09). 

 

Do ponto de vista argumentativo, essa preocupação com o aluno, em considerá-lo 

como sujeito ativo nesse processo, mostrar sua aceitação, se configura como uma interessante 

estratégia de assinalar o êxito de sua atuação, uma vez que mostra a adesão dos alunos, que é 

o seu auditório imediato na ocasião do estágio. Nesse aspecto, podemos fazer a seguinte 

analogia se, para Perelman (2005), argumentação é, essencialmente, adaptação ao auditório, 

para o autor/orador a atuação é essencialmente adequação ao aluno. Essa aceitação do 

trabalho por parte dos alunos é apresentada pelos autores/oradores como resultado dos 

esforços empreendidos por eles durante a prática desenvolvida (UE-04). Ao concluir sobre 

sua regência, ele afirma ter atuado considerando em seu planejamento a realidade dos alunos, 

proporcionando motivação e interesse pelas atividades ‘bem planejadas’, dinâmicas e ricas em 

recursos: 

 

Exemplo 31: 
Podemos dizer que no desenvolver de nossa regência procuramos 

proporcionar aos alunos momentos de motivação, despertando o interesse 
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pela aprendizagem através de atividades bem planejadas, ricas em recursos e 

materiais concretos. Trabalhamos com revistas, jornais, dinâmicas, leitura de 

textos e atividades escritas, envolvendo a prática de leitura e produção de 

textos, análise lingüística e literária. (UE-04, p. 17). 

 

Dessa forma, a autor/orador de UE-04 projeta o ethos de profissional competente, 

inovador, que, além de planejar “bem” suas aulas utilizando-se de recursos e materiais 

diversos, mais uma vez partindo do lugar da quantidade e do argumento pelo exemplo, 

considera, ainda, o tripé que sustenta o ensino: a prática de leitura, produção e análise 

linguística. Atesta sua competência como profissional e coloca sua prática como modelo a ser 

seguido. 

 

3.2 Nos relatórios da USP 

3.2.1 As técnicas argumentativas, os lugares da argumentação e o auditório pressuposto na 

constituição do ethos de estudantes de Letras 

 

Neste tópico, investigaremos o processo argumentativo de construção do ethos em 

cinco (05) relatórios da USP, considerando a articulação dos elementos retóricos o logos, 

referente à parte lógica da argumentação, as técnicas argumentativas empregadas na defesa de 

suas teses em função do pathos dos valores e paixões do auditório as quais esses discursos se 

remetem. Neste caso, os relatórios apresentam uma discussão bem verticalizada sobre 

determinado aspecto relacionado ao ensino de língua portuguesa, onde encontramos o ethos 

construído pelo autor/orador para um determinado auditório, visando ganhar sua atenção e 

adesão sobre determinada tese, defendida e apresentada como questões de pesquisa. Na 

maioria dos casos, logo no título do ensaio que compõe o relatório, essa tese é proposta em 

defesa de determinado aspecto particular da experiência vivenciada no estágio, ora 

focalizando mais um aspecto do diagnóstico, ora focalizando algum aspecto da regência.  

Um dos aspectos investigados na experiência de estágio por esses autores/oradores é o 

metodológico. Neste sentido, tomamos para análise, o US07. Inicialmente o autor/orador do 

relatório apresenta o objetivo do trabalho e como está organizado e, neste momento, deixa 

claro que o foco do seu trabalho será dado à metodologia utilizada na regência, uma vez que a 

metodologia observada, tradicionalmente ancorada no livro didático, falhou. A tese 

apresentada pelo autor/orador já dá indícios da importância da metodologia empregada pelo 

estagiário em oposição à metodologia do professor observado e, de certa forma, já reflete a 

imagem que o autor/orador construirá de si. Assim, mostra-se conhecedor da importância do 

uso de ‘exemplos’ para ilustrar seu discurso. 
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Ao definir, justificar o foco de seu trabalho, o autor/orador utiliza-se do argumento de 

superação, de ver além dos impasses que a escola apresenta, delineando, assim, o ethos de 

superior/inovador. Em função da afirmação dessa imagem, mostra que encontrou uma 

estratégia superior à aula tradicional, embasado em autores da área, recorrendo ao argumento 

de autoridade para reforçar seu dizer. Dessa forma, também a coloca como modelo a ser 

seguido.  

 

Exemplo 32: 
Mas, apesar dos problemas que a escola apresenta, procuramos observar – e 

identificar – de que maneira a figura do professor/educador/orientador 

poderia contribuir de forma positiva na educação do aluno, colocando-se 

acima do caos já estabelecido. Para tanto, deixamos de lado o problema 

propiciado pelo sistema, e nos concentramos no público-alvo: os alunos. E, 

por meio de estudos realizados na área do ensino lúdico, identificamos as 

estratégias motivadoras necessárias para a realização de atividades 

pedagógicas que obtivessem êxito onde a aula tradicional, apoiada 

meramente em livros didáticos, falhou. Para melhor compreender as 

estratégias motivadoras advindas de uma forma lúdica de ensino, buscou-se 

nas obras de Alfeu Marcatto e Marcos Tanaka Riyis, embasamento para as 

atividades que se seguiram no período de regência. (US-02, p. 03-04). 

 

Vale ressaltar que o autor/orador de US-02, dialoga, num caráter mais imediato, com o 

aluno ao mostrar-se preocupado com a metodologia e a proposta de ensino oferecidas a ele, 

que é o foco, público-alvo de seu trabalho no momento da prática de sala de aula, estendendo 

este diálogo também com a escola. Ao buscar embasamento em autores da área para 

fundamentar sua prática, o autor/orador coloca-se como coerente com os pressupostos 

teóricos da área, em oposição ao que foi observado na fase de diagnóstico, aula tradicional, 

falha, apoiada meramente no livro didático. Por meio da dissociação de noções, o autor/orador 

coloca sua proposta como sendo superior, modelo a seguido. Outrossim, é interessante 

observar o sentido atribuído ao professor por meio do uso do termo 

‘professor/educador/orientador’, que, nesse caso, está implícita a concepção de professor 

enquanto mediador do processo de ensino-aprendizagem.  

Em seguida, como forma de dar mais credibilidade à metodologia desenvolvida, o 

autor/orador de US-02 recorre ao argumento de definição, para conceituar no que consiste o 

ensino lúdico por ele proposto. Para tanto, recorre ao argumento de autoridade reproduzindo 

diretamente o discurso de autores da área. Apesar de demonstrar ter conhecimento do assunto, 

utiliza-se da voz de autor da área para melhor compreensão do assunto:  
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Exemplo 33: 
[...] para melhor entendermos as estratégias motivadoras presentes num 

ensino lúdico, transcrevemos parte da introdução da obra de Riyis, Simples 

(2004) [...] (US-02, p. 04).   

 

Após uma citação, o autor/orador apresenta sua definição segundo o autor citado e 

ancorado em outros teóricos: 

 

Exemplo 34: 
Segundo o autor, então, e apoiado em teóricos como Lino de Macedo e 

Fábio Brotto, o jogo, quando utilizado – de forma adequada, veja bem – em 

sala de aula, se transforma num instrumento facilitador capaz de desenvolver 

conteúdos e habilidades, operando nas esferas do domínio cognitivo, motor e 

– o menos trabalhado em aulas tradicionais – afetivo-social. [...] O jogo, por 

si só, é motivador: os alunos se interessam por uma atividade que foge ao 

padrão. Com isso, é possível que os alunos, ao mesmo tempo em que se 

encantam com a nova metodologia, passem a exigir do professor uma nova 

partida, um novo jogo. O educador em questão deve ter em mente que 

sempre é possível fazer um jogo, mas a aula não deve ser sacrificada para 

tanto. Existirão outros momentos em que uma atividade lúdica diferenciada 

poderá ser aplicada. (US-02, p. 05). 

 

Mais uma vez o autor/orador enfatiza a superioridade de sua metodologia, 

caracterizando-a como motivadora, nova, que foge ao padrão partindo do lugar da qualidade, 

de sua proposta, uma atividade que foge ao padrão que deve ser transformada em ferramenta 

didática, ou seja, modelo a ser seguido. Dando continuidade à explicação do que seja o ensino 

lúdico, o autor/orador discorre sobre sua aplicação em sala de aula e, para ilustrar como se dá 

essa aplicação, utiliza-se do argumento de autoridade, ao citar autores da área para apresentar 

um exemplo de como aplicar o jogo.  

 

Exemplo 35: 
A aplicação de um jogo em sala de aula pode parecer estranha ou “difícil de 

ser realizada” (ainda mais quando o professor trabalha em ambiente onde 

predominam as salas lotadas e a indisciplina). Mas, como o professor marcos 

Tanaka Riyis, em conversa informal, sempre diz ‘não é preciso ser gênio 

para aplicar um jogo. Se o professor consegue organizar uma aula, consegue 

organizar um jogo. Dá trabalho, mas com um pouco de treino e boa vontade, 

logo o professor estará criando seus próprios jogos, adaptados à realidade 

que encontram em sala de aula’ [...] Para ilustrar a aplicação de um jogo e 

sala de aula, iremos nos apoiar no texto introdutório de Alfeu Marcatto [...] 

(US-02, p. 05-06). 

 

Para tanto, parte do lugar da qualidade, uma vez que o apresenta como difícil de ser 

realizada, o que vem conferir mais valor a essa proposta, já que este lugar confere valor ao 
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que é feito com cuidado, ao que requer um esforço, que é difícil de realizar, sendo este um 

meio de valorizá-lo. Após os esclarecimentos sobre sua proposta, o autor/orador reconhece-se 

enquanto autoridade no assunto que subsidiará sua prática:  

 

Exemplo 36: 
Com as definições de Jogo em mente e sabendo as características que os 

mesmos devem apresentar para configurar uma estratégia motivadora, 

cooperativa e educativa, optou-se por fazer uma sequência de cinco aulas 

[...] (US-02, p. 08).  

 

Faz-se importante ressaltar que em outro momento do relatório, mais especificamente 

no diário de campo, quando narra a epopeia que foi conseguir aceitação em escola para 

realizar o estágio, tendo em vista a não aceitação de estagiários por parte de algumas escolas, 

dado o caráter de avaliação crítica que este adquiriu. Nesse sentido, o autor/orador projeta de 

si essa imagem heroica, dada a dificuldade de conseguir escola campo de estágio. Além disso, 

demonstra, enfaticamente, gostar de desafio, de ser corajoso, superior, pois, quando é 

informado de que teria uma turma difícil, demonstra ainda mais interesse:  

 

Exemplo 37: 
O professor já foi se defendendo: ‘tenho aula numa sala difícil! Não sei se é 

interessante você participar, quase não dá pra produzir nada com eles!’ Aí 

sim que me interessei! (US-02, p. 33).  

 

Assim, esse caráter de superação é reforçado quando o autor/orador mostra que 

conseguiu êxito em sua prática na turma difícil:  

 

Exemplo 38: 
De qualquer forma, saí de lá sentindo que, de alguma forma, havia 

modificado um pouco esses alunos. Não conseguia mais vê-los como “a 

mais bagunceira das salas”. Muito pelo contrário! Conheci ali, realmente, 

alunos muito participativos. Alguns até demais! Foi uma ótima experiência. 

(US-02, p. 48). 

 

O processo argumentativo desenvolvido pelo autor/orador tem como argumento de 

ancoragem à defesa de sua tese ou da pessoa e seus atos, partindo do lugar da pessoa que 

confere valor ao que é feito com esforço, cuidado. Por meio dessa técnica, ele confere valor 

aos seus atos que promoveram mudança, que com sua prática mudou os alunos, modificou a 

realidade da turma. Com isso, mostra que, assim como propôs no início de seu trabalho, 
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conseguiu intervir na realidade observada, reafirmando também a imagem enquanto 

superior/inovador.  

Em US-03, o autor/orador faz uma prévia apresentação do que será defendido em seu 

relatório, partindo de um questionamento “a inércia ou o otimismo?”, que sugere a 

dissociação de noções. Nesse caso, o autor/orador verticaliza sua discussão em torno dessa 

sugestiva oposição, que, se considerada do ponto de vista do argumento dos pares filosóficos 

e sua justificação, teremos já indícios de que esta dissociação está vinculada ao par prática 

observada x prática realizada. Ao justificar o estudo desse aspecto, o autor/orador reconhece-

se enquanto pesquisador: 

 

Exemplo 39: 
Antes mesmo de começar o estágio, eu já tinha em mente o que queria 

estudar. Num mundo onde as pessoas, de modo geral, lêem cada vez menos, 

observar como se dá o ensino de literatura na sala de aula me pareceu algo 

interessante. Mesmo porque, constitui-se, como eu imaginava, uma tarefa 

desafiadora. (US-03, p. 02). 

[...] o aspecto que mais chamou a atenção para a produção do ensaio é o 

ensino de literatura. Da época que eu era aluna de Ensino Médio até hoje, 

parece que pouco mudou. Muitos professores, por comodidade ou falta de 

reflexão, preferem ensinar literatura como blocos estáticos, e sem a mínima 

participação por parte do aluno. Na maior parte das vezes, apenas seguindo 

cegamente o material didático. (US-04, p. 04). 

 

Neste contexto, o autor/orador projeta a imagem de pesquisador de uma maneira a 

expressar o estabelecimento do acordo prévio com seu auditório. A nomeação das seções do 

relatório, por exemplo, é bastante sugestiva e já dá uma ideia do que será defendido na seção. 

Assim, o que seria a introdução recebe a denominação de ‘ponto de partida’, momento que o 

autor/orador justifica seu trabalho e delineia o ethos de pesquisador, ao justificar o foco do 

trabalho com base em experiência pessoal que tanto pode partir do argumento da pessoa e 

seus atos, do lugar da pessoa, quanto do argumento pragmático que permite apreciar um fato 

mediante seus efeitos favoráveis ou desfavoráveis (PERELMAN E TYTECA, 2005), e, com 

isso, alerta para os possíveis efeitos desfavoráveis da prática experienciada enquanto 

estudante. 

Além dessa justificativa pragmática, o autor justifica e delimita seu trabalho também 

baseado em dados quantitativos observados na prática, apresentando o caminho percorrido até 

chegar à delimitação da questão de pesquisa:  
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Exemplo 40: 
Felizmente, as aulas observadas me forneceram subsídios para que minha 

análise seguisse essa linha, logo que 95% das aulas que assisti eram de 

literatura. Todavia, era necessário que eu delimitasse meu tema e 

concentrasse meu foco em algo mais específico, já que “Como se dá o 

ensino de literatura no ensino médio?” se mostrou uma pergunta de pesquisa 

muito ampla e vaga. 

Nesse sentido, foram duas coisas que colaboraram para que eu encontrasse 

uma pergunta de pesquisa mais específica: primeiro, 90% das aulas de 

literatura observadas foram de poesia (mais especificamente, poesias de três 

movimentos literários distintos: Romantismo, Parnasianismo e Simbolismo); 

segundo, tive algumas conversas com um aluno de 2º ano do Ensino Médio 

que não gostava de poesia, muito em parte porque aquilo não fazia sentido 

para ele, ou melhor, ele percebia que os temas estavam bem próximos (com 

exceção dos parnasianos), mas sua dificuldade jazia na linguagem utilizada e 

nas construções lingüísticas. (US-03, p. 02. Grifo do autor).   

 

Nesse processo argumentativo de justificativa da escolha da questão de pesquisa, o 

autor/orador justificar com dados concretos, argumentos baseados na estrutura do real, 

elencando razões, fatos que lhe permitiram chegar à questão de pesquisa. Ele recorre também 

à relação de causa e efeito, no caso o desinteresse do aluno por poesia estar relacionado à 

dificuldade com a linguagem por ela utilizada. Dessa forma, reforça a adesão do auditório à 

questão de pesquisa apresentada, ao foco do trabalho, por meio dos lugares da quantidade, 

nesse caso, usando dados percentuais representativos da realidade do ensino de literatura e, 

mais especificamente, dados que lhe permitem também fazer a delimitação da questão de 

pesquisa. Assim, o autor/orador de US-03 reafirma o ethos de pesquisador experiente 

conhecedor da necessidade de delimitação na pesquisa. É o que ele faz a seguir: 

 

Exemplo 41: 
Pude constatar a resistência que os alunos têm ao gênero poesia e as 

dificuldades de compreensão linguística, fato que pode estar associado a 

pouca familiaridade dos alunos com o universo dos livros. Sendo assim, 

reformulei minha pergunta de pesquisa, de modo que estivesse diretamente 

ligada a minha experiência em sala de aula: ‘De que estratégias o professor 

se utiliza para ensinar poesia na sala de aula?’ (US-03, p. 02. Grifo do 

autor). 

 

Como forma de reforçar sua argumentação em torno da questão de pesquisa 

apresentada, o autor/orador recorre ao argumento baseado na estrutura do real, argumento do 

vínculo causal, ao atribuir a dificuldade dos alunos em relação à poesia como sendo 

decorrente da falta de familiaridade com os livros, que pode também estar associada à pratica 

do professor. Dessa forma, reafirma o ethos de professor pesquisador que procura aliar a 

pesquisa a sua prática, partindo também do argumento da pessoa e seus atos, uma vez que está 
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sempre partindo dos atos por ele realizados. É interessante observar que é também na relação 

de causa e efeito, pelo fato de os alunos terem dificuldade e desinteresse pela poesia em 

virtude da prática desenvolvida pelo professor colaborador, que o autor/orador se ancora para 

mostrar o êxito de sua prática. Vejamos: 

 

Exemplo 42: 
Sobre o Romantismo, lembro-me de ele ter dito: “é por isso que o 

[Romantismo] não existe mais, ninguém entendia nada”, referindo-se a 

linguagem “difícil”. Perguntei-lhe mais uma vez se ele não conseguia 

entender nada mesmo. E, apesar de ter me dito que não entendia coisa 

alguma, saiu-se muito bem ao interpretar os poemas trabalhados durante a 

minha regência: “A Escravidão” de Tobias Barreto, “Recordação” de Cecília 

Meireles e “Vaso Chinês” de Alberto de Oliveira, tendo sido uma das 

minhas preocupações ao escolher tais poemas promover discussões e acesso 

aos textos. (US-03, p. 02. Grifo do autor). 

 

Vale ainda destacar que este resultado positivo de sua prática em relação à observada, 

que apresentou avanços, é apresentado antes mesmo da formulação e delimitação de sua 

questão de pesquisa. Para tanto, o autor/orador recorre ao argumento pragmático, que nesse 

caso consiste em propor o sucesso como critério de validade. Essa validação de sua prática, o 

atestado do sucesso, é reforçada ainda por meio do argumento pela ilustração, em que se 

utiliza dos discursos dos alunos para reforçar a adesão de seu auditório, num caráter mais 

imediato, o professor da disciplina, a sua instituição, a quem precisa convencer da validade de 

seu trabalho. 

Assim como nos demais casos, excetuando US-02, em que os relatórios apresentam 

um caráter de trabalho de iniciação à pesquisa científica, os autores/oradores projetam uma 

imagem de si enquanto pesquisadores, já que o estágio é encarado como uma pesquisa, sendo 

o relatório concebido como resultado dessa pesquisa, como podemos observar:  

 

Exemplo 43: 
O presente trabalho é resultado de pesquisa realizada durante estágio pra 

disciplina de Metodologia do Ensino de Português II [...] (US-05, p. 03).  

 

Demonstrando atitudes de pesquisador, questionador e como forma também de nos 

induzir ao questionamento, inicia sua introdução, nomeada de ‘ponto de partida’, 

apresentando questionamentos sobre uma realidade de ensino de literatura e se propondo a 

superar essa prática: 
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Exemplo 44: 
O primeiro ano do Ensino Médio sempre terá de começar pelo 

Trovadorismo? Com as mesmas cantigas de sempre? E quando o assunto são 

os romances realistas, por exemplo, porque a obra em si não é lida, e aqueles 

quadros descritivos são o mais importante porque caem na prova? Por que, 

se a prova da FUVEST, por exemplo, não pede mais isso? É evidente que 

entrar na Universidade de São Paulo não é o objetivo de todos os alunos do 

Ensino Médio, estamos apenas tomando a prova como parâmetro de 

habilidades necessárias no campo da literatura ao indivíduo que está 

concluindo o segundo grau em 2009.  

Buscando propor um ensino de literatura mais rico, dinâmico e, 

principalmente, trazendo a literatura de fato à sala de aula de MELLP II. 

Selecionei as obras O auto da barca do inferno, de Gil Vicente e Dom 

Casmurro, de Machado de Assis. (US-04, p. 04). 

 

Por meio desses questionamentos, o autor/orador de US-04 demonstra sua inquietação 

diante da realidade do ensino de literatura, posicionando-se criticamente e fazendo 

questionamentos instigantes, com o intuito de provocar e convidar seu auditório para a 

reflexão também. Promove, portanto, o envolvimento com o auditório, representado pelo 

professor orientador, bem como pelos possíveis alunos do Ensino Médio que prestarão 

vestibular na FUVEST, como forma de incitá-los à ação, que, nesse caso, refere-se à aceitação 

de sua proposta de ensino como sendo superior a esta que é questionada e que pode ser vista 

como uma resposta para esses questionamentos. Tanto que o autor/orador tem a pretensão de 

ir além com sua prática, recorrendo ao argumento da superação, propondo um ensino mais 

rico, dinâmico e trazendo a literatura de fato para a sala de aula, projetando, assim, a imagem 

de um profissional inovador, superior.  

É interessante observar que o autor/orador está sempre construindo sua argumentação 

por meio de questionamentos instigadores que, além de ser uma forma de dirigir-se ao 

auditório, figura também como uma maneira de antecipar uma resposta, que, na verdade, é 

dada por ele. Acompanhemos: 

 

Exemplo 45: 
Durante a experiência do estágio, a pergunta que veio à tona durante as 

observações foi a seguinte: É possível ensinar literatura com uma visão 

menos clichê e com uma participação mais ativa por parte do aluno? 

Faremos a seguir uma reflexão sobre o assunto considerando as observações, 

as regências, e a bibliografia pesquisada. (US-04, p. 05). 

 

Como é possível assinalar, neste questionamento o autor/orador já se mostra 

preocupado em buscar uma prática superior à que foi vivenciada e que é criticada por meio de 

questionamentos sobre a mesma, sempre colocadas em oposição uma a outra por meio do 
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argumento da dissociação das noções. Conforme apontamos inicialmente, a dissociação 

pressuposta no título do ensaio “a inércia ou o otimismo” está relacionada a esta dissociação 

entre a prática observada, no caso, do ensino de literatura caracterizado de clichê, em 

oposição à prática desenvolvida. 

Ao discorrer sobre o diagnóstico, seção nomeada de ‘realidade’, o autor/orador de US-

04 inicia com uma epígrafe de Geraldi, que já adianta seu posicionamento em relação à 

prática observada. Logo após a epígrafe, por meio de perguntas sobre a situação de ensino 

observada, o autor/orador não apenas reflete, questiona e critica tal prática, mas também nos 

convida a refletir sobre ela. Assim, envolve seu auditório por meio de figuras de comunhão, 

neste caso a citação de Geraldi, e os questionamentos sobre a situação do ensino, no interesse 

de procurar um culpado pela situação, aderindo ao seu discurso e criando expectativas: 

 

Exemplo 46: 
‘Ao longo do território nacional, mestres, mais ou menos treinados, estrelam 

para platéias às vezes desatentas, às vezes rebeldes, quase sempre 

desinteressadas (...) GERALDI (1999)’. 

Por que os alunos são tão apáticos em sala de aula? Por que parecem 

criaturas passivas e desprovidas de opinião? Quem é o culpado nessa 

história? (US-04, p. 06). 

 

Como podemos destacar, o autor/orador está sempre se utilizando do que, na Nova 

Retórica, Perelman e Tyteca (2005) denominam de figuras de comunhão. Segundo os autores, 

essa comunhão cresce em razão de todas as figuras através das quais o orador se esforça para 

conseguir com que o auditório participe ativamente de sua apresentação. Uma vez que em 

outro momento já havia atribuído a apatia e a dificuldade dos alunos ao ensino de literatura 

observado, e ainda, uma vez que se propôs, inicialmente a desenvolver um ensino melhor, 

mais rico e dinâmico, quando questiona sobre quem seria o culpado nessa história, já 

podemos pressupor que seria o professor colaborador. Resposta que nos é dada logo a seguir, 

como podemos observar abaixo:  

 

Exemplo 47: 
Fazendo um breve panorama das aulas do estágio de observação, podemos 

elencar algumas características predominantes nas aulas [...] observadas: 

Muitas aulas não passavam de cópias de esquemas e resumos da lousa. Aulas 

chatas e entediantes, nas quais nem o aluno, nem a professora discutem nem 

produzem. Ação cerebral mínima. Os alunos registram alguns conteúdos, 

que ficarão no caderno para que façam consultas no futuro ou para que os 

pais vejam que seus filhos estão aprendendo. Ou nenhuma das opções 

anteriores. Qual a finalidade de aulas ‘cópia e carimbo’, se os alunos 

possuem o livro didático para consultar datas e nomes de obras e autores? 
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Parece que a única função é ‘cumprir tabela’ – a professora bate o cartão e o 

aluno marca sua presença. (US-04, p. 06). 

 

Como forma de responder às questões por ele formuladas, o autor/orador de US-04 faz 

apreciações sobre a prática observada, avalia, questiona sua finalidade e deixa a resposta de 

quem seja o culpado na história do ensino de literatura. Para tanto, recorre ao argumento da 

definição – de conotação negativa – das aulas de literatura observadas no estágio, 

denominadas de aulas ‘cópia e carimbo’. Neste caso, estabelece um diálogo tanto com o seu 

auditório imediato, particular, o professor da disciplina de estágio, os alunos, o professor 

colaborador, tanto com um auditório mais universal, representado pela comunidade 

acadêmica e profissionais da área. 

Em outro trecho, o autor/orador tenta amenizar o tom de crítica que vinha dando, o 

que, na verdade, acaba servindo para reforçar, reafirmar a tese de que a “falha” é também do 

professor, ao mostrar que é possível fazer um trabalho ‘melhor’, ou seja, que ele fará um 

trabalho melhor, desde que tenha mais “ponderação e imaginação”.  

 

Exemplo 48: 
Vale lembrar que o objetivo aqui não é apenas criticar. Conhecemos muito 

bem as dificuldades do sistema educacional, do curto tempo de preparação 

de aulas de que os professores dispõem, a desmotivação e falta de limites 

dos alunos, e tantos outros fatores que desanimam profundamente até o mais 

energético docente. Por isso, mostraremos que nem tudo está perdido, que é 

possível realizar um trabalho interessante, motivador e rico com apenas um 

pouco mais de ponderação e imaginação. (US-04, p. 08). 

 

Mais uma vez o autor/orador utiliza-se do argumento da superação como forma de 

reafirmar a imagem de si como profissional superior/inovador e aqui também, como sendo 

ponderado e criativo. Ao qualificar-se como sendo este profissional superior/inovador em 

oposição ao professor observado, ao sugerir mais ponderação e imaginação, acaba por 

mostrar-se como modelo, ao mesmo tempo em que cria a imagem do outro professor como 

um antimodelo, explorando a argumentação baseada nas ligações que fundamentam a 

estrutura do real, o fundamento pelo caso particular. É interessante observar que aí a criação 

do modelo e do antimodelo dar-se por meio da dissociação de noções entre a prática de um e a 

prática do outro, sendo que ocorre uma hierarquização em que a prática do estagiário é 

‘diferente’, superior à prática do professor colaborador. Como acontece também no processo 

argumentativo do discurso do autor/orador de (US-05): 
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Exemplo 49: 
Na regência uma grande diferença pode ser notada, já que todos, sem 

exceção participaram e se divertiram com a atividade. (US-05, p. 11. Grifo 

nosso).  

 

É exatamente ao mostrar o resultado de sua prática, inclusive recorrendo ao lugar da 

quantidade, ressaltando que todos participaram, que o autor/orador destaca a ‘diferença’ de 

sua prática em relação àquela observada. 

Nesse processo de constituição do ethos de uma pessoa exemplar aos olhos do seu 

auditório, colocando-se como modelo a ser seguido, o autor/orador relata uma experiência sua 

enquanto leitor. Para tanto, parte do lugar da pessoa vinculado à sua dignidade, além de 

recorrer ao argumento baseado na estrutura do real da pessoa e seus atos. O autor/orador nos 

apresenta a passagem do texto que lhe despertou o gosto pela leitura valendo-se, portanto, da 

ilustração para aumentar-lhe a presença: 

 

Exemplo 50: 
Não poderia deixar de citar o autor que durante minha graduação me fez 

gostar de ler lendo:  

‘Sentimos muito bem que nossa sabedoria começa onde a do autor termina, e 

gostaríamos que ele nos desse respostas, quando tudo o que ele pode fazer é 

dar-nos desejos. Esses desejos, ele não pode despertar em nós senão 

fazendo-nos contemplar a beleza suprema á qual o último esforço de sua arte 

lhe permitiu chegar. Mas por uma lei singular, [...] o que é o fim de sua 

sabedoria não nos aparece senão como o começo da nossa, de sorte que é no 

momento em que nos disseram tudo o que podiam nos dizer que fazem 

nascer em nós o sentimento de que ainda nada nos disseram. Aliás, se lhes 

fizermos perguntas, às quais não podem responder, também pedimos-lhe 

respostas que não nos instruirão em nada.’ Proust. (US-04, p. 16).    

 

Nesse caso a ilustração é feita por meio de um argumento de autoridade, embora o fato 

de mostrar-se enquanto leitor experiente, seja uma maneira de o autor/orador reconhecer a ele 

próprio como autoridade no assunto, assim como no início, quando reproduz trecho de uma 

fala sua para justificar, sustentar uma tese apresentada. Nesse sentido, coloca-se como 

exemplo a ser seguido pelos alunos, seu auditório mais imediato, particular. Essa estratégia já 

faz parte do acordo prévio, da tentativa de aproximação, comunhão com o auditório, uma vez 

que a seguir o autor/orador defenderá a ideia da necessidade de o professor se colocar na 

condição de alunos, de leitores. Assim, apresenta-se como um desses. 

Em outro trecho, o autor/orador mais uma vez recorre ao argumento de autoridade. 

Dessa vez para mostrar o que se espera do professor de literatura. Poderíamos dizer que é feita 
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uma comparação entre os dois tipos de professores como forma de crítica, pois a comparação 

acentua a diferença entre ambos, figurando, assim, na dissociação de noções: 

 

Exemplo 51: 
LEITE (45:1983) aponta o trabalho que se espera de um professor de 

literatura: “Portanto, a evolução da pedagogia, sob a era da suspeita, 

acompanharia a transformação da literatura e do teatro; o professor-ator, 

brilhando no tablado e provocando a catarse coletiva, seria substituído pelo 

ator-múltiplo, capaz de vestir diferentes personas, explicitando o seu teatro 

como tal e convidando os expectadores, antes passivos, a participar, a 

pensar, a criticar e inventar.”  

Tamanha distância entre este professor e aquele que encontramos aos montes 

pelo país. Mas quem já teve um professor brilhante em literatura, muito 

pouco provavelmente não interessar-se-á pelo universo que é construído com 

enorme colaboração do docente, de forma a encantar seus alunos.(US-04, p. 

16). 

 

O autor/orador parte de uma dissociação de noções ao mostrar a diferença entre o 

professor ideal e o professor real e, mais uma vez, critica o professor observado, destacando a 

importância do papel do professor enquanto mediador, de incentivador no processo de ensino. 

O que não é o caso do professor observado e tantos outros no país. Compreendemos que esta 

defesa já figura como um acordo inicial estabelecido com o auditório, posto que logo em 

seguida apresenta-se como exemplo, para defender essa tese de que o professor é um grande 

colaborador e incentivar do aluno enquanto leitor, caso ele demostre sê-lo também. 

 

Exemplo 52: 
Neste exato momento, lembrei-me de Cândido, de Voltaire, que mesmo em 

meio às adversidades do meio, sonha e posteriormente encontra as utópicas 

terras de Eldorado. Na realidade, o mundo não é nem bom ou ruim, mas 

deve ser encarado com coragem. Sim, eu cultivei meu jardim. (US-04, p. 

17). 

 

Temos aqui a reafirmação do ethos do autor/orador. Reconhece ser conhecedor da 

literatura, professor-leitor e, por isso, capaz de mediar seu ensino de forma eficaz, na medida 

em que destaca a aceitação de seu auditório. Para tanto, parte do lugar da pessoa, recorrendo 

ao argumento da superação – apesar das dificuldades, obteve êxito – como forma de enaltecer 

ainda mais seu ato, já que parte também do argumento da pessoa e seus atos.  

Essa preocupação em colocar-se como exemplo, utilizando-se de seus atos, suas 

experiências, seja como ilustração, seja como modelo, é recorrente no processo argumentativo 

desenvolvido por este autor/orador. Mais um momento em que recorre a esse tipo de 

argumento, é quando discorre sobre sua regência, ao reproduzir um trecho do diálogo 
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estabelecido com os alunos através do qual apresenta e justifica sua prática, inclusive a 

seleção das obras a serem trabalhadas. O próprio autor/orador reconhece a importância do 

estabelecimento desse diálogo inicial, esse acordo prévio com o auditório, tanto que o 

reproduz no ensaio e atesta sua validade diante da aceitação dos alunos.  

Nesse acordo, o autor/orador defende sua tese sobre a importância da leitura de textos 

literários e ainda utiliza a estratégia do suspense, ao sugerir uma pergunta que seria 

respondida pelos alunos em algumas semanas, como forma de despertar curiosidade. 

Demonstra ter sido claro e objetivo tendo em vista a aceitação e compreensão dos alunos. 

Essa aceitação por parte dos alunos, como forma de atestar o sucesso de sua prática, é 

expressa em uma passagem do relatório de uma maneira bastante interessante e, diríamos, até 

apelativa, o que pode ser encarado como uma maneira de chamar a atenção do auditório por 

meio da ligação simbólica: “os alunos riram bastante. No final da aula, algumas alunas vieram 

dizer que estavam gostando das aulas. 
6
” (US-04, p. 35). Ao finalizar seu enunciado com 

um emoticon Smiley (feliz), o autor/orador demonstra sua felicidade e apresenta-se com o 

ethos de vitorioso, feliz com o resultado, aceitação de sua prática, o que é conseguido 

consoante o recurso do argumento baseado na estrutura do real, a ligação simbólica. Neste 

caso, essa relação acontece quando a pessoa do orador é tratada como ‘figura’ de outro 

acontecimento, acarretando, assim, como sugerem Perelman e Tyteca (2005), transferências 

entre símbolo e simbolizado. No entanto, este vínculo não é uma ligação aceita por todos, mas 

reconhecida pelos membros de um grupo cuja crença nessa estrutura de participação necessita 

de uma comunhão entre eles. Daí a importância da adaptação do orador ao auditório, que é 

representado por aqueles que dominam, têm conhecimento do ambiente virtual do qual 

emerge esse símbolo. 

No caso de US-05, o autor/orador também se reconhece como superior/inovador. Esta 

imagem é projetada quando este se mostra preocupado em apresentar sua prática como 

diferenciada, superior, como modelo. Vejamos como o faz: 

 

Exemplo 53: 
Como já explicado anteriormente, o objetivo deste trabalho é verificar se os 

alunos produziriam mais, caso o professor adotasse uma postura diferente. 

Em minha regência, pude preparar atividades diferentes das que estão 

habituados, tarefas que envolvem mais os alunos em seu próprio 

aprendizado. [...] Os resultados obtidos mostraram que estes modelos de aula 

                                                           
6
 Forma de comunicação paralinguística, denominado de emoticon, do inglês emotion (emoção) + icon (ícone) e 

também chamado de smyley. É um tipo de ícone ilustrativo que transmite um estado emotivo, uma expressão 

facial de quem os utiliza. Por exemplo:  (sorrindo, estou feliz); (chorando, estou triste) etc. Este recurso é 

usado em programas mensageiros, como o MSN Messenger e em outros meios de mensagens rápidas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Smile3.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Sad.png
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prenderam mais a atenção dos alunos do que os observados durante o 

estágio, os alunos demonstraram-se mais participativos e interessados em 

ouvir o que tinha a dizer, o que não acontecia normalmente. (US-05, p. 17). 

 

Conforme argumenta o autor/orador, o próprio objetivo do trabalho já parte de uma 

relação causal em que o autor/orador questiona se, por causa de uma postura diferente adotada 

pelo professor, como consequência, os alunos produziriam mais. O autor/orador responde 

positivamente a essa questão, ao mostrar os resultados positivos obtidos com sua prática. Para 

tanto, coloca sua prática como sendo superior, ao utilizar-se do argumento de comparação 

entre a prática observada e a prática por ele desenvolvida. Justificando por meio dos 

resultados obtidos, considera sua prática como sendo modelo aceito pelos alunos, que envolve 

mais os alunos, diferentemente do (anti)modelo observado. Assim, reconhece-se como 

profissional superior/inovador, e uma vez que promoveu a participação dos alunos, também 

interativo, motivador.  

Como temos mostrado aqui, a adesão dos alunos às atividades realizadas é 

enfaticamente destacada pelos autores como forma de dar mais credibilidade a defesa de sua 

prática como sendo positiva. No caso de US-05, essa preocupação é recorrente, especialmente 

no diário de campo, como podemos observar:  

 

Exemplo 54: 
Os alunos participaram e se divertiam muito, algumas expressões eram bem 

difíceis para serem acertadas em tão pouco tempo. No fim da aula os alunos 

haviam produzido algo, pensado um pouco sobre diferentes formas de 

linguagem de forma divertida, e o mais importante, consegui participação de 

todos: nenhum aluno ficou fora dos grupos. (US-05, p. 42). 

A aula foi curta, mas bem interessante, os alunos participaram das discussões 

e todos participaram nas tarefas. Acredito que os objetivos foram cumpridos. 

(US-05, p. 47). 

[...] o interessante a ser notado neste trabalho é como foi a adesão por parte 

dos alunos perante a tarefa proposta. Positivamente, todos os grupos do 3ºD 

fizeram a apresentação, ninguém se recusou a fazer a tarefa. [...] (US-05, p. 

52). 

 

Como podemos ver nos recortes que apresentamos do diário de campo de US-05, a 

adesão dos alunos às atividades propostas pelo estagiário é consideravelmente boa. O 

autor/orador atesta isso partindo do lugar da quantidade, sempre destacando o todo que é 

maior do que a parte, a quantidade máxima de adesão, atestado, assim, o sucesso unânime da 

metodologia por ele desenvolvida e, por conseguinte, sua superioridade em relação à prática 

observada. 
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Desse modo, temos, nos cinco relatórios da USP, um processo argumentativo bastante 

complexo de constituição do ethos e que não se esgota aqui em nossa análise. A discussão 

empreendida nos ensaios pelos autores/oradores acontece em torno de uma problemática bem 

delimitada, evidenciada no estágio, acontecendo de forma mais verticalizada. Pelo caráter de 

trabalho de iniciação à pesquisa científica que adquirem estes trabalhos, os autores/oradores 

preocupam-se em justificar suas temáticas, questões de pesquisa, que figuram como teses, 

quase sempre do ponto de vista pessoal, com base em experiências vivenciadas enquanto 

alunos que despertaram o interesse pelo tema, projetando-se como professores pesquisadores. 

Como forma de colocar sua prática em situação superior á pratica observada, partem das 

dissociações de noções, comparações entre as práticas. No sentido de reforçar a adesão de seu 

auditório, neste caso, da metodologia que se proponha a desenvolver, recorrem à ilustração, 

ao argumento de autoridade, na maioria das vezes, representado por eles próprios ou pelo 

discurso dos alunos, para ilustrar sua adesão e, consequentemente, o resultado positivo da 

prática desenvolvida.  

 

3.2.2 O que se defende: as teses e os sentidos da formação e atuação na área de Letras 

 

Prosseguindo por esse caminho traçado pela constituição do ethos dos 

autores/oradores, tomamos como outro ponto de partida os discursos dos autores dos 

relatórios da USP. Com este propósito, analisaremos os sentidos atribuídos à formação e 

atuação considerando a experiência vivenciada no estágio refletida sobre determinado 

aspecto, seja relacionado ao diagnóstico, seja relacionado à regência em sala. Isto porque os 

autores oradores defendem uma tese, constroem o processo argumentativo partindo da 

delimitação de determinado aspecto da experiência que lhe instigou investigação, 

configurando-se, portanto, num caráter mais verticalizado de discussão. Posto que, se delimita 

uma temática de investigação no intuito de responder a uma questão de pesquisa formulada, 

que já figura na defesa de uma tese; nesse processo vai se constituindo também a imagem 

desse estudante-pesquisador. 

Na dinamicidade desse processo argumentativo em defesa de uma tese axial, principal, 

podemos destacar um sentido maior atribuído por esses autores à formação e atuação. 

Vejamos: 
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3.2.2.1 A falta de planejamento, sequência didática, interação, dinamismo e motivação do 

professor contribuem para a desmotivação e para o não aproveitamento dos alunos 

 

No processo argumentativo desenvolvido pelo autor/orador ao longo do relatório, 

temos inicialmente a construção da imagem do professor colaborador e, consequentemente, de 

sua prática desenvolvida em sala de aula. A preocupação inicial é apresentar esse diagnóstico 

da realidade observada, apontando suas falhas, sugerindo melhorias que são alcançadas em 

sua prática. Conforme podemos perceber, a defesa da tese de que a falta de planejamento, 

sequência didática, interação, dinamismo e motivação do professor contribuem para a 

desmotivação e não aproveitamento dos alunos. Neste caso, utiliza-se da relação de vínculo 

causal fato consequência, em que o fato de o professor não ter planejamento, nem sequência 

didática em suas aulas, não ser motivado, dinâmico ou interativo, tem como consequência 

causar desmotivação e não aproveitamento por parte do aluno. Vejamos como se dá este 

processo:  

 

Exemplo 55: 
[...] nos casos já apresentados ao lado do trabalho e mais alguns, que 

apresento agora como ilustração de minhas conclusões: uma cena, no dia 18 

de Setembro em que a professora começa a falar de testes do ENEM e 

pergunta à sala: “qual foi o último que fizemos?” e não obtendo resposta 

segue procurando algo em seu livro. Pergunta novamente a mais alunos onde 

haviam parado na matéria e novamente não consegue nenhuma definição até 

que dá um livro a um de seus alunos e o manda passar a matéria na lousa, 

esta nada tem a ver com o que havia inicialmente abordado na aula, trata-se 

de Foco Narrativo, personagens, enredo, narrador e os gêneros; assim como 

perguntas frequentes feitas por alunos como “hoje a senhora vai dar visto no 

caderno?” e “a gente não vai terminar aquela matéria?”, exemplos claros de 

como os alunos, bem como a professora, acabam perdendo-se em seus 

objetivos e não vêem linearidade na matéria que lhes é apresentada – de falta 

de organização e clareza por parte do educador, também como responsável 

por problemas ou atos que favoreçam o aprendizado quando de fato 

ocorrem. (US-01, s.p.). 

 

Nessa passagem, o autor/orador nos apresenta a realidade encontrada e suas 

consequências negativas. O autor/orador deixa claro que se utilizará de exemplos para ilustrar 

suas conclusões de que a falta de planejamento afeta diretamente os alunos, onde temos, 

portanto, o uso de argumentos baseados nas ligações que fundamentam a estrutura do real 

com o argumento pela ilustração, o que denota o interesse do autor/orador em fornecer casos 

particulares, os discursos dos alunos ou do professor, para esclarecer o enunciado geral, no 

caso a tese que vem defendendo, aumentando sua presença na consciência. No diário de 

campo em que o autor/orador dos relatórios da USP descreve as experiências vivenciadas no 
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estágio, temos um exemplo claro a favor da tese apresentada sobre as consequências da 

desmotivação. 

 

Exemplo 56: 
[...] Hoje os alunos estavam extremamente entediados, nem ao menos 

conversavam com seus vizinhos. Aula chata mesmo. (US-04, p. 32). 

 

Chegando a esta conclusão da consequente desmotivação dos alunos, dada a falta de 

planejamento do professor, o autor/orador de US-05 tenta amenizar seu tom de crítica ao 

professor colaborador, dizendo-se consciente das condições, também desestimulantes, do 

professor, especialmente do ponto de vista financeiro, da superlotação, o que, 

consequentemente, não lhe permite preparar aulas de modo criativo e dedicado, resultando em 

“aulas monótonas, repletas de cópias e exercícios sem uma sequência lógica e que leva ao 

desinteresse do aluno”. (US-05, p. 17). Em contrapartida, o autor/orador destaca o trabalho 

por ele realizado em suas aulas de regência, contemplando exatamente os aspectos 

considerados incoerentes nas aulas observadas. 

 

Exemplo 57: 
Nas aulas de regência procurei trabalhar com pequenas sequências didáticas, 

aulas que tivessem encadeamento entre si e fossem, de algum modo, 

atrativas aos alunos. Para isso utilizei slides em Power Point, músicas e 

jogos [...] (US-05, p. 10).  

 

Nessas circunstâncias, é como se o papel do estagiário fosse detectar um problema em 

sala de aula e propor uma solução. Dessa forma, o estagiário acentua a superioridade de sua 

prática em relação à anterior, aspecto que ganha destaque nos discursos dos autores/oradores e 

que analisamos a seguir. 

 

3.2.2.2 Desenvolvimento de práticas pedagógicas sob uma ótica inovadora e eficaz para o 

ensino de língua portuguesa 

 

Os discursos dos estagiários, autores/oradores dos relatórios da USP, são construídos 

num processo argumentativo fundamentado na dissociação de noções, em que são colocadas 

como pares opostos, as práticas pedagógicas observadas no estágio, tidas sob uma ótica 

tradicional, falha, em oposição à prática desenvolvida pelo estagiário, tida sob uma visão 

inovadora e eficaz. Com esta estratégia, o autor/orador apresenta sua prática como sendo 

superior e, por conseguinte, modelo a ser seguido.  
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Como podemos ver nos casos abaixo, os autores/oradores justificam sua postura, ou 

defesa de sua tese se propondo a ir além com sua prática, utilizando-se do argumento da 

superação, mostrando-se como inovador, superior.  

 

Exemplo 58: 
Buscando propor um ensino de literatura mais rico, dinâmico e, 

principalmente, trazendo a literatura de fato à sala de aula [...] (US-04, p. 04) 

Por isso, mostraremos que nem tudo está perdido, que é possível realizar um 

trabalho interessante, motivador e rico com apenas um pouco mais de 

ponderação e imaginação. (US-04, p. 08). 

[...] Os grupos devem discutir e pensar em teses defendendo um certo ponto 

de vista no assunto. A maioria parece conversar sobre outras coisas e a 

professora faz chamada e anotações em seu diário. Eu circulo pela sala e 

então a professora decide fazer o mesmo e diz aos grupos ‘Vamos trabalhar 

gente!’ (US-04, p. 27). 

 

Ao propor um ensino mais rico e dinâmico, o autor/orador coloca o ensino anterior 

como sendo inferior, menos rico e dinâmico. Apesar de, em momentos anteriores, tentar 

atenuar a crítica ao professor, atribuindo as falhas do ensino ao sistema, o efeito de sentido 

criado no discurso do autor/orador é o de que a falha acaba sendo atribuída mesmo ao 

professor, uma vez que defende que é possível fazer um trabalho ‘melhor’. Ou seja, que ele 

fará um trabalho melhor. Mais uma vez, temos o argumento da superação, a exemplo do que 

atestam Perelman e Tyteca (2005), como forma de desvalorizar um estado com o qual se 

poderia contentar, mas em relação ao qual se presume que um estado mais favorável pode lhe 

suceder.  

Este mesmo autor/orador, que se reconhece como inovador/superior, em outro 

momento parece se colocar como exemplo, modelo seguido pelo professor colaborador. Nesse 

dinâmico processo dialógico em que se situa essa argumentação, que aqui se trata de conduta, 

conforme Perelman e Tyteca (2005), consiste em apresentar um comportamento particular 

servindo não apenas para ilustrar uma regra geral, mas para estimular uma ação inspirada 

nele. Em certa medida, esse caráter argumentativo se fundamenta no próprio aspecto 

dialógico da linguagem e da concepção de sujeito histórico, social, ideológico constituído na 

interação com o ‘outro’. Entendido, num caráter mais imediato, o “outro” com quem se fala; 

num caráter mais abrangente, o “outro” ideológico, constituído por outros discursos do 

contexto. O sujeito bakhtiniano se constitui, portanto, na interação com o outro, em que eu me 

vejo através do outro e também na imagem que ele faz de mim. 

Na justificativa de sua prática, o autor/orador de US-05 utiliza-se de argumentos 

baseados na estrutura do real, mais precisamente no argumento pelo vínculo causal 
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fato/consequência. Na justificativa de seu trabalho, o autor/orador expõe a prática observada 

destacando suas ‘falhas’ para apresentar sua proposta como sendo superior. Ancora-se no 

argumento da dissociação de noções, ao apresentar a prática observada x prática proposta, tida 

como superior, recorrendo também ao argumento de superação: 

 

Exemplo 59: 
Durante o estágio, pude assistir aulas ministradas por três professoras 

diferentes, já que a titular tirou licença médica por duas vezes. As três 

professoras têm metodologia semelhante: cópias de textos na lousa e 

exercícios na apostila sem muitas explicações, sem sequência didática e nem 

encadeamento das aulas. Práticas que levam ao não interesse do aluno e total 

indisciplina na sala de aula. A idéia do projeto de regência é então aplicar 

aulas mais dinâmicas com músicas, jogos e apresentações diferenciadas que 

retirem o aluno da rotina de cópias e exercícios sem contextualização, 

envolvendo-o em seu próprio desenvolvimento. (US-05, p. 03). 

 

No intuito de colocar sua prática na condição de superior, o autor/orador do exemplo 

acima, ancora seu discurso também no argumento pragmático, destacando as consequências 

desfavoráveis da prática observada, a saber: o desinteresse do aluno. Com base nisso, propõe-

se a suprir essa deficiência com um projeto mais dinâmico, que retire o aluno da rotina da aula 

de cópias e exercícios descontextualizados e promova seu envolvimento. A imagem projetada 

em seu discurso é a de um profissional dinâmico e inovador/superior. 

Ainda dando continuidade à defesa, justificativa de sua proposta de ensino lúdico, o 

autor/orador defende a necessidade de saber utilizar o jogo, não sacrificando a aula por conta 

dele, assumindo-se como um profissional ponderado: 

 

Exemplo 60: 
O jogo, por si só, é motivador: os alunos se interessam por uma atividade 

que foge ao padrão. Com isso, é possível que os alunos, ao mesmo tempo em 

que se encantam com a nova metodologia, passem a exigir do professor uma 

nova partida, um novo jogo. O educador em questão deve ter em mente que 

sempre é possível fazer um jogo, mas a aula não deve ser sacrificada para 

tanto. Existirão outros momentos em que uma atividade lúdica diferenciada 

poderá ser aplicada. (US-02, p. 05). 

 

Mais uma vez a superioridade da prática proposta é assinalada. O autor/orador parte do 

lugar da qualidade, de sua proposta, uma atividade que foge ao padrão, que é rara, diferente e, 

por isso, deve ser transformada em ferramenta didática, ou seja, modelo a ser seguido. Apesar 

de sugerir seu uso como ferramenta de ensino, o autor/orador se coloca ainda como sendo 

autoridade no assunto, demonstrando ser ponderado, ao alertar sobre seu uso adequado, ou 
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seja, deve ser utilizada como ferramenta de ensino, porém como ferramenta auxiliar e não 

substituível. 

Cabe aqui destacar a relevância do argumento de autoridade como forma de dar 

sustentação, credibilidade a justificativa da prática desenvolvida. Por meio deste recurso, os 

autores/oradores assumem o desenvolvimento de um trabalho em conformidade com os 

pressupostos teóricos da área. 

A importância do trabalho ancorado em autores da área é mais um sentido atribuído 

pelos autores/oradores, uma preocupação em mostrar que desenvolveram sua prática 

fundamentada teoricamente. Assim, apresentam sua prática ancorada em determinada teoria, 

demostrando coerência na articulação entre teoria e prática:  

 

Exemplo 61: 
Seguindo as referências teóricas a respeito do ensino lúdico e das estratégias 

motivadoras a partir de jogos pedagógicos, optou-se, nessas aulas, por 

realizar uma atividade lúdica baseada no jogo de tabuleiro ‘Detetive’ [...] 

(US-02, p. 20). 

 

No relatório de US-02, o autor/orador estar sempre definindo, conceituando, com base 

em autores da área, no que consiste essa prática pedagógica do ensino lúdico. Conclui seu 

ensaio resumindo sua prática, atestando seu sucesso, tendo em vista a forma ‘muito 

diferenciada’ de conduzir as aulas:  

 

Exemplo 62: 
[...] o que fiz foi muito diferente do que estão acostumados, colaborando 

assim para o sucesso das aulas. A produção final também foi bem 

interessante, em geral houve grande participação dos alunos, com exceções 

de alguns que estavam nos grupos, mas não participaram ativamente. (US-

05, p. 16).  
 

Mais uma vez, o autor/orador recorre ao argumento da superação, projetando o ethos 

de profissional inovador, superior, que apresenta sua prática como sendo modelo a ser seguido 

e vinculado também às ligações ato pessoa, já que se reconhecendo como interativo, bem 

aceito, dinâmico. Nesse processo, o autor/orador ancora sua justificativa por meio do 

argumento da dissociação de noções, quando apresenta a crítica à prática observada e a 

elevação da prática desenvolvida, o que é ainda mais enfaticamente destacado em outro 

momento de seu discurso: 
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Exemplo 63: 
Ao saírem de uma rotina, de uma metodologia tradicional, apoiada 

unicamente no livro didático, e expostos a uma nova política de ensino, que 

visa privilegiar o desenvolvimento de domínios tanto cognitivos quanto 

motores, mas também afetivo-sociais, os alunos puderam demonstrar seu 

potencial dentro do processo ensino-aprendizagem, mostrando, uma vez 

mais, que a culpa da má educação, da formação defasada, da evasão escolar 

e do, assim chamado, desinteresse por parte do educando, não é do aluno, 

mas sim do sistema. (US-02, p. 30). 

 

Ao mesmo tempo em que dissocia a prática tradicional observada da prática inovadora 

por ele realizada, o autor/orador ressalta a consequência positiva dessa dissociação, ou seja, 

de sua ‘nova política de ensino’ que foi privilegiar o desenvolvimento de diversos domínios 

necessários ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Ao tentar comprovar que a culpa 

da má educação não é do aluno, mas do sistema, porém parece entrar em contradição, já que, 

pelo que o autor/orador expõe, a culpa parece ser do professor, uma vez que ele mostra que 

foi sua prática diferenciada que proporcionou a melhoria. E, nesse caso apresentado por ele, 

foi a prática do professor, ou seja, a sua prática enquanto estagiário, que mudou a realidade 

encontrada. 

 

3.2.2.3 Adoção do material didático como ferramenta auxiliar ao ensino, postura crítico-

reflexiva sobre essa adoção 

 

Uma vez que defendem a importância do planejamento das atividades de ensino e das 

metodologias empregadas, outra tese defendida pelos autores/oradores da USP, que se 

relaciona a esta que lhe serve de ancoragem, é a de que o material didático deve ser utilizado 

como ferramenta auxiliar, porém não indispensável ao ensino. Para tanto, se utilizam de 

exemplos em que a adoção irrefletida, dependente deste recurso é tida como sendo falha, 

tradicional, cuja finalidade é questionada pelo autor/orador.  

 

Exemplo 64: 
Muitas aulas não passavam de cópias de esquemas e resumos da lousa. Aulas 

chatas e entediantes, nas quais nem o aluno, nem a professora discutem nem 

produzem. Ação cerebral mínima. Os alunos registram alguns conteúdos, 

que ficarão no caderno para que façam consultas no futuro ou para que os 

pais vejam que seus filhos estão aprendendo. Ou nenhuma das opções 

anteriores. Qual a finalidade de aulas “cópia e carimbo”, se os alunos 

possuem o livro didático para consultar datas e nomes de obras e autores? 

Parece que a única função é “cumprir tabela” – a professora bate o cartão e o 

aluno marca sua presença. (US-04, p. 06).  
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De acordo com o exemplo acima, é interessante observarmos o processo 

argumentativo desenvolvido pelo autor/orador de US-04. Ao ironizar e fazer sua crítica às 

aulas denominadas de ‘cópia e carimbo’, que consistem apenas na cópia de esquemas e 

resumos na lousa, ele vai destacando também o resultado – negativo – dessas aulas e 

questionando sobre sua finalidade. Seu questionamento é uma maneira de dirige-se ao seu 

auditório, de incitá-lo à ação, a participar desse debate. Como forma de responder às questões 

por ele formuladas, apresenta apreciações sobre a prática observada, avaliando-a e levando-

nos enquanto interlocutores desse diálogo a também refletir sobre o assunto. 

Faz-se relevante destacarmos que a crítica ao uso irrefletido desse material, feita em 

US-04, apresenta uma construção argumentativa complexa e fundamentalmente ancorada em 

argumentos da estrutura do real. Sobre o material didático o autor/orador apresenta-se como 

um profissional ponderado, que reconhece sua importância para o ensino, porém, que requer 

reflexões sobre seu uso. Para iniciar o acordo com seu auditório, parte de uma premissa ou 

proposição.  

 

Exemplo 65: 
A adoção de um material didático é algo tido como fundamental nas escolas 

desde que elas existem. No entanto, ele tornou-se elemento chave do ensino 

e uma das personagens principais no palco da educação sem sê-lo, como 

tantas outras coisas que temos em nossos hábitos cotidianos, que 

incorporamos tão intrinsecamente e irrefletidamente em nossas vidas, e que 

são completamente interiorizadas por nós como essenciais sem a devida 

ponderação [...] o material didático é tradicionalmente e erroneamente visto 

como parâmetro de qualidade de ensino e de aprendizagem. (US-04, p. 09). 

 

O autor/orador de US-04 desenvolve seu processo argumentativo em defesa do uso 

consciente do material didático, partindo de uma proposição geral sobre o recurso. Do ponto 

de vista argumentativo, de influenciar por meio do discurso, este é um recurso relevante para 

aumentar a intensidade de adesão de um auditório a certas teses, conforme assinala Perelman 

e Tyteca (2005). Uma vez que, para que haja argumentação, defendem os autores, é 

necessário que, em determinado momento, se obtenha uma comunidade efetiva dos espíritos, 

que, em princípio, esteja de acordo sobre a formação dessa comunidade intelectual e, 

posteriormente, sobre o debate de determinada questão. Assim, ele parte da proposição inicial 

de que a adoção do material didático pelas escolas é antiga e que se tornou uma adoção 

irrefletida, tornando-se tradicionalmente e erroneamente um padrão de qualidade de ensino 

usado sem a ponderação que lhe é necessária. Neste processo, o autor orador apresenta-se 

como este profissional ponderado, defendendo ainda outra tese, a de que não se deve visar 
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nem um extremo nem outro: que “os materiais didáticos têm sim seu lado positivo, contanto 

que não seja cegamente seguido, sem nenhuma reflexão nem intervenção.” (US-04, p. 09). A 

defesa do autor/orador é a favor da ideia de que o professor deve ter o material como eixo 

norteador do ensino e não como parte essencial, substituível ao professor, como no caso 

observado por ele: 

 

Exemplo 66: 
[...] a figura do professor de literatura muitas vezes é dispensável, já que 

tudo aquilo que ele pede para que os alunos copiem está no livro de literatura 

ou nos sites da internet. É um professor-enciclopédia, que fornece apenas 

definições e datas de obras consagradas. (US-04, p. 12).  

 

Dentro dessa realidade apresentada, o autor/orador destaca a figura do professor, 

ficando em segundo plano em relação ao material didático, sendo substituído por ele ou 

passando a assumir apenas o papel de uma mera ferramenta didática, de consulta no processo 

de ensino-aprendizagem. 

Concluindo esse processo argumentativo, o autor/orador de US-04, em seu discurso, 

reconhece-se como um profissional da área, competente e independente de um material 

didático. Ele chega, inclusive, a defender a ideia do material elaborado pelo próprio docente, 

afirmando ser mais do que possível propor um excelente curso sem a adoção de nenhum 

material didático, considerando que: 

 

Exemplo 67: 
[...] se bem preparado, o material didático elaborado pelo próprio docente 

tem maiores chances de adequação a seu público do que um material 

uniformizante e produzido em larga escala. (US-04, p. 09).  

 

Ao defender essa tese, o autor/orador se deixa revelar como aquele que se preocupa 

em atender as necessidades e realidade dos alunos, o que também é defendido por outros 

autores/oradores como podemos acompanhar no próximo tópico.    

 

3.2.2.4 Necessidade de estabelecer objetivos de ensino conforme a necessidade e realidade 

dos alunos 

 

No processo argumentativo, o contato entre o orador e seu auditório é condição prévia 

e essencial para todo seu desenvolvimento da argumentação. Uma vez que ela visa obter a 

adesão daqueles a quem se dirige, ela é inteiramente concernente ao auditório que procura 

influenciar. No processo de ensino-aprendizagem, conforme defendem os autores/oradores, 
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esse contato entre o professor e o aluno também é condição essencial para o bom andamento 

do processo. É o que defende o autor/orador de US-03, segundo ele, quando conhecemos 

nossos alunos, não só nos aproximamos mais facilmente, como também depositamos neles 

expectativas, realizações e escolhas adequadas, evitando que haja frustração de ambas as 

partes. E como forma de conhecê-los, de estabelecer um acordo prévio com os alunos, o autor 

orador de US-04 inicia sua primeira aula conversando com os alunos sobre leitura, de sua 

importância, justificando a prática a ser desenvolvida por ele: 

 

Exemplo 68: 
Achei importante estabelecermos este contato. Não esperava que isso fosse 

tomar uma aula inteira, mas alonguei-me mais do que esperava. Os alunos 

ouviram atentamente, não fizeram perguntas nem objeções [...]. (US-04, p. 

34).  

 

Ao longo do relatório, este autor/orador ressalta a importância de ter estabelecido este 

acordo inicial com os alunos, inclusive reproduzindo o mesmo em determinada passagem do 

ensaio, como um argumento pela ilustração.  

Partindo desse pressuposto, os autores/oradores defendem a ideia de que é necessário 

que se estabeleçam objetivos de ensino conforme a necessidade e realidade dos alunos. Ao 

considerar o aluno enquanto sujeito ativo nesse processo, o professor se coloca como sendo 

mediador. É o que defende o autor de US-02, quando se propõe a identificar de que maneira a 

figura do professor/educador/orientador poderia contribuir de forma positiva na educação do 

aluno, apesar dos problemas que a escola apresenta, colocando-se acima do caos já 

estabelecido. Como podemos observar, a própria composição do termo professor já implica 

sentidos atribuídos ao ser professor, a noção de mediador, orientador do processo de ensino. 

Ao definir, justificar o foco de seu trabalho, o autor/orador utiliza-se do argumento de 

superação, de ver além dos impasses que a escola já apresenta e buscar uma forma de 

contribuir para o ensino. Assim, vai sendo delineado em seu discurso um ethos de 

profissional. Ao concluir seu trabalho, o autor orador demonstra-se coerente com a postura 

defendida no inicio do trabalho, já que se mostra aprendiz nesse processo, ao agradecer aos 

alunos “que, de certa forma, me ensinaram mais do que eu pude ensinar a eles.” (US-02, p. 

50). Esse ethos de professor mediador também pode ser observado no discurso de US-03: 

 

Exemplo 69: 
[...] acompanho os grupos o tempo todo, tirando dúvidas de vocabulário, 

guiando os alunos e apontando as respostas duvidosas. De modo geral, eles 

se saem bem [...] (US-03, p. 71).  
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Neste caso, o autor orador se reconhece como sendo mediador, que procura não dar as 

respostas, mas guiar os alunos para que cheguem até elas. 

Ainda observando por este viés e dada a preocupação de planejar, pensar e, inclusive, 

de repensar sua prática, de forma a atender as necessidades e realidade dos alunos, os 

autores/oradores preocupam-se também em apresentar a aceitação das atividades realizadas 

por parte dos alunos, bem como a afetividade em relação aos alunos, como faz o autor/orador 

de (US-02, p.50): “confesso que nessa hora me deu um pequeno nó no peito, uma vontade de 

não ir, de ficar lá para sempre. Mas enfim...”. Desse modo, mostra-se apegado aos alunos e 

uma pessoa sensível, quando, no final, com as reticências, demonstra a emoção com que 

conclui. É como se quisesse dizer que ficou sem palavras. 

Outro aspecto enfatizado pelos autores/oradores a respeito de suas regências é o 

planejamento e desenvolvimento de atividades diferenciadas das que os alunos estavam 

habituados, cujos resultados positivos atestam que ‘estes modelos’ de aula prendem mais a 

atenção dos alunos e conseguem mais participação do que as observadas durante o estágio. 

Acentua-se, nesse processo, a dissociação de noções, que na verdade se dá por meio da 

comparação entre as duas práticas, sendo a do estagiário, autor/orador do relatório, a 

considerada melhor, como forma de mostrar a oposição entre ambas, e neste caso, a 

superioridade da prática realizada, colocada como modelo a ser seguido, dado seu êxito e 

aceitação junto aos alunos. Uma vez mais a reafirmação do ethos de inovador/superior que 

apresenta prática diferenciada, superior. 

Em US-02, destaca-se o resultado positivo, consequência da prática realizada, 

recorrendo ao lugar da quantidade. É interessante ressaltar que a medida assume uma 

significação oposta, posto que a diminuição representa o aumento da credibilidade do sucesso 

da prática desenvolvida, uma vez que o autor/orador conseguiu diminuir a indisciplina e, 

consequentemente, aumentar a participação e o rendimento.  

 

Exemplo 70: 
Para concluir, podemos constatar que houve uma diminuição considerável na 

indisciplina (principalmente na 7ª Série B, tida pelos professores como sendo 

a pior sala da escola), maior participação nas aulas, interesse pelo novo (fato 

esse comprovado pelas incessantes perguntas ‘quando vamos jogar de 

novo?’, ‘vamos jogar hoje?’, etc.) e evolução no processo criativo. (US-02, 

p. 30). 

 

Vale ainda apontar que a credibilidade e adesão a essa prática pode ser reforçada 

também se considerarmos a informação dos parênteses, que o autor/orador estrategicamente 
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utiliza-a, porém não como informação secundária, mas como informação essencial para 

mostrar sua conquista de, exatamente na turma pior da sala, conseguir adesão dos alunos. O 

que figura como um argumento de superação, que parte do lugar da pessoa, uma vez que este 

confere mais valor ao que requer esforço. E esforço é o que está pressuposto numa atuação em 

sala de aula de alunos indisciplinados, difíceis. Daí o fato de o autor/orador enfatizar essa 

conquista em outra passagem  

 

Exemplo 71: 
[...] com a confirmação do resultado positivo da investigação textual, 

seguem-se aplausos e comemorações na sala de aula [...] De qualquer forma, 

saí de lá sentindo que, de alguma forma, havia modificado um pouco esses 

alunos. (US-02, p. 12-48).  

 

Com essa passagem, o autor/orador prova que desenvolveu um bom trabalho usando o 

discurso dos alunos para tal, mostrando a aceitação, adesão por parte do auditório, como 

forma de provar, testemunhar o êxito de sua prática.  

Além do recurso ao argumento baseado na estrutura do real, da pessoa e seus atos, 

reforça, comprova seu ato por meio da ilustração, partindo do lugar da pessoa. Isso é bastante 

eficaz no processo argumentativo, uma vez que a argumentação, conforme Perelman e Tyteca 

(2005), se sustenta pelo assentimento do auditório às teses que lhes são apresentadas. Assim, 

o autor/orador assume: o bom trabalho literário não é tão utópico, ele é possível e eu fiz. 

Como forma de mostrar que conseguiu, de mostrar o êxito de seu trabalho, destaca a aceitação 

deste por parte dos alunos: 

 

Exemplo 72: 
Por fim, gostaria de testemunhar que o bom trabalho literário não é tão 

utópico. Ao final de minha regência, eu já ia me esquecendo de perguntar 

aos alunos se haviam encontrado a semelhança temática entre O auto da 

barca do inferno e Dom Casmurro. E aquele grupinho de meninas do 3ºB 

vem me contar que ficaram pensando sobre isso durante alguns dias, e 

responderam que a questão do pecado aparecia em ambas. Muito bem. Dever 

cumprido. (US-04, p. 17). 

 

Neste trecho, o autor/orador faz referência a sua conversa do acordo inicial do 

primeiro dia de aula da regência, quando justificava a seleção das obras literárias a serem 

trabalhadas, comentando um pouco sobre elas, de modo a colocar essa questão da semelhança 

entre as obras como sendo uma questão a ser respondida no decorrer das aulas. Assim, 

apresenta o testemunho de uma boa prática e, nesse sentido, a coloca como modelo a ser 
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seguido, reconhecendo-se, portanto, como profissional competente, que cumpriu com seu 

dever enquanto tal. 

Partindo do lugar da pessoa e do argumento ato/pessoa, o autor/orador apresenta-se 

com o ethos de vitorioso, feliz com o resultado, aceitação de sua prática. Em um trecho da 

descrição de sua atividade de regência, ele finaliza, iconicamente com uma carinha de feliz:  

 

Exemplo 73: 
Por fim, apresentei os slides das personagens do Auto da Barca (no caso, 

transparências) feitos pelo grupo da aula de MELP. Achei muito interessante 

porque as imagens traçam paralelos com as personagens que estão presentes 

na sociedade até os dias atuais. Os alunos riram bastante. No final da aula, 

algumas alunas vieram dizer que estavam gostando das aulas.  (US-04, p. 

35). 

 

É interessante ressaltar o fechamento do discurso do autor/orador de US-04, com o 

Smiley. Também chamado de Smiley Face, ele é um emoticon que representa uma carinha 

sorridente. Com o uso deste ícone paralinguístico, atualmente considerado marco para as 

formas não-verbais de comunicação contemporâneas do domínio da internet, o autor/orador 

expressa seu sentimento de realização, dada a aceitação de sua prática pelos alunos.  

Apresenta-se também com o ethos de quem está atualizado com as novas tecnologias, inserido 

nas práticas de linguagem proporcionadas por ele. O autor/orador chega também a quebrar o 

caráter de objetividade e cientificidade do discurso acadêmico, que, apesar de fazer parte do 

diário de campo, que se configura numa apresentação de caráter mais informal, não perde seu 

caráter de cientificidade, uma vez que integra um trabalho científico, o relatório de estágio, 

cuja temática desenvolvida advém do olhar sobre determinado aspecto apontado neste 

material. Utilizando-se dessa imagem, portanto, autor/orador retrata a sua autoimagem.  

Outro aspecto interessante nos discursos desses autores/oradores é que a estratégia de 

demonstrar a aceitação de seu auditório imediato, os alunos, além de atestar seu sucesso, nos 

induz a aceitação também. É mais fácil ser aceito algo que já possui alguma validade, pois 

conforme Perelman e Tyteca (2005), quando se objetiva a adesão, nada mais seguro do que a 

experiência, nada mais seguro do que o cálculo de acordo com as regras previamente aceitas. 

Os autores/oradores dos relatórios analisados também parecem compartilhar dessa ideia, 

aderirem a esta tese:  
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Exemplo 74: 
[...] o interessante a ser notado neste trabalho é como foi a adesão por parte 

dos alunos perante a tarefa proposta. Positivamente, todos os grupos do 3ºD 

fizeram a apresentação, ninguém se recusou a fazer a tarefa. [...] (US-05, p. 

52). 

 

Já no diário de campo, este autor/orador destaca a adesão dos alunos às atividades por 

ele desenvolvidas, partindo do lugar da quantidade, enfatizando que todos apresentaram os 

trabalhos e que nenhum se recusou a realizar a tarefa. Neste caso, esses dados representam um 

atestado de sucesso. No caso de US-04, o atestado de sucesso tendo como parâmetro a 

aceitação dos alunos não é somente discutida, mas é ilustrada por meio dos discursos dos 

próprios alunos. Analisemos: 

 

Exemplo 75: 
Último dia. [...] Nos últimos momentos, perguntei o que eles acharam das 

aulas e se ler é tão chato assim. Alguns depoimentos: 

‘Foi muito legal ler um capítulo só e ouvir os colegas falarem dos outros. Dá 

curiosidade de saber o resto.’ 

‘Gostei do teatrinho do Auto da Barca. Foi bem engraçado.’ 

[...] 

[...] No final, as impressões gerais foram muito boas. 

[...] 

‘É bom saber mais sobre livros que a gente ouve tanto falar, mas não lê 

porque tem preguiça. Quando começa assim, aos pouquinhos, dá mais 

vontade de ler.’ 

‘Vou tentar ver as opiniões dos livros antes de escolher um livro pra ler.’ 

‘Com certeza vou ler esses dois livros, as aulas foram muito legais.’ 

‘Muitas vezes a gente não lê porque acha difícil, mas você ensinou que 

mesmo que não entenda tudo tem que seguir em frente’. (US-04, p. 41-42). 

 

A preocupação com o auditório é vista na perspectiva de induzi-lo à ação e, em 

contrapartida, mostrar sua aceitação, adesão às teses defendidas pelo orador. Assim, o 

autor/orador de US-04 conclui o diário reproduzindo as impressões (positivas) dos alunos 

sobre sua prática. Explora mais uma vez o argumento pela ilustração com a produção dos 

discursos, impressões dos alunos sobre sua atuação. Para justificar, enaltecer seus atos, parte 

do lugar da pessoa, ao ressaltar seu mérito, construindo sua imagem por meio do argumento 

ato/pessoa, uma vez que apresenta o mérito dos atos realizados na sua prática por meio da 

avaliação dos alunos sobre suas aulas e sobre leitura. Assim, com os discursos dos próprios 

alunos, consegue mostrar a validade de sua tese sobre leitura defendida no diálogo inicial e o 

êxito de sua prática.  

Nessa perspectiva, o autor/orador demonstra apreço pela adesão do auditório, pelo seu 

consentimento, o que é condição fundamental da argumentação. (PERELMAN E TYTECA, 
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2005). Com efeito, segundo o autor, querer convencer alguém implica certa modéstia por 

parte de quem argumenta, uma vez que o que ele diz não representa uma “palavra do 

Evangelho”, que seja indiscutível e obtenha imediatamente a aceitação. Como ele não dispõe 

de autoridade para isso, admite a necessidade de persuadi-lo, preocupar-se com ele e pensar 

nos argumentos que podem influenciar seu interlocutor. Por isso, a preocupação em usar um 

argumento de autoridade, como forma de ganhar mais credibilidade. Nesse sentido, os 

autores/oradores demonstram preocupação com o auditório em duas instâncias, (i) na escrita 

do trabalho, preocupa-se com seu auditório imediato, o professor da disciplina e para 

influenciá-lo sobre o êxito de sua atuação, recorre ao discurso dos alunos; (ii) na atuação em 

sala de aula demonstra preocupação com os alunos, com a aceitação destes que são seus 

interlocutores imediatos.   

 

3.2.2.5 O trabalho árduo que exige muito, porém gratificante 

 

Outro sentido atribuído à formação e atuação por esses estudantes diz respeito à 

avaliação geral dessa experiência, que, nesse caso, é, de forma unânime, positiva. Os 

autores/oradores defendem a tese de que a atuação é um trabalho árduo, porém, gratificante.  

Ao discorrer sobre sua prática definida como diferenciada, que significa melhor, 

superior, o autor/orador de US-02 destaca a participação, aceitação dos alunos como forma de 

atestar seu êxito, expressando o sentimento de dever cumprido. Para tanto, seu processo 

argumentativo parte do lugar da pessoa, do argumento da superação, por ter realizado a 

atividade na pior sala. “Terminei o dia com um sentimento de tarefa cumprida e, 

principalmente, de conquista por ter realizado a atividade na ‘pior sala da escola’”. (US-02, p. 

42) 

Em US-04, o autor/orador ressalta a importância da apresentação, justificativa – feita 

no primeiro dia de aula – da prática a ser desenvolvida. Logo em seguida, destaca e ilustra a 

eficácia de sua argumentação por meio da aceitação dos alunos, mostra que foi convincente 

com seu discurso. Para tanto, utiliza-se do discurso do aluno para legitimar sua imagem de 

empenhado, reflexivo, que planeja, prepara a aula e reflete sobre sua prática, tendo como 

propósito que o aluno tire proveito nesse processo de ensino. Mais uma vez, recorre à relação 

ato pessoa com destaque para o mérito de sua atuação: 
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Exemplo 76: 
Pude perceber que este momento foi crucial para o bom encaminhamento da 

regência. Os alunos ficaram atentos à minha justificativa e julgaram-na 

válida. E o principal: notaram que eu estava realizando o trabalho com muito 

empenho, preparando as aulas e refletindo sobre as estratégias de fazer com 

que eles, acima de tudo, tirassem proveito disso. (US-04, p. 05). 

 

De uma forma geral, os autores/oradores ressaltam que, no final, as aulas atenderam as 

expectativas, apesar das dificuldades enfrentadas, colocando-se (os autores/oradores) como 

superiores, modelos, tendo em vista “a recepção ao modelo de aula apresentado” (US-05, p. 

16). As palavras do autor/orador de US-17 traduzem literariamente o que representou a 

experiência vivida em sala de aula, o sentido maior da formação e atuação na área de Letras. 

 

Exemplo 77: 
Neste exato momento, lembrei-me de Cândido, de Voltaire, que mesmo em 

meio às adversidades do meio, sonha e posteriormente encontra as utópicas 

terras de Eldorado. Na realidade, o mundo não é nem bom ou ruim, mas 

deve ser encarado com coragem. Sim, eu cultivei meu jardim. (US-04, p. 17. 

Grifo do autor). 

 

Em seu discurso, o autor/orador de US-04 reafirma o ethos constituído desde o acordo 

inicial estabelecido com os alunos a respeito do ensino de leitura e quando, ao longo de seu 

ensaio, defende a necessidade que o professor, enquanto mediador no processo de ensino de 

literatura, assuma seu papel também enquanto professor-leitor. Reconhece ser conhecedor da 

literatura, professor-leitor e, por isso, capaz de mediar seu ensino de forma eficaz, na medida 

em que destaca a aceitação de seu auditório. Para tanto, parte do lugar da pessoa, recorrendo 

ao argumento da superação – apesar das dificuldades, êxito – para enaltecer ainda mais seu 

ato, já que parte também do ato/pessoa.  

Com base nessas reflexões, é possível traçarmos o percurso desenvolvido na 

construção do ethos desses autores/oradores. Podemos dizer que, de um modo geral, consiste 

em apresentar uma prática como sendo falha, e, por conseguinte, defender, sugerir uma 

alternativa, superar, mostrar seu desenvolvimento e em que medida ela se supera e, por 

último, o êxito, o sucesso da postura assumida e desenvolvida. Nesse sentido, percebemos que 

o processo de constituição do ethos desses autores dar-se nesse processo de interação com o 

outro, nesse caso, o outro imediato, o professor colaborador, posto que com base no que 

observam como sendo falho na prática observada, procuram superar e fazer diferente. É, 

portanto, a partir do outro que se dá a constituição da imagem de si, tanto que, em muitos 

casos, os autores/oradores preocupam-se em construir a imagem do professor colaborador 

como antimodelo em relação a sua.   
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3.3 Nos relatórios da UFMA 

3.3.1 As técnicas argumentativas, os lugares da argumentação e o auditório pressuposto na 

constituição do ethos de estudantes de Letras 

 

Conforme mostrado, a constituição do ethos nos discursos analisados dá-se de maneira 

complexa, assumindo um caráter heterogêneo. Nos relatórios da UFMA, o processo 

argumentativo de constituição do ethos, desenvolve-se também dessa forma. No entanto, esse 

processo não é tão acentuado quando da articulação teórico-prática, pois a discussão, reflexão 

apresentada pelos autores/oradores é mais circular em relação ao estágio enquanto experiência 

vivenciada no Curso de Letras. Já a discussão sobre o diagnóstico e a regência, atuação em 

sala de aula, apresenta-se de forma menos verticalizada. Vejamos como os autores/oradores 

constroem a imagem de si nesses discursos. 

Nos relatórios da UFMA, percebemos uma preocupação dos autores/oradores em 

apresentar o estágio como sendo uma exigência curricular do curso de Letras. Como 

poderemos observar em UF-03, que apresenta as diretrizes do estágio com base na ementa da 

disciplina apresentada no primeiro dia de aula:  

 

Exemplo 78: 
No inicio do estágio, explicitamente no primeiro dia foi apresentada [...] a 

Ementa com a programação do Estágio Supervisionado de 2009.2, na qual 

estavam incluídas diretrizes básicas e essenciais para a prática de ensino, 

dentre elas estavam: como podíamos analisar criticamente os elementos da 

ação didática e avaliação das atividades específicas à situação de ensino 

aprendizagem de Língua Portuguesa e também Língua Estrangeira e suas 

respectivas Literaturas, vivenciar a prática pedagógica; o conteúdo 

programático, este foi dividido em quatro etapas, os procedimentos 

metodológicos, a avaliação, levando em consideração o qualitativo e o 

quantitativo, também sobre o dossiê e do relatório final, e o cronograma de 

atividades a serem desenvolvidas por nós, estagiários. A professora xx 

realizou correção de exercícios, ministrou conteúdos para a avaliação. (UF-

03, p. 06). 

 

No relato das atividades desenvolvidas, o autor/orador apresenta as diretrizes para a 

prática de ensino conforme Ementa da disciplina apresentada pela coordenadora do estágio. 

Nesse aspecto, se coloca no papel de estagiário, mais preso às questões institucionais. Neste 

caso, para falar sobre o estágio, o autor/orador recorre à ementa da disciplina para apresentar 

as diretrizes do estágio como forma de ganhar mais credibilidade para com seu discurso, 

figurando, assim, no argumento de autoridade, assim, como uma autoridade institucional. 

Em UF-05, o autor/orador atribui como sentido para o relatório, o de, por meio dele, 

relatar e avaliar a experiência do estágio para sua formação acadêmica: 
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Exemplo 79: 
Este relatório tem por fim relatar cada etapa anteriormente citada, bem como 

avaliar a importância de tal estagio na formação acadêmica do graduando em 

Letras. (UF-05, p. 04). 

 

Como se observa, o discurso do autor/orador está ancorado no argumento baseado na 

estrutura do real, nas relações de meio fim, em que o relatório é o meio pelo qual o estagiário 

relata e avalia sua experiência. O autor/orador projeta de si a imagem de um estagiário que 

dialoga com a instituição de ensino, procura dá uma resposta ao curso, no sentido em que 

atende a suas exigências curriculares, como é definido o estágio. 

Já o autor/orador de UF-02 atribui outros sentidos tanto para o relatório, quanto para o 

estágio, projetando uma imagem de si não apenas enquanto estagiário. Vejamos: 

 

Exemplo 80: 
Assim, este relatório faz uma análise do que foi o estágio em Língua 

Portuguesa e Literatura, mostrará cada etapa de forma mais detalhada, as 

atividades desenvolvidas e os desafios que se teve no decorrer do estágio, 

enfatizando os pontos positivos e negativos, as barreiras, as dificuldades, 

como também as vitórias, as conquistas e as experiências que foram 

adquiridas nesta prática de ensino. (UF-02, p. 06).  

 

No discurso desse autor/orador, percebemos certo entusiasmo ao referir-se a essa 

experiência, seja apontando os pontos positivos, seja apontando os pontos negativos. Partindo, 

portanto, de uma dissociação de noções em que se opõem o lado negativo – as barreiras, 

dificuldades – e o lado positivo – as conquistas, vitórias. Sendo assim, assume o sentido de 

estágio enquanto experiência desafiante e que, apesar das dificuldades, apresenta também 

vitórias. Para tanto, parte do argumento da superação, projetando uma imagem de si no 

discurso enquanto vitorioso.  

Um aspecto que nos chamou a atenção em UF-01 é que o autor/orador mantem certo 

afastamento em relação ao seu discurso, em relação ao estágio. Ao registrar as atividades 

vivenciadas na 2ª etapa do estágio, correspondente ao treinamento intensivo, o autor/orador 

do relatório refere-se a si mesmo pelo nome, assim como nomeia os colegas, distanciando-se 

dessa realidade, como se fosse outra pessoa:  

 

Exemplo 81: 
No dia 09/09/09 as aulas iniciaram com XX

7
 com dualidades de um texto, 

em seguida XX com antonímia e sinonímia, seguida de XX com estilística 

                                                           
7
 Para preservar a identidade dos sujeitos envolvidos nessa pesquisa, utilizamos esse código sempre que nomes 

de professores e alunos são mencionados pelos autores/oradores dos relatórios em análise. 
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(intertextualidade) e por último XX [o autor/orador do relatório] com 

empréstimos lingüísticos.  

[...] No dia 18/09/09 a aula iniciou com XX [o autor/orador] com Gênero 

Textual – HQs [...] 

Essa etapa foi importante para avaliarmos que (sic) a nossa preocupação para 

as etapas seguintes e fazer melhorias de acordo com o desempenho nessa 

etapa, bem como aprender com as aulas e experiência dos colegas. (UF-01, 

p. 06). 

 

Como podemos perceber, as atividades de regência em sala de aula são sumariamente 

descritas. O autor/orador destaca a importância desta etapa, que seria permitir a avaliação da 

própria prática a ser desenvolvida. Utiliza-se do argumento quase-lógico, a divisão do todo 

em suas partes, com a valorização da parte, neste caso, a 2ª etapa do todo que é o estágio. O 

autor/orador projeta-se ainda como reflexivo que se preocupa em avaliar, refletir sobre sua 

prática, buscando melhorias e, por meio do argumento da superação, assume também o ethos 

de superior/inovador, que tem os colegas também como exemplo, como ponto de reflexão 

para sua própria atuação. Nesse sentido, assume o caráter de construção de sujeito a partir do 

outro e estabelece um diálogo tanto com os colegas de estágio como com o próprio professor 

da disciplina.     

É interessante destacar que, na descrição das atividades realizadas na regência, o 

autor/orador de UF-01 passa a ser um sujeito indeterminado, utilizando o verbo na 3ª pessoa 

do singular, acompanhado da partícula se ou, em alguns casos, evita o pronome. Neste 

sentido, mais uma vez, e especialmente na descrição das atividades de regência 

desenvolvidas, parece distanciar-se do discurso, não o assumindo, portanto, não se 

reconhecendo como futuro profissional da área: 

 

Exemplo 82: 
Em 16/10/09 a aula permaneceu abordando o Classicismo, sendo que agora a 

ênfase estava em Luís de Camões e Os lusíadas, trabalhando também com a 

compreensão de uma epopéia e sua constituição. [...] No dia 21 de outubro, 

ministrou-se sobre gênero textual e morfologia, com análise de jornais, 

revistas, quadrinhos, hipertextos eletrônicos, e-mail, e charges. Na 

morfologia, abordou-se a preposição, que foi apresentada dentro dos textos 

que foram trabalhados. [...] a morfologia foi ainda abordada no dia 28/10/09, 

trabalhou-se com a adequada utilização do sinal grave e a compreensão da 

utilização do advérbio. [...] na literatura abordou-se o Barroco, com seu 

histórico e influencias nas artes de maneira geral e seus principais autores. 

[...] trabalhou-se ainda com o Barroco, sendo que foi utilizado o filme 

Aleijadinho: Paixão, Glória e Suplício para que os alunos pudessem 

compreender melhor a época barroca e sua influência na arquitetura. [...] 

Trabalhou-se com textos, imagens e fez-se leitura de produções que 

abordavam a intertextualidade. No dia 18/11/09, o assunto foram os vícios 

de linguagem. Neste dia trabalhou-se com o pleonasmo, solecismo [...] 

Encerrei nesse mesmo dia meu período de regência, cumprindo assim com a 
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carga horária de 25 horas, haja visto que já possuo experiência em sala de 

aula [...] Apesar de ter cumprido minha carga horária continuei 

acompanhando meu colega XX até o termino do seu estágio auxiliando-o nas 

suas aulas. (UF-01, p. 08-09).  

        

Neste caso, o autor/orador não se envolve na apresentação da atividade de regência, a 

preocupação maior parece ser no sentido de mostrar que deu conta de vários conteúdos em 

sua prática, enumerando uma lista quase exaustiva, que apresentamos aqui apenas um recorte, 

dos conteúdos trabalhados de acordo com as aulas. No término da descrição, assume a voz do 

discurso como profissional da área, ao afirmar que já possui experiência em sala de aula. Por 

meio do argumento ato/pessoa, mostra-se ainda como uma pessoa solidária, companheira, 

que, embora tenha preenchido sua carga horária, continuou auxiliando nas aulas de seu 

colega.   

Na introdução do relatório, UF-01, após apresentar o estágio como exigência legal, 

previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9394/96), apresenta o estágio 

por meio do argumento quase-lógico, da divisão do todo em suas partes, mostrando a 

importância do todo, uma vez que considera todas as etapas do estágio importantes, embora 

continue mantendo certo distanciamento. Vejamos: 

 

Exemplo 83: 
Todas as etapas do estágio são importantes para um exercício mais 

promissor da atividade de docência. Na introdução ao estágio (1ª etapa) o 

graduando compreende toda a operacionalização do estágio com os 

coordenadores e supervisores, no treinamento intensivo (2ª etapa) o aluno 

ministra aulas e é analisado pelo supervisor docente e pelos colegas, visando 

dessa forma melhorias no seu desempenho em sala de aula, na observação 

analítico-crítica (3ª etapa) o estudante já no campo de estágio, tendo sido 

devidamente apresentado ao campo e ao seu supervisor técnico, observa o 

professor, seu método de trabalho, relacionamento com os alunos e 

conteúdos ministrados, e observa a turma na qual ministrará aulas 

procurando estabelecer vínculos com os alunos e verificar possíveis 

problemas, bem como organizar suas aulas de acordo com a sala observada, 

na direção de sala de aula (4ª etapa) o graduando ministra aulas procurando 

ensinar de forma criativa, clara, objetiva e responsável os alunos, devendo 

ter um bom relacionamento com a instituição, supervisor técnico e alunos, 

deve planejar e estar sempre disponível quando requisitado, sendo dessa 

forma um estagiário compromissado com as atividades referentes ao estágio. 

(UF-01, p. 05). 

 

Apesar de apresentar o estágio como importante para a formação do profissional, o 

autor/orador mantem afastamento dessa realidade, uma vez que não assume o discurso, 

referindo-se sempre ao graduando, ao estagiário, ao estudante como se não fizesse parte deste 

grupo. Desta forma, alguns sentidos são atribuídos ao estágio, porém figuram mais como uma 
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descrição institucional dos objetivos do estágio do que como sentidos assumidos, atribuídos 

pelo autor/orador, uma vez que se coloca de fora dessa realidade. Dentre esses sentidos, 

destaca-se a necessidade do bom relacionamento com a instituição e partindo do lugar da 

pessoa, atribui-se algumas qualidades ao estagiário como criatividade, clareza, objetividade, 

disponibilidade, responsabilidade e compromisso, bem como a necessidade de planejar 

atividades de acordo com a realidade dos alunos. O diálogo aqui é amplo e se estabelece tanto 

com os alunos, quanto com a instituição campo do estágio, com o professor orientador e ainda 

com o professor colaborador. 

Assim como em UF11, em UF12, UF15, apesar de referirem-se ao estágio como 

oportunidade de vivenciar a prática pedagógica em Língua Portuguesa e na literatura, 

articulando-as com os fundamentos teórico-metodológico, não percebemos preocupação do 

orador em articular, fundamentar sua prática com pressupostos teóricos. A preocupação se 

volta para apresentar os conteúdos trabalhados, mostrando a forma dinâmica como foram 

abordados. Vejamos:  

 

Exemplo 84: 
Os conteúdos ministrados foram de acordo com o planejamento da escola. 

Assim como: Periodização da literatura portuguesa, variação lingüística, 

Interpretação textual, leitura e compreensão escrita de vários tipos de textos. 

Para melhor compreensão dos assuntos citados optou-se em desenvolver 

atividades relacionadas à vida prática dos alunos, bem como: jogos, 

dinâmicas, facilitando a aprendizagem e ao mesmo tempo estimulando os 

alunos a participarem das aulas, considerando que o horário noturno requer 

maior esforço no que tange a atenção desses alunos, pois muitos trabalham e 

no final do dia estão bastante desgastados fisicamente. (UF-02, p. 11). 

  

Utilizando-se do argumento pragmático, que permite apreciar um ato de acordo com 

as consequências que este venha causar, sejam favoráveis ou não, e do argumento baseado na 

relação da pessoa e seus atos, uma vez que parte do lugar da pessoa, o autor/orador mostra 

que em sua prática trabalhou considerando o planejamento da escola e a realidade dos alunos 

com atividades dinâmicas e que facilitassem a aprendizagem dos alunos, estimulando-os à 

participação. Nesse sentido, o autor/orador assume-se como um profissional dinâmico e parte 

do lugar da pessoa, conferindo valor ao que requer esforço, que é feito com cuidado, por 

exemplo, quando aponta o horário noturno como sendo este valor que exige cuidado, esforço. 

Reforça, assim, sua imagem enquanto profissional esforçado e atencioso com os alunos. 

Já o autor/orador de UF-05 apresenta-se também como ex-aluno do colégio campo de 

estágio, demonstra seu envolvimento com a instituição e ainda ser querido pela professora 
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cooperadora e ter estabelecido amizades com os professores durante o tempo em que estudou 

no colégio, demonstrando, assim, bom relacionamento com a instituição. Apresenta-se, 

portanto, como sendo bem aceito. Ressalta ainda que teve autonomia enquanto estagiário para 

elaborar as aulas e ministrá-las com segurança e confiança. Para tanto, recorre ao argumento 

ato/pessoa, demonstrando a importância de assim proceder. É do lugar da pessoa que parte 

sua argumentação: 

 

Exemplo 85: 
Devo mencionar que fui estudante do Colégio Universitário por 14 anos, e 

estabeleci ao longo desses anos relações de amizade com muitos professores 

e funcionários da escola, o que facilitou muito esse período de regência. A 

professora XX foi minha professora, e assim como eu, ficou muito feliz com 

a minha volta ao COLUN como sua estagiária. Como sempre ela mostrou-se 

muito compreensiva, atenciosa, totalmente ética e profissional em seu 

Magistério. Esteve sempre presente na sala de aula para dar suporte a nós 

estagiárias, e nunca faltou um dia, mostrando muita responsabilidade para 

conosco e para com os alunos. Também nos deixou livres para elaborar 

aulas, exercícios, e ministrá-los com segurança e confiança. (UF-03, p. 07). 

 

Como podemos perceber, o autor/orador de UF-03 demonstra seu envolvimento com a 

instituição de ensino, com o próprio ensino. Neste caso particular, por meio do argumento ato 

pessoa, tem-se o estagiário construindo uma imagem do professor colaborador como 

profissional compromissado, ético, exemplar, modelo a ser seguido. No trecho que segue, o 

autor/orador de UF-03 reafirma o ethos do professor colaborador enquanto modelo a ser 

seguido, que contribuiu com o desenvolvimento de sua regência, fazendo comentários 

precisos e sempre acreditando no trabalho do autor/orador, enquanto estagiário:  

 

Exemplo 86: 
Por fim, gostaria de ressaltar o apoio dado aos estagiários por parte da 

supervisora docente, com seus comentários precisos e a dedicação extrema e 

muito valiosa com que a supervisora técnica realizou seu trabalho, sempre 

acreditando na minha capacidade de melhora a cada dia e a capacidade de 

aprender com erros e acertos, diante dos imprevistos e adversidades. (UF-03, 

p. 10). 

 

Ao mesmo tempo em que constrói a imagem do professor colaborador como modelo a 

ser seguido, constrói também sua própria imagem por meio do argumento da superação, 

partindo do lugar da pessoa, de sua capacidade de melhorar a cada dia, com erros, acertos e 

diante das dificuldades encontradas. Assim, projeta a imagem também enquanto sujeito 

aprendiz nesse processo, que aprende com os erros e acertos e com o professor colaborador do 

estágio. 
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Diferentemente dos outros autores que apenas apontam os conteúdos trabalhados por 

eles e pelos colegas, em UF-04, ao discorrer sobre a segunda etapa do estágio: treinamento 

intensivo, o autor/orador já se posiciona, demonstra uma apreciação, um olhar crítico sobre a 

atuação dos colegas, construindo, assim, o ethos de experiente. O interessante é que em 

relação a sua aula, o autor/orador não fez maiores comentários ou descrições, apenas destacou 

a data e os temas das aulas:  

 

Exemplo 87: 
A estagiária repassou o conteúdo com clareza e interagiu com as perguntas 

dos colegas; [...] O estagiário demonstrou segurança e domínio de conteúdo, 

iniciando sua aula com descontrações; o que faltou foi apenas interação com 

a turma. (UF-04, p. 05-06). 

 

Em UF-04, o autor/orador projeta como imagem de si o ethos de dinâmico com base 

na metodologia empregada. Para tanto, demonstra que foi dinâmico em sala de aula, 

recorrendo ao lugar da quantidade: 

 

Exemplo 88: 
[...] os principais recursos facilitadores da exposição de conteúdo utilizados 

em sala de aula foram o Data Show, o livro didático adotado pela professora, 

muitos materiais impressos, várias dinâmicas, aparelho de som, músicas, 

vídeos interessantes e outros cômicos, figuras, poemas, o quadro, pincel, 

entre outros. A dinamicidade em sala de aula foi priorizada em praticamente 

todas as aulas. (UF-04, p. 10). 

 

Assim, o autor/orador de UF-04 apresenta como ponto de destaque da sua prática a 

metodologia diversificada e dinâmica empregada. Para tanto, recorre ao lugar da quantidade, 

embora cite dados quantitativos, medidas, de modo que vários recursos são enumerados como 

forma de mostrar a diversidade. Além disso, no final, conclui que a dinamicidade foi 

prioridade de praticamente todas as aulas, valorizando o todo.  

Quando da análise crítica do estágio, o autor/orador de UF-04 reafirma a defesa da 

tese sobre a dinamicidade em sala de aula, uma vez que os alunos precisam estar participando 

de dinâmicas, caso contrário, a participação nas aulas não será a mesma. Para mostrar essa 

realidade, o autor/orador recorre ao argumento baseado na estrutura do real, nas relações de 

efeito/consequência.   

 

Exemplo 89: 
Os alunos precisam estar sempre participando de dinâmicas, caso contrário, 

a participação nas aulas não são as mesmas, o que não algo tão bom assim. É 
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necessário se pensar minuciosamente nos seus passos, quando se é 

estagiário, porque nunca se agradará a todos, mas mesmo assim, deve-se 

levar esse período curricular como algo relevante para a vida de qualquer 

profissional, que aprende com os pontos positivos e com os negativos 

também. (UF-04, p. 13). 

 

Dessa forma, autor/orador destaca no que consiste o papel do estagiário. O 

autor/orador utiliza-se do argumento da superação, do lugar da pessoa, que confere valor ao 

que é feito com cuidado, que requer esforço para mostrar que, apesar dos pontos negativos, o 

estágio é uma experiência positiva com a qual se aprende. 

Ainda compartilhando dessa tese sobre o desenvolvimento de uma metodologia 

dinâmica, temos também o autor/orador UF-04, que a apresenta ainda como sendo nada 

próximo das tradicionais:  

 

Exemplo 90: 
Surpreendi-me bastante com a receptividade da turma do colégio 

Universitário-COLUN, que, incrivelmente, conseguiu me estimular a estar 

presente nesse ambiente de trabalho sempre motivada, com vontade de levar 

materiais e dinâmicas novas para que a aula não fosse nada próximo das 

tradicionais. O embasamento dessa atividade está em acreditar que o aluno 

pode sim aprender “brincando”. Com dinamicidade, há mais possibilidade 

dos alunos participarem diretamente ou não, e interagirem com o professor, 

além de que, possivelmente estará aprendendo o conteúdo repassado. Esses 

alunos passaram a ser o símbolo de mais essa vitória na minha trajetória 

acadêmica. Tal receptividade dos alunos, na maioria das vezes, foi algo 

inesperado e positivo, apesar das exceções coerentes em qualquer situação. 

Todas as vezes que se chegava à sala de aula, os alunos faziam recepções 

calorosas, gritando o nome da estagiária e emitindo frases de felicidade pela 

sua chegada, o que representou grande incentivo para a condução das 

atividades. Contudo, um grande desafio em relação a turma foi quanto à 

desunião entre eles o que ocasionou momentos de ciúme e discórdias. (UF-

04, p. 15). 

 

O autor/orador projeta a imagem de si enquanto professor dinâmico, 

superior/inovador, que levou o novo, o dinâmico para a sala de aula, superando, assim, prática 

tidas como tradicionais. Nesse sentido, o autor/orador cria uma dissociação de noções entre as 

duas práticas. Em seu discurso, o ethos de estagiário estimulador e inovador vai sendo 

delineado, partindo do lugar da pessoa, conferindo valor ao seu mérito. Parte, portanto, do 

argumento ato/pessoa, destacando a aceitação dos alunos, reconhecendo-se como dinâmico e 

interativo. Neste caso, o estágio é encarado como vitória na trajetória acadêmica deste 

autor/orador, que tem como símbolo os alunos, sua aceitação lhe servindo de estímulo, o que, 

segundo o estagiário, foi motivo de surpresa. 
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Em UF-04, o autor/orador se apresenta de forma bastante expressiva ao fazer a 

avaliação crítica do estágio, da sua experiência enquanto estagiário. Com esse intuito, ele 

inicia discorrendo sobre a receptividade tida no colégio campo de estágio e, assim como os 

demais autores/oradores dos relatórios da UFMA, defende a dinamicidade das aulas como 

sendo imprescindível para o bom desempenho de todos, como podemos observar: 

 

Exemplo 91: 
A receptividade da turma do Colégio Universitário – COLUN conseguiu me 

estimular bastante durante o estágio. A dinamicidade em sala de aula se 

tornou algo imprescindível para o bom desempenho de todos. Para quem já 

imaginava que o Estágio seria o momento mais agonizante de sua vida e 

deparar-se com a maioria de alunos empenhados a incentivar o professor, 

nesse caso, o estagiário, e completar sua tarefa diária com mais satisfação, 

acaba sendo algo inesperado surgir neste período de estrema agonia e 

ansiedade a vontade de educar alguém, de desempenhar esse papel 

importante na sociedade. Infelizmente, foram poucas as oportunidades de 

realização de um trabalho individual na tentativa de tentar sanar dificuldades 

específicas década, mas ofertei meu máximo. Através do Estágio de 

Português pude perceber a dificuldade que os alunos possuem em muitas 

matérias. (UF-04, p. 16). 

 

Uma vez que defende a tese de que o bom desempenho tanto do aluno, quanto do 

professor no processo de ensino-aprendizagem depende da dinamicidade, estabelecendo entre 

ambas uma relação de causa e efeito, demostra que deu o seu máximo, que figura no 

argumento de superação, partindo do lugar da pessoa, que atribui valor ao que é conseguido 

com esforço, o que corrobora, ainda, o argumento da pessoa e seus atos. O autor/orador 

destaca também a contraditória sensação vivenciada no estágio, período de estrema agonia e 

ansiedade, o que é superado através do incentivo dado pelos alunos. Nesse processo, o 

autor/orador de UF-04, projeta de si a imagem de estagiário empenhado, que deu o máximo 

de si, e superior, pois, apesar das dificuldades encontradas, despertou o interesse pela 

profissão.  

Nos discursos produzidos pelos autores/oradores da UFMA, temos, portanto, a 

constituição da imagem de si imiscuída na discursão que gira em torno do estágio, 

constituindo-se de uma avaliação crítica deste. A constituição do ethos desses 

autores/oradores tem um caráter mais institucional, em que o estagiário procura mostrar que 

atendeu as prerrogativas legais deste, chegando mesmo, em alguns casos, a nem se conhecer 

enquanto estagiário, colocar-se de fora desse processo. Outrossim, tem-se a constituição da 

imagem de profissional inovador/superior e dinâmico, cuja preocupação maior diz respeito à 

metodologia diversificado pelo uso de muitos recursos tecnológicos para exposição de 
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conteúdos. Vale ressaltar que a constituição do ethos desses estagiários nem sempre parte de 

uma relação de superioridade em relação ao professor colaborador, em um dos casos, pelo 

contrário, o professor colaborador é considerado modelo a ser seguido.  

 

3.3.2 O que se defende: as teses e os sentidos da formação e atuação na área de Letras 

 

Neste tópico, analisamos a constituição do ethos dos autores/oradores nos relatórios da 

UFMA. Para tanto, investigaremos o caminho argumentativo traçado pelos autores/oradores 

quando atribuem sentidos à formação e atuação na área de Letras, partindo da experiência 

vivenciada no estágio. Percebemos que os discursos desses autores/oradores não seguem uma 

discussão verticalizada sobre os aspectos teórico-práticos, mas que os sentidos sobre esses 

dois aspectos são atribuídos quando fazem a avaliação-crítica do estágio realizado. 

Consideramos, pois, o que eles defendem e como o fazem, de forma a projetarem uma 

imagem de si nos seus discursos. Analisemos como é defendido um dos sentidos atribuídos à 

atuação: 

 

3.3.2.1 Desenvolvimento de uma metodologia diferenciada, superior, dinâmica, reflexiva, 

eficaz, modelo a ser seguido 

 

Uma das teses mais apresentadas pelos autores oradores de UFMA diz respeito à 

metodologia desenvolvida durante o estágio. Neste sentido, eles defendem que a metodologia 

utilizada foi diferente, dinâmica, reflexiva, eficaz, modelo a ser seguido. Desse modo, 

defendem que o estágio fundamenta práticas pedagógicas sob uma ótica inovadora e eficaz 

para o ensino de língua portuguesa. 

Os aurores/oradores preocupam-se em mostrar dinamização em suas aulas. Temos, 

assim, a constituição do ethos de profissional dinâmico com base na metodologia empregada. 

O autor/orador recorre ao argumento da relação dos fins e os meios, defendendo que por meio 

da prática diferenciada, dinâmica visa a despertar o gosto pela produção textual, podendo 

ainda ser visto como um argumento pragmático, já que confere valor ao projeto mediante sua 

possível consequência favorável:  

 

Exemplo 92: 
Esse projeto visou despertar o gosto pela produção textual a partir de poesias 

e paródias, como uma prática diferente e criativa apresentada em sala aula. 

[...] A dinamicidade em sala de aula foi priorizada em praticamente todas as 

aulas. (UF-04, p. 10).  
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No COLUN, o acesso aos recursos tecnológicos, como aparelho de DVD, 

TV e Data Show foi facilitado, o que contribuiu para uma exposição mais 

criativa do conteúdo.  (UF-04, p. 13). 

 

No intuito de ilustrar a dinamicidade de suas aulas, como o faz, por exemplo, o 

autor/orador de UF-04, os autores oradores partem do lugar da quantidade, ressaltando que a 

dinamicidade foi priorizada em praticamente todas as aulas, e enumerando os diversos 

recursos tecnológicos utilizados como, em UF-05, por exemplo, ressalta-se a utilização de 

recursos audiovisuais visando a contribuir para o envolvimento e compreensão dos alunos. 

Este fato vem ilustrar ainda um planejamento de aulas apoiado nas novas tecnologias, cuja 

inserção na escola é atualmente defendida. Com isso, mostra-se também atualizado em sua 

atuação. 

Ao desenvolverem sua argumentação em defesa dessa tese sobre o desenvolvimento 

de uma metodologia inovadora, diferenciada apresentam-se também como futuros 

profissionais da área, vislumbrando a possibilidade de dá continuidade aos trabalhos a serem 

desenvolvidos nas escolas, com a pretensão de poder transformar os alunos, formando sujeitos 

críticos para atuar na sociedade.   

Em suas considerações finais, o autor/orador de UF-05 aponta as contribuições do 

estágio para sua formação. Em seu processo argumentativo, parte do lugar da pessoa 

vinculado à sua dignidade, ao seu mérito, à sua autonomia, nos termos definidos por Perelman 

e Tyteca (2005), evidenciando o êxito obtido na realização de suas atividades. 

 

Exemplo 93: 
A prática de Ensino em Língua Portuguesa permitiu que os objetivos da 

disciplina fossem alcançados com êxito, bem como contribuiu para 

crescimento pessoal e profissional do estagiário no que diz respeito a sua 

conduta e postura enquanto professora e a avaliação do que fora aprendido 

durante o curso de Letras, pois muitas vezes foi necessário repensar o que 

fora planejado diante da bagagem já acumulada pelos alunos durante o 

Ensino Fundamental. (UF-05, p. 10). 

 

Nessas condições, o autor/orador destaca a contribuição do estágio tanto para seu 

crescimento pessoal quanto para sua formação, exatamente em relação à postura a ser 

assumida enquanto professora. Neste processo, assume-se enquanto profissional 

crítico/reflexivo, tendo também a preocupação de repensar seu planejamento de acordo com a 

realidade dos alunos, seus conhecimentos prévios. Assume, portanto, um posicionamento 

reflexivo em relação a sua prática, uma vez que esta é repensada com base na realidade na 

qual está inserida.  
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3.3.2.2 Necessidade de estabelecer objetivos de ensino conforme a necessidade e realidade 

dos alunos  

 

Nos discursos dos autores/oradores da UFMA, também é recorrente a defesa da tese de 

que é necessário estabelecer objetivos de ensino conforme a necessidade e realidade dos 

alunos. Deste modo, os autores/oradores defendem sua prática como tendo sido pensada em 

função do aluno. Com podemos ver em UF-02: 

 

Exemplo 94: 
Para melhor compreensão dos assuntos citados optou-se em desenvolver 

atividades relacionadas à vida prática dos alunos, bem como: jogos, 

dinâmicas, facilitando a aprendizagem e ao mesmo tempo estimulando os 

alunos a participarem das aulas, considerando que o horário noturno requer 

maior esforço no que tange a atenção desses alunos, pois muitos trabalham e 

no final do dia estão bastante desgastados fisicamente. (UF-02, p. 11). 

 

No exemplo acima, o autor/orador utiliza-se do argumento pragmático, por meio do 

qual é possível apreciar um ato ou um acontecimento, no caso, o desenvolvimento de 

atividades relacionadas à vida prática dos alunos, conforme suas consequências favoráveis, a 

facilidade da aprendizagem, o estímulo e a participação dos alunos, configurando-se, assim, 

como um argumento importante para a ação de ter sua prática bem aceita pelo auditório 

imediato, representado pelo professor orientador da disciplina de estágio.  

Neste caso, a prática é justificada sempre em razão das consequências que vêm causar. 

Uma vez que parte do lugar da pessoa, apresentando valores vinculados ao seu mérito, o 

autor/orador reconhece-se como professor dinâmico, ressaltando que em sua prática trabalhou 

considerando o planejamento da escola e a realidade dos alunos com atividades dinâmicas, 

com o intuito de facilitar a aprendizagem dos alunos. É interessante ressaltar que em outro 

momento este autor/orador reforça ainda mais a defesa de sua tese, ao assinalar que esta 

necessidade de adaptação da prática à realidade dos alunos foi percebida durante o estágio, 

quando constatou que os alunos buscam um ensino de acordo com as situações da vida 

prática. Nesta perspectiva, reconhecem-se também como profissionais empenhados (UF-02), 

pois recorrem também ao argumento baseado na estrutura do real, mais precisamente 

recorrem às relações de vínculo causal, o argumento de causa e consequência, destacando a 

contribuição para o maior desenvolvimento do aluno, dado o ‘empenho’ do professor em 

planejar e dinamizar suas aulas. 
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3.3.2.3 Importância da adesão dos alunos à prática desenvolvida: êxito, resultado do trabalho 

 

Uma vez que se preocupam em desenvolver metodologias cujos objetivos buscam 

atender as necessidades dos alunos, os autores oradores da UFMA também defendem a ideia 

de que o professor deve atuar enquanto mediador do processo de ensino-aprendizagem, 

consideram importante, ainda, a adesão dos alunos à prática desenvolvida e apresentam-na 

como resultado positivo do trabalho. Como podemos observar no discurso do autor/orador 

UF-03.  

 

Exemplo 95: 
É importante ressaltar que a turma foi muito participativa durante as aulas 

ministradas nos levando realmente a vivenciar a prática de ensino, fazendo 

perceber então, o quanto o professor também aprende com o aluno e que 

ninguém é tão completo e tão sábio, e que o estudo deve ser constante. (UF-

03, p. 08). 

 

Percebemos, pelo discurso do autor/orador de UF-03, que a aceitação, a participação 

do aluno é, inclusive, condição e/meio para a vivência da prática de ensino, estabelecendo aí 

uma relação de vinculo causal, o argumento dos fins e dos meios. Nesse processo, o 

autor/orador faz uma avaliação da turma, apresentando a imagem, ethos de professor 

aprendiz, consciente da necessidade de aperfeiçoar-se sempre. 

Nessa perspectiva, o autor/orador de UF-01 também defende a tese de que o professor 

deve ser um mediador no processo de ensino, partindo do lugar da pessoa derivado de alguns 

valores vinculados ao mérito, à dignidade e à autonomia do ser professor: 

 

Exemplo 96: 
Em suma, devemos ter uma postura efetiva de um profissional que se 

preocupa verdadeiramente com o aprendizado, que deve exercer o papel de 

um mediador entre a sociedade e a particularidade do educando. Devemos 

despertar no educando a consciência de que ele não está pronto, aguçando 

nele o desejo de se complementar, capacitá-lo ao exercício de uma 

consciência crítica de si mesmo, do outro e do mundo, como dizia Paulo 

Freire. (UF-01, p. 12). 

 

Ao definir o papel do professor enquanto mediador no processo de ensino-

aprendizagem e preocupado com o desenvolvimento do educando, o autor/orador se coloca 

como um desses profissionais, que assume esse papel. Partindo do lugar da pessoa, usa o 

argumento de autoridade, dialogando com um teórico de outra área, mas que fundamenta, 
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justifica sua postura. Assim, para concluir sua fala, como forma de dá mais credibilidade e 

sustentabilidade ao seu discurso, a seus atos, recorre também ao argumento ato/pessoa.  

Percorrendo esse processo argumentativo em defesa da tese que vem sendo 

apresentada, destacamos também os sentidos atribuídos por UF-03 sobre como deve ser a 

relação educador-educando.   

É importante considerar que nesse processo argumentativo o autor/orador, além de 

sugerir como deve ser a atuação do professor enquanto mediador e indivíduo mais experiente, 

também nos mostra como desenvolver sua prática nesse sentido. Como podemos ver em UF-

05: 

 

Exemplo 97: 
Assim, durante a regencia (sic) elabouraram-se (sic) atividades que 

tornassem o aluno co-participante do processo ensino-aprendizagem, um 

exemplo disso foi a apresentação de seminários, dos quais alguns contou ate 

com caracterização por parte dos alunos. (UF-05, p. 09-10). 

 

O autor/orador de UF-05, reconhece-se como sendo esse professor mediador, que 

elaborou atividades em que os alunos são co-participantes do processo de ensino-

aprendizagem. Para reforçar a adesão a sua tese, recorre ao argumento pelo exemplo de uma 

atividade em que o aluno atua. Conforme defendem esses autores, UF-02, por exemplo, 

assevera que impulsionar o aluno e permitir que ele construa-se enquanto um sujeito 

autônomo é, sem dúvida, o nível desejado para uma educação moderna. Nesse sentido, o 

autor/orador reconhece-se enquanto profissional competente e atualizado que conhece e busca 

atingir o nível desejável para uma educação moderna. 

Outra técnica argumentativa a qual os autores/oradores recorrem para intensificar a 

adesão da tese principal é o uso do argumento da superação.  

 

Exemplo 98: 
Enfim, tal educador precisa assumir o papel de mediador do conhecimento e, 

muito mais precisa participar do processo evolutivo do aluno, sempre 

buscando acrescentar algo a suas vidas, algo além dos conteúdos repassados. 

Por ser mais experiente, deve considerar mais do que sua bagagem cognitiva 

para exercer esse papel. (UF-04, p. 15). 

 

Como podemos observar, a defesa aqui empreendida não diz respeito apenas ao papel 

e à necessidade de que o professor assuma o papel de mediador, mas utilizando-se do 

argumento da superação, precisa ir além, por exemplo, de repassar conteúdos, pelo fato, 

também superior, de ser mais experiente, considerar não apenas seus conhecimentos 
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cognitivos, mas também os afetivos no exercício de sua prática. Isto porque, conforme 

defende também o autor/orador de UF-02, o professor assume, ainda, um papel complexo e 

multifacetado educador, amigo, pai e mãe do aluno, uma vez que eles transferem seus afetos à 

figura do educador, colocando-o como imprescindível em sua formação como cidadão. Esta 

argumentação fundamenta-se partindo do lugar da pessoa e do argumento da pessoa e seus 

atos, quando o autor/orador busca conferir valor ao educador vinculado ao seu mérito de 

desempenhar tantos papeis para o aluno. 

 

3.3.2.4 Trabalho árduo que exige muito, porém gratificante 

 

Como último aspecto da formação e atuação apontado nos discursos dos autores/ 

oradores dos relatórios da UFMA, trazemos o que eles defendem e o processo argumentativo 

desenvolvido a favor da tese de que a atuação é um trabalho árduo que exige muito, porém 

gratificante, como assinalado em UF-02: 

 

Exemplo 99: 
[...] mesmo diante das dificuldades e do cansaço enfrentado desde a primeira 

etapa, a dedicação foi extrema para que o estágio ocorresse bem, sem 

frustrações e dentro do planejado. (UF-02, p. 16). 

 

Neste processo desenvolvido pelo autor/orador de UF-02, projeta-se o ethos de 

estagiário dedicado ao extremo, ancorado pelo argumento da superação, mas também 

apresentando um vínculo causal de meio fim, uma vez que a dedicação extrema é apresentada 

como meio de atingir um fim, qual seja: o bom desenvolvimento do estágio. A superação, 

neste caso, vem fortalecer a apresentação da relação entre ato/pessoa, mostrando que superou 

as dificuldades encontradas, revelando, portanto, que, apesar delas, conseguiu atingir um bom 

resultado, o que o atesta ainda a imagem de profissional competente. 

Em UF-02, a atuação é encarada como a concretização do curso de Letras a vivência 

da realidade de ser profissional nesta área e, ainda:  

 

Exemplo 100: 
[...] a realização da profissão que o graduando escolheu para contribuir para 

a sociedade e se realizar como profissional capaz de mudar, questionar e 

conhecer a realidade educacional. (UF-02, p. 05). 

 

Nesse processo argumentativo, o autor/orador acima referido recorre à argumentação 

quase lógica, ao argumento da divisão do todo em suas partes, valorizando uma das partes. 
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Ele inicia com uma espécie de definição do que seja estágio, apresentando as etapas nas quais 

se divide, porém é dada mais ênfase a uma das partes, a uma das etapas nas quais o estágio se 

divide, a regência ou atuação em sala de aula. Além disso, reconhece-se como futuro 

profissional da área preocupado com sua contribuição social. Nesse caso, a etapa da regência 

é tida como oportunidade de realização da profissão, contribuição para a sociedade, uma vez 

que possibilita ao estagiário a capacidade de mudar, questionar e conhecer a realidade 

educacional. 

Apesar de, inicialmente, representar um momento de angústia para os estagiários, 

conforme os autores/oradores da UFMA, conclui-se que, no final, a experiência foi 

gratificante, surpreendente, como defendido em UF-04: 

 

Exemplo 101: 
Para quem já imaginava que o Estágio seria o momento mais agonizante de 

sua vida e deparar-se com a maioria de alunos empenhados a incentivar o 

professor, nesse caso, o estagiário, e completar sua tarefa diária com mais 

satisfação, acaba sendo algo inesperado surgir neste período de estrema 

agonia e ansiedade a vontade de educar alguém, de desempenhar esse papel 

importante na sociedade. (UF-04, p. 16). 

 

A construção desta argumentação está ancorada no argumento de superação. Cujos 

valores evocados partem do lugar da pessoa e do argumento ato/pessoa, atribuindo valores 

vinculados a sua pessoa como empenhado, que deu o máximo de si e que, apesar das 

dificuldades, despertou o interesse pela profissão. A constituição do ethos desses 

autores/oradores, conforme definição de Meyer (2007), é uma excelência que não tem objeto 

próprio, mas está ligada à pessoa, à imagem que o orador passa de si mesmo, que o torna 

exemplar aos olhos do auditório resultando na aceitação de suas teses. 
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CAPÍTULO 4 O ENTRELAÇAMENTO DO ETHOS DE ESTUDANTES DE LETRAS 

NO ELO DE SENTIDOS SOBRE O ESTÁGIO E O ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA EM DIFERENTES IES BRASILEIRAS 
 

 

Uma imagem do discurso não deixa  
de ser a imagem de um homem que fala. 

Bakhtin 

 

Neste capítulo, buscamos analisar os sentidos atribuídos ao estágio e ao ensino de 

Língua Portuguesa por estudantes de Letras de diferentes IES. Inicialmente, observaremos os 

possíveis distanciamentos e/ou aproximações dos ethos desses estudantes e dos sentidos para 

o Curso de Letras, conforme a instituição de ensino e as teses defendidas sobre o estágio. 

Considerando o elo de sentidos que emanam dos discursos dos estudantes de Letras, 

procuramos compilar alguns dos mais dialogados nesta arena discursiva em que se dá o 

entrelaçamento dos ethos desses estudantes: (i) estágio como iniciação à pesquisa: contribui 

para uma atitude investigativa; (ii) articulação teoria e prática: averiguação acerca do 

tratamento dado ao ensino de Língua Materna relativo às metodologias utilizadas; (iii) uma 

forma de avaliar o processo e nele intervir. 

Posteriormente, propomo-nos refletir sobre o ensino de Língua Portuguesa em cursos 

de Letras considerando a imagem que os estudantes de diferentes IES brasileiras constroem de 

si e os sentidos por eles atribuídos ao estágio supervisionado no processo argumentativo. Para 

tanto, partiremos dos sentidos que os autores/oradores atribuem ao Ensino de Língua 

Portuguesa quando da descrição e reflexão realizadas sobre as experiências adquiridas tanto 

na fase de diagnóstico, quanto na fase de regência. Os sentidos atribuídos ao ensino de Língua 

Portuguesa se apresentam sob duas perspectivas: (i) diagnóstico do ensino de Língua 

Portuguesa: ótica tradicional e (ii) Perspectiva para o ensino de Língua Portuguesa: ótica 

inovadora. Sob cada uma dessas perspectivas, são considerados alguns aspectos do ensino de 

Língua Portuguesa: a) da noção de linguagem adotada à articulação entre os três eixos do 

ensino de Língua Portuguesa: leitura, ensino e análise linguística; b) dos aspectos 

metodológicos, uso do material didático, dinamicidade; c) do ensino de Literatura. 
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4.1 Os sentidos do e para o Estágio no Curso de Letras: um entrelaçamento dos ethos  

 

Neste tópico, propomo-nos analisar os sentidos atribuídos ao estágio, nos discursos 

dos estudantes de Letras das três instituições, UERN, USP e UFMA. Uma vez que são 

diversos os sentidos que emanam desses discursos e não podemos esgotá-los aqui em nossa 

análise, apresentamos um recorte, a compilação em cinco sentidos mais gerais, conforme 

podemos acompanhar a seguir. 

 

4.1.1 Estágio como exigência curricular do Curso de Letras ou a possibilidade de concluir o 

curso e obter o grau de licenciatura  

 

Especialmente nos relatórios da UERN e da UFMA, os autores/oradores atribuem ao 

estágio, inicialmente, o sentido de que é uma exigência departamental. Como podemos ver em 

UE-05, logo na introdução do relatório:  

 

Exemplo 102: 
O estágio supervisionado II é uma exigência do departamento de Letras 

CAMEAM/UERN como atividade prática da disciplina de Estágio 

Supervisionado II, com o compromisso de cumprir uma carga horária de 240 

h/a. (UE-05, p.05).  

 

O sentido do estágio enquanto exigência curricular, departamental do Curso de Letras, 

é atribuído por meio do argumento de definição, de acordo com o qual o estágio é definido 

como uma atividade prática de uma disciplina. Nesse sentido, empregado pelo autor/orador, o 

estágio tem como finalidade, compromisso, apenas o cumprimento de uma carga horária. 

Já em UF-02, apesar de o autor/orador apresentar o estágio como sendo exigência 

curricular do Curso de Letras, destaca como finalidade proporcionar o desenvolvimento da 

prática de ensino, bem como possibilidade de conclusão do curso, recorrendo, assim, às 

relações de meio/fim. 

 

Exemplo 103: 
O Estágio supervisionado possibilita o graduando colocar em prática aquilo 

que aprendeu durante o percurso acadêmico, sendo considerado obrigatório, 

o estágio visa a preparação para o magistério. 

[...] 

Esse período foi importante para termos mais conhecimento acerca de como 

devemos proceder e nos comportar diante da sala de aula, uma vez que os 

conhecimentos que recebemos durante o curso ainda não tinham sidos [sic] 

operacionalizados. (UF-02, p. 15). 
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Neste caso, além de possibilitar a articulação teoria-prática, segundo o autor/orador, o 

estágio tem como aspecto importante o de proporcionar a experiência, o conhecimento de 

como atuar em sala de aula. Nesse sentido, o estágio parece representar a vivência de uma 

experiência de ensino ainda desconhecida pelo autor/orador, que se reconhece como 

estagiário e, provavelmente, futuro profissional da área. 

Em UF-03, o estágio é apresentado enquanto disciplina do curso de letras, dividindo-

se em etapas. Este sentido atribuído ao estágio pelo autor/orador parte do argumento quase-

lógico, da divisão do todo em suas partes. Nesse sentido, quando da introdução do relatório, o 

autor/orador de UF-03 apenas apresenta o estágio como sendo uma disciplina, destacando as 

etapas nas quais ele se divide, quem o coordena e sua carga horária. Como podemos observar: 

 

Exemplo 104: 
A disciplina obrigatória Prática de Ensino de Língua Portuguesa é oferecida 

no 8º período do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Federal 

do Maranhão aduz quatro etapas que correspondem à Introdução ao Estágio, 

ao Treinamento Intensivo, à Observação Analítico-Crítica e à Direção de 

Sala de Aula. (UF-03, p. 04). 

 

Os autores/oradores se colocam como estagiários que têm conhecimento das diretrizes 

legais do estágio e como é sistematizada no Curso de Letras. Nesse sentido, quando da 

conclusão de seu trabalho, por exemplo, autor/orador de UF-03 destaca que o estágio atendeu 

as prerrogativas referentes à Portaria Ministerial nº 399/98 e Resolução nº 90/99 do 

CONSEPE. Aqui se percebe apenas a preocupação em provar que o estágio atendeu às 

exigências institucionais, sem que seja feita referência a uma contribuição do estágio para a 

formação e atuação do estagiário. 

 

4.1.2 Estágio como iniciação à pesquisa: contribui para uma atitude investigativa  

 

No caso dos relatórios da USP e em alguns também da UERN, um dos sentidos 

atribuídos ao estágio é seu caráter de iniciação à pesquisa científica, já que por meio dessa 

experiência o aluno estagiário realiza uma pesquisa e cujo relatório é resultado desta: 

 

Exemplo 105: 
O presente trabalho é resultado de pesquisa realizada durante estágio para 

disciplina de Metodologia do Ensino de Português II [...] (US-05, p. 03).  
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Conforme destaca esse autor/orador, o estágio figura como uma oportunidade de 

pesquisa na disciplina Metodologia do Ensino de Português. O autor/orador assume o ethos de 

professor-pesquisador, que, partindo de uma problemática observada no estágio ou vivenciada 

enquanto estudante, delimita o foco de sua investigação, de seu trabalho.  

Em UE-02, esse caráter de iniciação à pesquisa científica do estágio também está 

pressuposto como um dos pré-requisitos do Estágio Supervisionado II em Língua Portuguesa. 

Para tanto, o autor/orador parte do argumento pragmático, uma vez que nessas condições o 

estágio permitirá apreciar determinado aspecto mediante suas consequências favoráveis ou 

desfavoráveis: 

 

Exemplo 106: 
[...] atendendo os pré-requisitos do Estágio Supervisionado II em Língua 

Portuguesa, nos deteremos mais especificadamente às concepções teóricas e 

práticas que contextualizam o ensino de língua materna no Ensino Médio, 

visando observar como as aulas da disciplina de Língua Portuguesa são 

ministradas, quais as metodologias utilizadas, como também o papel do 

docente em frente às propostas curriculares do PCNEM (Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio). Dessa forma, nosso trabalho está 

direcionado para a disciplina de Língua Portuguesa, em que através de uma 

pequena amostra da realidade do ensino de língua materna, nos propomos a 

discutir os desafios e as necessidades a serem atingidas pela ação docente. 

(UE-02, p. 04). 

 

O estágio adquire uma dimensão mais abrangente que visa ao desenvolvimento de 

reflexão e discussão sobre os desafios e as necessidades a serem atendidas pela ação docente 

por meio uma pequena amostragem da realidade vivenciada durante o estágio. No entanto, 

essa pequena amostragem da realidade observada pode estar relacionada a vários aspectos 

observados do ensino, como os aspectos metodológicos, ao observarem como as aulas da 

disciplina de Língua Portuguesa são ministradas, quais as metodologias utilizadas, bem como 

o papel do docente frente às propostas curriculares do PCNEM. Dessa forma, tem-se a 

investigação numa perspectiva mais abrangente, não centralizada apenas sobre determinado 

aspecto delimitado, como nos casos que apresentaremos a seguir.  

Em US-05, o autor/orador apresenta como título do relatório “a (des)motivação de 

professores influenciando a (des)motivação dos alunos”. Esse título, que traz em si um 

argumento pragmático, baseado na estrutura do real, já sugere um aspecto da realidade do 

ensino de Língua Portuguesa observado, bem como a apresentação da tese de que a falta de 

motivação por parte do professor influencia o aluno por meio da relação de causa/efeito, 
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partindo do lugar da pessoa. Isto é o que sugere o autor/orador ao formular sua questão de 

pesquisa, na qual a passividade do professor está pressuposta:  

 

Exemplo 107: 
A pergunta de pesquisa desenvolvida aqui consiste em saber se a passividade 

do aluno é proporcional a do professor: Interessar-se-iam mais os alunos se o 

professor também o fizesse? (US-05, p. 03). 

 

O caráter de iniciação à pesquisa é conferido ao estágio também pelo autor/orador de 

US-01. Logo no início de seu ensaio, quando a pergunta de pesquisa apresentada já traz 

consigo a tese defendida inicialmente, reafirmada em seguida e que lhe serve de resposta, a 

tese de que a desordem e a falta de objetivos para o ensino de Língua Portuguesa interferem 

negativamente nesse processo. Nesse trecho, o autor/orador mostra já a relação de 

causa/efeito, consequência da prática do professor colaborador. Para tanto, o discurso dos 

alunos é utilizado como recurso de presença, argumento das ligações que fundamentam a 

estrutura do real, o fundamento pelo caso particular, por meio da ilustração (PERELMAN e 

TYTECA, 2005, p. 407), para validar, confirmar sua tese. 

 

Exemplo 108: 
A pergunta de pesquisa a ser respondida no ensaio está diretamente ligada ao 

tópico acima mencionado: em que medida a falta de ordem e objetividade 

com que as diferentes matérias dentro da disciplina Língua Portuguesa são 

apresentadas aos alunos afetam o mesmo. [...] A afetação dos alunos é 

claramente percebida nos relatos de sala de aula (Diário de campo) cujas 

reações retratam exatamente como a questão da desordem os influencia 

negativamente. Abordarei tais reações mais adiante na análise do trabalho 

propriamente dita, mas adianto que elas variam desde perguntas como ‘mas 

professora, hoje não era aula de Literatura?... a gente vai fazer redação?’ até 

constatações como ‘professora, a gente já fez esse exercício antes, 

lembra?...’ (US-01, s.p.). 

 

Também como forma de constituição do ethos, da imagem de si enquanto pesquisador 

e como forma de justificar a temática de seu trabalho, o autor/orador de US-03 afirma que, 

antes mesmo de começar o estágio, já tinha em mente o que iria estudar, tanto pela 

necessidade de investigar como se dá o ensino de literatura, considerando que as pessoas, de 

um modo geral, leem cada vez menos, quanto pelo fato de esta representar-se para o 

autor/orador como uma tarefa desafiadora. Além dessa justificativa pessoal, o autor/orador de 

US-03 também justifica seu estudo com base em dados concretos observados durante o 

estágio. Primeiro, pelo fato de 95% das aulas assistidas terem sido de literatura e, segundo, 

tendo em vista a necessidade de delimitação apontada pelo autor, uma vez que a questão 
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inicial “como se dá o ensino de literatura no Ensino Médio?” apresentou-se como sendo 

ampla, para delimitação da questão, já que considerou que 90% das aulas de literatura 

observadas foram de poesia e ainda em razão de algumas conversas tidas com um aluno que 

apresentava apatia à poesia. 

Assim, delimita sua questão para “de que estratégias o professor se utiliza para ensinar 

poesia na sala de aula”. Essa delimitação é justificada com base em argumentos baseados na 

estrutura do real, elencando razões, fatos que lhe permitiram chegar à questão de pesquisa, por 

meio da relação fato-consequência, partindo do lugar da quantidade, como forma de reforçar a 

adesão do auditório à questão de pesquisa, ao foco do trabalho. Assim, o autor/orador de US-

03 reafirma o ethos de pesquisador experiente, conhecedor da necessidade de delimitação na 

pesquisa. 

Em alguns casos, o autor/orador procura construir sua imagem enquanto pesquisador 

ético, neutro, que não intenta criticar ou julgar a realidade observada e, em especial, os 

alunos. Isto porque, conforme destacado em US-02, em alguns casos, o estagiário não tem 

aceitação por parte de algumas instituições de ensino tendo em vista esse pressuposto de 

julgamento negativo feito pelo estagiário em relação à prática observada: 

 

Exemplo 109: 
Cabe ressaltar aqui que, do mesmo modo que acredito que devemos julgar 

menos nossos alunos e compreendê-los mais, procuro fazer uma análise 

apenas de constatação e não também ficar julgando ou criticando possíveis 

ações de professores; diferentemente disso, procuro alertar para esses 

‘pequenos deslizes’ primeiramente para que não mais ocorram e segundo, 

para mostrar como isso pode refletir de maneira direta dentro e fora da sala 

de aula. (US-01, s.p.). 

 

Procurando atenuar essa situação, o autor/orador se diz assumir a postura de apenas 

alertar sobre uma realidade constatada, sem julgar ou criticar o professor. O autor/orador tenta 

fazer uma preservação de faces, amenizar o tom de crítica que vem dando ao seu discurso. No 

entanto, essa tentativa parece fracassar, uma vez que deixa a entender que é defendida a ideia 

de que devemos compreender mais aos alunos e corrigir as ações do professor. Ainda com o 

intuito de mostrar-se não crítico, intentando mostrar neutralidade em seu discurso, define seu 

posicionamento como servindo de alerta ou de denúncia da prática observada, como forma de 

evitar sua consequência. Assim, apresenta-se enquanto profissional sério, compreensivo e 

preocupado com o aluno.  
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4.1.3 Articulação teoria e prática: averiguação acerca do tratamento dado ao ensino de Língua 

Materna nas metodologias utilizadas 

 

Um dos sentidos atribuídos ao estágio mais recorrente entre os autores/oradores das 

três IES diz respeito à articulação teoria e prática, especialmente no sentido de investigar, de 

averiguar como se dá o ensino de Língua Materna, considerando as metodologias que são 

utilizadas, conforme podemos observar em UF-01: 

 

Exemplo 110: 
O estágio foi um período em que buscamos engajar aspectos teóricos com 

aspectos práticos. Foi um momento em que a teoria e a prática se mesclaram 

para que fosse possível apresentar um bom resultado. E, sobretudo perceber 

a necessidade em assumir uma postura não só crítica, mas também reflexiva 

da nossa prática educativa diante da realidade e a partir dela, para que 

possamos buscar uma educação de qualidade, que é garantido em lei (LDB – 

Lei nº 9394/96). (UF-01, p. 12). 

 

Ao discorrer no que consistiu o estágio, o autor/orador se utiliza do argumento 

pragmático uma vez que aprecia esta experiência com base nas suas consequências, neste 

caso, positivas. Esse argumento é explorado ainda, na medida em que, de certa forma, propõe 

o sucesso, o ‘bom resultado’ dessa experiência como critério de validade. Recorrendo às 

relações de vínculo causal de meio/fim, coloca a articulação entre teoria e prática como 

possibilidade de obter bom resultado, bem como de assumir uma postura crítica e reflexiva 

sobre a prática realizada de acordo com sua realidade, no sentido de buscar uma educação de 

qualidade conforme regulamentos legais. Aqui o autor/orador se mostra contraditório em 

relação ao questionamento feito sobre o sentido para o estágio para profissional atuante, uma 

vez que apresenta a contribuição do estágio. Mostra-se também conhecedor das leis que 

regem a educação, que procura atender ao que prescrevem os documentos oficiais, no caso, a 

LDB.  

Ao discutirem sobre essa articulação entre teoria e prática, os autores/oradores 

projetam de si o ethos de profissional inovador/superior, uma vez que se apresentam como 

estando sempre indo além, em determinado sentido. Por meio do argumento da divisão, 

valorização da parte pelo todo, o autor/orador de UE-01 se preocupa em está sempre 

reafirmando a importância do estágio para a formação do aluno de letras. Ele defende o 

estágio como uma oportunidade de desenvolver a articulação teoria x prática e reconhece 

ainda a necessidade do estagiário desempenhar o papel do professor, a saber: o de planejar, 

selecionar, refletir e contemplar aspectos que venham enriquecer a constituição de saberes de 
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cada aluno, em especial de alunos da terceira série do Ensino Médio, quando muitas vezes, 

segundo o autor/orador, o olhar docente é direcionado apenas para o vestibular. Assim, a 

imagem que se deixa mostrar no discurso desse autor/orador é a imagem de quem conhece e 

se preocupa com a realidade do ensino. Daí não se constituir enquanto estagiário que realiza o 

estágio apenas em cumprimento a uma exigência de uma instituição, como podemos ver no 

seu discurso, ao discorrer sobre a seção ensino x aprendizagem na fase de regência de classe: 

 

Exemplo 111: 
A fase de regência é um momento singular. É um período em que o 

estagiário tem a oportunidade de desenvolver um trabalho prático 

concernente aos estudos teóricos vistos na Academia. Por isso, o estagiário 

necessita, assim como todo professor, planejar, selecionar, refletir e 

contemplar o que, pioneiramente, possa enriquecer os saberes constituídos 

na formação de cada aluno, principalmente no ensino médio – em particular 

a terceira série – onde muitas vezes o docente direciona um olhar 

unicamente ligado ao vestibular. 

Não se trata de apenas cumprir com uma carga horária estabelecida pela 

Universidade, mas esboçar uma vitrine para que sirva de amostragem para 

sua atuação em momentos futuros, ou seja, o estagiário deve procurar 

desenvolver um trabalho que consiga atingir os méritos almejados pela 

escola, pelo professor e pelos alunos [...] é de grande relevância o papel 

significativo do estagiário – que passa a vivenciar o processo de ensino-

aprendizagem mais de perto –, procurando colocar em prática o que ficou, na 

maioria das vezes, apenas no âmbito teórico. É um momento único em que o 

aluno-aprendiz se depara com a realidade do ensino, lidando com a 

verdadeira dimensão de uma sala de aula e colaborando para o avançar desse 

processo [...] (UE-01, s.p. Ensino x aprendizagem na fase de regência de 

classe).  

 

A experiência do estágio é vista por esse autor/orador como sendo de muita 

importância, pois possibilita que este vivencie o processo de ensino-aprendizagem e possa 

além de contribuir com ele, contribuir também com sua própria formação no sentido de 

desenvolver uma atitude investigativa e de reflexão sobre o processo de ensino que envolve a 

escola, professores, alunos e sociedade. Compartilhando desse sentido atribuído ao estágio, o 

autor/orador de UE-04 dialoga com o discurso de UE-01, uma vez que também se propõe a 

fazer um trabalho reflexivo, especialmente sobre a metodologia empregada pela professora 

regente, relacionando-a aos pressupostos teóricos que orientam o trabalho com a Língua 

Portuguesa. Com isso, projeta também o ethos de profissional reflexivo e superior/inovador. 

Considerando essa relação entre teoria e prática, o autor/orador de UE-03 destaca 

como sendo fundamental no estágio a averiguação acerca do ensino de Língua Portuguesa no 

que diz respeito ao desenvolvimento das práticas pedagógicas por ele adotadas:  
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Exemplo 112: 
Com base nessas abordagens acerca do âmbito escolar e tendo em vista que 

este constitui um laboratório concreto das teorias e práticas que viabilizam o 

ensino-aprendizagem, consideramos ser fundamental uma averiguação 

acercado (sic) tratamento dado ao ensino de Língua Materna na instituição 

de ensino que serviu como campo de estágio, vem como (sic) o 

desenvolvimento das práticas pedagógicas por ela adotadas. Para tanto, 

achamos conveniente fazer uma conveniente (sic) fazer uma discussão 

teórica-reflexiva sobre as metodologias utilizadas no processo de ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa e seus efeitos no contexto de sala de 

aula, de acordo com os direcionamentos apresentados pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN). (UE-03, p. 02). 

 

O autor/orador considera o âmbito escolar como laboratório concreto das teorias e 

práticas que viabilizam o processo de ensino-aprendizagem, destacando a necessidade de 

averiguar o tratamento dado ao ensino de Língua Materna, mais especificamente, o 

desenvolvimento das práticas pedagógicas na instituição de ensino, da escola campo de 

estágio e seus efeitos de acordo com os parâmetros Curriculares Nacionais. Neste caso, esta 

discussão teórico-reflexiva sobre as metodologias utilizadas se dá no sentido de verificar se 

esta é condizente, ou não, com a proposta dos documentos oficiais, considerando seus efeitos. 

Em geral, essa verificação acontece por meio do uso do argumento da comparação entre a 

metodologia observada, bem como a desenvolvida pelo estagiário, com o que prescrevem os 

documentos oficias. Quase sempre, quando se trata da metodologia observada, empregada 

pelo professor colaborador, essa comparação se dá mais num sentido de dissociação de 

noções, uma vez que se apresentam como opositivas; já quando se trata da metodologia 

empregada pelo estagiário, essa comparação é feita em pé de igualdade, mostrando, assim, 

que ele atua em conformidade com os documentos. Destarte, os parâmetros curriculares são 

considerados e apresentados como modelo a ser seguido, assim, se minha prática se aproxima 

dos documentos, é considerada como modelo, se a do professor colaborador se distancia, é 

colocada como antimodelo.  

Como temos percebido, nessa articulação entre teoria e prática, o aspecto que adquire 

maior destaque refere-se à metodologia empregada. Nesse sentido, os autores/oradores estão 

sempre preocupados em se mostrarem capazes de fazer diferente por meio da metodologia 

empregada: 

 

Exemplo 113: 
Na fase de diagnóstico, analisei os métodos trabalhados, para ter uma melhor 

compreensão e noção na perspectiva que na regência deveria colocar em 

prática as melhores metodologias com o intuito de levar os discentes a 

refletir sobre sua formação e educação no meio social.  
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Nas oficinas ministradas trocamos idéias com os colegas, questionamos 

soluções e apontamos dificuldades, na certeza que somos capazes de fazer 

diferença enquanto futuros educadores. (UE-05, p. 15). 

 

Como podemos perceber, o autor/orador de UE-05, partindo do argumento da 

superação o autor/orador compreende que deveria colocar em prática as melhores 

metodologias com a finalidade de levar os discentes a refletirem sobre sua formação, 

ancorando a defesa de sua tese também na relação meio fim. Neste processo argumentativo, 

em defesa da tese sobre o desenvolvimento das melhores metodologias, o autor/orador 

reconhece-se capaz de levar o novo, de fazer a diferença enquanto futuro educador.   

 

4.1.4 Uma forma de avaliar o processo e nele intervir  

 

Conforme podemos observar nos discursos dos autores/oradores das três IES, as teses 

defendidas nesse sentido são bastante recorrentes. Os autores/oradores defendem a tese de que 

o estágio permite avaliar o processo e nele intervir, construindo o caminho ao caminhar. Essa 

intervenção consiste em fazer diferente, superar a prática observada. Assim, apontam um 

aspecto deficiente, refletem sobre ele e sugerem uma alternativa como forma de contribuição 

para o processo de ensino-aprendizagem. Como podemos observar em UE-04:  

 

Exemplo 114: 
Para tanto, acreditamos que somente vivendo e refletindo é que 

conseguiremos crescer e pensar novos direcionamentos para nossas ações. A 

reflexão sobre a prática pedagógica representa o compromisso profissional 

do docente consigo mesmo e com a sociedade. Tendo sempre a perspectiva 

de contribuir para a formação de indivíduos autônomos, críticos e éticos. 

Esta é uma forma de avaliar o processo e nele intervir, construindo o 

caminho ao caminhar. (UE-04, p. 22). 

 

O autor/orador UE-04 projeta a imagem de profissional que assume uma postura 

reflexiva sobre a prática pedagógica como compromisso do docente, tanto consigo mesmo, 

quanto com a sociedade. Ancorado no argumento pragmático, o autor/orador destaca a 

contribuição para a formação dos indivíduos envolvidos, o que ele considera como uma forma 

de avaliar o processo e nele intervir, na medida em que vivencia esta realidade. 

Em UE-03, temos também a reafirmação dessa tese de que o estágio permite avaliar o 

processo e nele intervir. Neste caso, durante a fase de regência objetivou-se verificar uma 

realidade, refletir sobre ela e a partir dela planejar sua prática. O autor/orador se constitui 
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enquanto professor a partir do outro. A partir do olhar sobre a prática do outro professor, 

constrói a sua.  

 

Exemplo 115: 
Durante as observações, tivemos a oportunidade de verificar a realidade do 

ensino de Língua Portuguesa e refletirmos acerca das metodologias que 

nortearão nossa atuação enquanto futuros professores de Língua Materna. A 

partir das constatações feitas na fase de diagnóstico, pudemos planejar a 

nossa prática durante a fase de regência de classe, buscando materiais e 

propostas que instigassem o interesse dos alunos, sem deixar de lado a 

proposta do professor cooperador, porém, tentando despertar nos discentes o 

gosto e o prazer pela leitura, bem como proporcionar o contato com a 

diversidade de gêneros textuais, para despertar nos usuários da língua uma 

consciência crítica e reflexiva que permita construir, reformular e interpretar 

textos diversos. (UE-03, p. 10-11). 

   

Assim, temos o sentido do estágio voltado para uma nova metodologia de ensino, por 

meio da qual o aluno estagiário busca fazer diferente, superar a prática observada. Esse 

caráter de superior, conferido à prática desenvolvida pelo estagiário, fica evidente quando o 

autor/orador afirma que em sua regência buscou materiais e propostas que instigassem o 

interesse do aluno, sem deixar de lado a proposta do professor, ‘porém’ tentando despertar o 

gosto pela leitura. Desse modo, o autor/orador deixa a ideia de que, considerando a proposta 

do professor, não estaria despertando nos alunos o gosto pela leitura. Além disso, se propõe 

ainda a proporcionar o contato com diversos gêneros textuais e despertar nos alunos a 

consciência crítica e reflexiva em relação ao uso da língua. Nesse processo, o autor/orador 

projeta o ethos de futuro profissional da área, competente, cuja proposta busca superar a do 

professor regente. Mesmo dizendo que não a deixará de lado, ao utilizar a conjunção 

coordenativa adversativa “porém”, que estabelece essa relação de contraste, no caso, entre as 

duas práticas, denota que tal prática observada é insuficiente e não desperta o gosto pela 

leitura. 

Na justificativa de seu trabalho, o autor/orador de US-05 também expõe a prática 

observada, destacando suas ‘falhas’ para apresentar sua proposta como sendo superior, 

reafirmando também o sentido do estágio enquanto possibilidade de intervenção na realidade 

observada:  

 

Exemplo 116: 
Durante o estágio, pude assistir aulas ministradas por três professoras 

diferentes, já que a titular tirou licença médica por duas vezes. As três 

professoras têm metodologia semelhante: cópias de textos na lousa e 

exercícios na apostila sem muitas explicações, sem sequência didática e nem 
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encadeamento das aulas. Práticas que levam ao não interesse do aluno e total 

indisciplina na sala de aula. A idéia do projeto de regência é então aplicar 

aulas mais dinâmicas com músicas, jogos e apresentações diferenciadas que 

retirem o aluno da rotina de cópias e exercícios sem contextualização, 

envolvendo-o em seu próprio desenvolvimento. (US-05, p. 03). 

 

Este processo argumentativo de construção da justificativa da temática a ser 

desenvolvida na regência acontece por meio do argumento da dissociação de noções, ao 

apresentar a prática observada x prática proposta, tida como superior, recorrendo também ao 

argumento de superação. Inicialmente o autor/orador nos apresenta a realidade observada em 

sala de aula de três professoras, uma vez que a titular tirou licença médica por duas vezes. 

Nos três casos, a metodologia foi semelhante: cópias de textos na lousa e exercícios na 

apostila sem muitas explicações, sequência didática e ou encadeamento das aulas. Após 

apresentar essa realidade, o autor/orador apresenta como consequência dessa prática o 

desinteresse total dos alunos, recorrendo, assim, ao argumento de vínculo causal para 

intensificar a defesa de sua tese. É exatamente partindo dessa consequência negativa 

observada que o autor/orador apresenta seu projeto de regência, que consiste na aplicação de 

aula mais dinâmicas e diferenciadas, que retirem os alunos da rotina de cópias e exercícios 

descontextualizados. Desse modo, reconhece-se com o ethos de um professor dinâmico e 

inovador/superior. 

Em US-02, a necessidade de intervenção na realidade observada também é utilizada 

como justificativa para implementação da prática do estagiário.  

 

Exemplo 117: 
[...] tendo encontrado um ambiente escolar que, claramente, necessitava de 

uma intervenção que fugisse ao tradicionalismo, à aula apoiada única e 

exclusivamente no livro didático, optamos por, no período de regência, 

desenvolver uma atividade lúdico-pedagógica que auxiliasse o processo 

ensino-aprendizagem, procurando observar a eficácia de estratégias 

motivadoras frente um público, em geral, disperso e indisciplinado. (US-02, 

p. 07-08). 

 

O processo argumentativo de justificativa da proposta defendida pelo estagiário é 

construído por meio da apresentação de uma realidade ‘falha’, cuja intervenção se faz 

necessária. Assim, a proposta de atividade a ser desenvolvida parte exatamente dessa 

necessidade, com o propósito de atendê-la.  Nesse sentido, demonstra que, diante da realidade 

observada, percebeu a necessidade de intervenção que fugisse ao tradicionalismo, colocando, 

assim, sua prática numa posição superior à prática observada, considerada tradicional, 
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ancorada meramente no livro didático e que parte de uma realidade observada, ancorando-se 

assim, para a defesa de sua tese, nos argumentos pragmáticos e de superação. 

Em UF-04, apesar de não utilizar da necessidade de intervenção como justificativa 

para seu trabalho, sua prática, o autor/orador também apresenta sua prática como sendo 

diferente e criativa:  

 

Exemplo 118: 
Para complementação de carga horária apresentou-se um projeto à escola 

intitulado de “PARÓDIA E POESIA: Hora de Produção”, aplicado com o 1º 

Ano E. Esse projeto visou despertar o gosto pela produção textual a partir de 

poesias e paródias, como uma prática diferente e criativa apresentada em 

sala aula. Com esse projeto, buscou-se mostrar para os alunos a riqueza de 

recursos poéticos utilizados também pela paródia, assim como fazer o aluno 

reconhecer a importância da produção textual [...] (UF-04, p. 10). 

 

O autor/orador define o projeto apresentado como diferente, criativo, superior ao que 

foi constatado, por isso, o autor/orador projeta a imagem de si como sendo superior/inovador, 

o que é alcançado por meio do argumento da superação e através de relações de meio/fim, 

quando apresenta o que pretendeu alcançar com o projeto, reforçando ainda mais a pertinência 

de sua prática. 

Partindo desse sentido do estágio como meio de intervenção na realidade constatada, 

em US-05 o sentido maior para a prática e para o estágio por ele desenvolvido é o de fazer a 

diferença enquanto estagiário, para tanto, recorre ao argumento da dissociação de noções, ao 

apresentar a prática observada como sendo inferior a sua, acentuando a diferença entre elas, 

neste caso, diferença de qualidade. Ao resumir a experiência de sua prática realizada, inicia já 

com um atestado de sucesso, mostrando que ela atendeu as expectativas, apesar das 

dificuldades encontradas, ancorando-se assim no argumento da superação: 

 

Exemplo 119: 
O resultado final das aulas atendeu as expectativas. Apesar das dificuldades 

relacionadas ao grande número de alunos por sala e a postura de alguns 

deles, podemos afirmar que as turmas foram receptivas ao modelo de aula 

apresentado, participaram com idéias, tomaram notas e ouviram o que tinha 

a dizer durante a exposição do assunto de aula. Durante as aulas observadas 

durante o estágio nessas turmas, as que utilizaram de exposição de tópicos 

foram raras; quando existiam, vinham após a cópia de um texto com o tema 

a ser abordado, o que dispersava os alunos para o momento de explicação. 

Talvez por esse motivo, e com ajuda de recursos visuais, a atenção do aluno 

foi prendida em maior escala, como aulas expositivas não são hábito da 

professora, o que fiz foi muito diferente do que estão acostumados, 

colaborando assim para o sucesso das aulas. (US-05, p. 16). 
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Como forma de atestar o sucesso de sua prática, o orador mostra que conseguiu 

prender a atenção dos alunos, tendo em vista a forma “muito diferenciada” de conduzir as 

aulas. Mais uma vez o argumento da superação, ethos de um professor inovador, superior, que 

apresenta sua prática como sendo modelo a ser seguido. Nesse processo, o autor/orador está 

ancorado no argumento pragmático, preocupando-se em destacar que sua prática diferenciada 

contribuiu para o sucesso das aulas. Assim, ao atribuir esses sentidos para o estágio, para a 

prática desenvolvida, o autor/orador constitui-se nesse processo num professor dinâmico, 

assumindo-se, ainda, como interativo e bem aceito.  

No caso de UF-01, o sentido atribuído ao estágio é de questionar sobre o seu sentido, 

para o caso de quem já possui experiência na área. Vejamos: 

 

Exemplo 120: 
Todas as fases do estágio são importantes para a compreensão de como se 

processa o ensino aprendizado na sua teoria e prática, obtemos mais 

experiência e uma análise mais fundamentada, haja visto a vivência diária do 

planejamento a sua prática. Entretanto para mim, que já possuo experiência 

esse período foi de grande aprendizagem mais extremamente desgastante, 

pois acabei trabalhando em três escolas distintas, incluindo o Colun, há uma 

redução de carga horária, mas acredito que ainda possa ter melhorias nesse 

sentido, pois se o objetivo do estágio é preparar o discente para a vivência no 

seu campo de trabalho e isso já é feito, então o objetivo em relação ao 

profissional atuante, sendo que ele já está vivenciando a direção de sala de 

aula? Questiono aqui isso, pois gostaria que isso fosse repensado. (UF-01, p. 

10-11).     

 

Para o autor/orador de UF-01, uma vez que o objetivo do estágio é preparar o discente 

para a vivência no seu campo de atuação, o objetivo do estágio torna-se questionável e 

passível de ser revisto. Nesse sentido, reconhecendo-se como alguém que já possui 

experiência profissional atuante, avalia a experiência vivenciada como sendo desgastante. 

Assim, na avaliação crítica, o autor/orador apresenta a proposta de aspecto a ser repensado no 

estágio o seu sentido em relação ao profissional que já atua, o que caracteriza o lugar da 

qualidade. Ao questionar o objetivo do estágio para quem já atua na área, o autor/orador 

utiliza-se dos argumentos quase-lógicos, o argumento por contradição, sugerindo ser 

contraditório o objetivo do estágio ser permitir a vivência da prática de ensino para alguém 

que já a possui.  
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4.1.5 Vitrine de amostragem para a atuação futura: ponto norteador para o aluno-estagiário 

adquirir saberes constitutivos do ser professor e do fazer pedagógico 

 

Ao concluir o relatório e ao refletir sobre a contribuição do estágio para a formação, os 

autores/oradores veem o estágio como uma vitrine de amostragem da/para futuras atuações. 

Ele é, nos discursos dos estagiários, um ponto norteador dos saberes constitutivos do ser 

professor. Atenhamo-nos a esse discurso em UE-01:  

 

Exemplo 121: 
[...] não podemos deixar de falar do grande significado e relevância que 

nossa atuação na fase de regência nos oportunizou. Como já foi focado 

anteriormente, o estágio é um fio condutor para o aluno verticalizar sua 

forma de aprendizagem, de pesquisas e descobertas. Essas considerações 

explicitam o quanto o nosso trabalho foi bastante satisfatório por conseguir 

atingir os objetivos traçados na proposta de trabalho e por adquirir inúmeros 

conhecimentos que servirão de base para atuações futuras. Não podemos, no 

entanto, descartar que temos muito ainda o que aprender, o que aperfeiçoar. 

Finalmente, estamos aptos a dizer que o nosso estágio contribuiu de diversas 

maneiras para a nossa formação e para a formação dos alunos, engendradas 

sobre os diversos níveis que são calcados pelo ensino de língua materna 

como um processo de ensino-aprendizagem. (UE-01, Ensino X 

aprendizagem na fase de regência de classe).  
Mediante todas as discussões feitas neste relatório, podemos constatar que o 

estágio é o ponto norteador para o aluno-estagiário adquirir saberes 

constitutivos do ser professor e do fazer pedagógico. Nossas discussões 

estabeleceram um ponto de partida para a reflexão do ensino de língua 

materna e seus processos teórico-metodológicos. Nessa perspectiva, é 

indispensável a necessidade do professor procurar desenvolver um trabalho 

que se volte para as reais necessidades de cada aluno, que parte desde a 

interação em sala de aula até o desenrolar das diversas atividades inseridas 

no processo de ensino-aprendizagem do discente enquanto um sujeito 

aprendiz que é reflexo do ensino do qual faz parte. (UE-01, Considerações 

finais). 

 

Como podemos observar, são muitos os sentidos atribuídos ao estágio por este 

autor/orador, o que reflete a importância, a repercussão que esta experiência representou para 

a formação desse estudante. Uma das primeiras teses defendidas pelo autor/orador é a de que 

o estágio é o ponto norteador para a verticalização da aprendizagem, de pesquisas e 

descobertas. Aqui o sentido do estágio também como iniciação à pesquisa. O autor/orador 

destaca sua contribuição no sentido de promover reflexão sobre o ensino de língua materna e 

seus processos teórico-metodológicos. Dessa reflexão parte a defesa de mais uma tese, a de 

que é necessário desenvolver um trabalho voltado para as reais necessidades de cada aluno, 

considerando a interação em sala de aula e o aluno enquanto sujeito aprendiz e reflexo do 

ensino. 
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Assim, ao defender a tese da importância do estágio, mostrando que ele contribuiu 

tanto para sua formação quanto para a formação dos alunos envolvidos no processo, a 

experiência do estágio é vista como um ponto norteador para a aquisição de saberes sobre a 

própria constituição do profissional. Com isso, o autor/orador projeta a imagem de quem está 

inserido nesse processo de formação e pretende atuar nessa área. Neste caso, o processo 

argumentativo é construído ancorado pelo argumento pragmático, uma vez que o autor está 

sempre destacando as contribuições para a formação, no caso as boas consequências, tanto do 

estágio para sua formação, quanto de sua atuação para a formação dos alunos. Este mesmo 

argumento serve de ancoragem para a defesa da tese apresentada em UE-05, em que o 

autor/orador pretensiosamente acredita que sua contribuição enquanto estagiário se estende 

aos alunos, professores e demais funcionários da escola campo de estágio. 

Considerando ainda a contribuição do estágio para sua formação, em UF-01 

autor/orador defende a tese de que o estágio contribui para a formação profissional, visando à 

adequação ao mercado de trabalho, como podemos observar a seguir: 

 

Exemplo 122: 
O Estágio supervisionado dos cursos de licenciatura está previsto na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9394/96) sendo uma exigência 

para a formação do indivíduo em etapa de graduação. O estágio é importante 

para a formação do profissional visando à adequação da formação com as 

necessidades do mercado de trabalho no qual o licenciado irá fazer parte. [...] 

O Estágio Supervisionado visa associar teoria e prática, nesse sentido é um 

importante aliado como instrumento de integração do aluno na realidade 

social, econômica e do trabalho em sua área profissional. (UF-01, p. 05). 

 

Em seu processo argumentativo, o autor/orador parte do argumento de definição, por 

meio do qual o estágio é tido como uma exigência legal para a formação do indivíduo em 

etapa de graduação. Nesse sentido, as contribuições do estágio são apresentadas por meio do 

argumento dos fins e dos meios em que o estágio é visto como meio de adequação 

profissional, de articulação entre teoria e prática e de integração do aluno à realidade 

profissional.  

Vale destacar ainda o sentido do estágio atribuído por um estagiário que já assumira 

ter experiência na área e, inclusive, questionara o objetivo do estágio para quem já possui a 

prática de sala de aula:  

 

Exemplo 123: 
[...] durante o estágio houve alguns problemas enfrentados, principalmente 

no que diz respeito ao campo de estágio [...] Entretanto, todo o processo de 
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estágio foi válido para o conhecimento da rotina profissional e 

aperfeiçoamento da prática docente. (UF-01, p. 12).  

 

Neste trecho da conclusão, por meio do argumento da superação, o autor/orador 

conclui que, apesar de alguns problemas enfrentados, o estágio trouxe contribuição, no 

sentido de propiciar o aperfeiçoamento da prática docente, uma vez que esta já atua na área. 

Nesse momento, o autor/orador de UF-01 traz a resposta para o questionamento feito na parte 

de avaliação crítica do estágio sobre seu objetivo para o profissional que já atua na área, o 

próprio estagiário apresenta o sentido dessa experiência, mesmo neste caso particular de 

alguns estagiários. Esta noção é interessante, uma vez que o estágio passa a ser encarado não 

apenas enquanto exigência curricular, mas também como importante para um exercício mais 

promissor da atividade de docência.  

Que o estágio represente uma experiência importante para a formação dos estudantes 

de Letras das diferentes IES não nos resta dúvida, e, como podemos observar, são em várias 

perspectivas as contribuições apontadas pelos autores/oradores e que não se esgotam aqui, 

uma vez que são múltiplos os sentidos que emanam dos discursos destes. Diante disso, o que 

procuramos fazer foi tentar contemplar aqueles mais recorrentes e representativos dessa 

experiência com base nos discursos analisados. Com este intento, destacamos ainda um 

sentido recorrente e condizente com a imagem que os autores/oradores têm projetado de si 

nos seus discursos, o de que o estágio proporciona um ‘jeito novo de ensinar’, como podemos 

ver em UE-04: 

 

Exemplo 124: 
Dessa forma, os Estágios I e II em seus aspectos teórico x prático contribuiu 

para a formação de um espaço de diálogo, de descoberta de caminhos, de 

superação de desafios e de construção de um jeito novo de ensinar, de modo 

a favorecer resultados para a melhoria do processo ensino/aprendizagem. 

(UE-04, p. 22. Grifo nosso.). 
 

Conforme defende UE-04, em consonância com a defesa da maioria dos 

autores/oradores, o estágio, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista prático 

contribui para a formação. Ele é um espaço de diálogo, de descobertas, de superação de 

desafios e de construção de um ‘jeito novo’ de ensinar, com a finalidade de obter resultados 

positivos, como a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.  

Como temos analisado, é exatamente por meio do processo argumentativo em defesa 

dessa tese que os autores/oradores projetam a imagem de si, seja: (i) ancorados no argumento 

da superação, para mostrar que venceram os obstáculos e que estavam sempre indo além em 
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certo sentido; seja (ii) por meio das dissociações de noções entre a prática observada e a 

prática realizada, como forma de colocar a sua como sendo diferente, melhor; seja ainda (iii) 

por meio do argumento pragmático e da relação do vinculo causal, em que destacam as 

contribuições de sua prática; como também (iv) por meio do argumento pela ilustração, 

especialmente recorrendo ao discurso dos alunos como autoridade para atestar o sucesso, 

êxito de sua prática. Nessa dinâmica, os autores/oradores se assumem enquanto profissionais 

superiores/inovadores, modelos a serem seguidos, muitas vezes em oposição ao professor 

colaborador, apresentado como antimodelo.  

 

4.2 Os sentidos do ensino de Língua Portuguesa nos discursos de estudantes de Letras de 

diferentes IES brasileiras 

 

Neste tópico, refletiremos sobre o Ensino de Língua Portuguesa em cursos de Letras 

considerando a imagem que os estudantes de diferentes IES brasileiras constroem de si e os 

sentidos por eles atribuídos ao estágio supervisionado no processo argumentativo. 

Percebemos que os sentidos atribuídos ao ensino de língua portuguesa nos discursos dos 

autores/oradores partem de duas perspectivas; a primeira é a atribuição de sentidos para o 

ensino de Língua Portuguesa com base na prática do professor colaborador; a segunda é a 

atribuição de sentidos para o ensino de Língua Portuguesa na perspectiva do estagiário 

autor/orador do relatório. Em geral, esses sentidos são construídos por meio da defesa de teses 

sobre alguns aspectos do ensino de Língua Portuguesa. Nesse processo argumentativo a favor 

do que defendem como sendo condizente para o ensino e a maneira como defendem vai sendo 

revelada a imagem que os autores/oradores deixam projetar de si. Consideremos os sentidos 

do ensino Língua Portuguesa na primeira perspectiva:  

 

4.2.1 Diagnóstico do ensino de Língua Portuguesa: ótica tradicional 

 

A constituição do ethos dos autores/oradores dos relatórios de estágio como temos 

observado dá-se por meio de um longo e complexo processo argumentativo, cujo percurso se 

faz ao longo do relatório e das teses defendidas. Ao refletir sobre as experiências vivenciadas 

na fase de diagnóstico, geralmente colocada como tradicional, os autores/oradores defendem 

teses e atribuem sentidos ao ensino de Língua Portuguesa considerando, em geral, três 

grandes aspectos:  
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4.2.1.1 Da noção de linguagem adotada à articulação entre os três eixos do ensino de Língua 

Portuguesa: leitura, ensino e análise linguística                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Em geral, especialmente nos relatórios da UERN, os autores/oradores estão 

defendendo a tese de que o ensino de Língua Portuguesa deve atender a tríplice proposta 

levantada por Geraldi e assumida pelos PCN, para o ensino de Língua Materna: leitura, ensino 

e análise linguística. Conforme os autores defendem ao refletir sobre o diagnóstico, o 

problema está na metodologia tradicional de abordagem do texto e da língua. Vejamos em 

UE-01: 

 

Exemplo 125: 
Durante algum tempo, já está se tornando trivial a idéia de que as aulas de 

Língua Materna deve (sic) partir do texto – a unidade basilar de ensino. O 

problema aí não se corrobora nesse ideário, mas nas práticas constatadas nos 

diversos procedimentos metodológicos, em que o texto é tido como mero 

pretexto do qual é retirado frases para a abordagem gramatical. É necessário, 

nesse caso, um trabalho que consiga explorar o texto em suas múltiplas 

dimensões e, principalmente, conhecer seu princípio comunicativo e sua 

função social. (UE-01, s/p. Ensino x aprendizagem na fase de regência de 

classe). 

 

Nesse processo, o autor/orador dar continuidade à defesa da tese de que o trabalho 

com a língua/linguagem deve considerar suas múltiplas instâncias sociais, respondendo a 

diferentes propósitos comunicativos e expressivos e considerando as diferentes condições de 

produção dos discursos. Mostrando-se atualizado, o autor/orador nos apresenta uma 

problemática acerca do ensino que não se pauta por esses princípios. Como podemos 

perceber, aqui o autor/orador se reconhece conhecedor de uma realidade do ensino que, apesar 

de considerar o texto como unidade, tem como problema as práticas e procedimentos 

metodológicos que empregam o texto como mero suporte para o ensino de gramática, neste 

caso, ancora-se no argumento pragmático, levando-nos a apreciar o fato constatado do 

cotidiano escolar – que é o ensino observado não está pautado pelos princípios da linguagem 

considerada em suas múltiplas instâncias sociais – mediante sua consequência, a de o texto ser 

explorado como pretexto para o ensino gramatical. 

Dando continuidade à defesa dessa tese, por meio da relação de causa e efeito, o 

autor/orador avalia que o ensino de Língua Materna observado apresenta carência e muitas 

dificuldades, especialmente em relação à leitura, produção e análise linguística e a seu 

objetivo maior de formar cidadãos críticos:  
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Exemplo 126: 
Em virtude das constatações feitas nessa fase de diagnóstico, podemos 

afirmar que o contexto escolar ao qual estivemos inseridos, apresenta ainda 

muitas dificuldades e carência quando tratamos do ensino de língua materna 

e principalmente no seu tripé de sustentação: leitura, produção, análise 

linguística e seu objetivo maior, formar cidadãos conscientes e críticos, fato 

que é notável quando tomamos como base as propostas curriculares dos 

PCNEM. (UE-02, p. 11). 

 

Ao defender essa tese de que o ensino de Língua Portuguesa deve pautar-se na 

articulação de seus três eixos, e que o não atendimento a essa proposta dos PCNEM implica 

nas carências no ensino observado, o autor/orador ancora sua defesa por meio do argumento 

baseado na estrutura do real, o vinculo causal. Assim, ele mostra que tem domínio sobre o 

assunto, que é conhecedor dos documentos que regem o ensino de Língua Portuguesa, uma 

vez que faz referência a esses documentos, mostrando que conhece suas propostas. Nesse 

sentido, por meio de uma comparação entre a prática observada e a proposta dos PCNEM, 

mostra que, por distanciar-se dessa proposta, a prática observada apresenta certa deficiência e 

incoerência em relação aos documentos oficiais. 

Em UE-02, o autor/orador também parte da defesa dessa tese de que o ensino 

observado apresenta-se sob uma ótica tradicional, para em seguida apresentar sua prática:  

 

Exemplo 127: 
O ensino de Língua Portuguesa suscita uma série de questionamentos e em 

alguns casos contradições, já que muitas vezes passa a ser visto sob uma 

ótica normativa por meio de princípios e regras que encobrem o verdadeiro 

sentido social da linguagem que deve ser mantido e discutido no ensino de 

língua materna no Ensino Médio. Partindo desse pressuposto nossas aulas se 

fundamentaram principalmente no trabalho com diferentes gêneros textuais 

(textos) mediados por atividades de leituras silenciosas e compartilhadas [...] 

(UE-02, p.13). 

 

Como podemos observar no exemplo acima, o autor/orador parte da constatação de 

que o ensino de Língua Portuguesa se apresenta sob uma ótica normativa, tradicional em 

relação ao sentido do ensino de Língua Portuguesa atribuído pelo autor/orador (UE-02, p.13). 

O autor/orador projeta o ethos de profissional competente e inovador, conhecedor dos 

problemas relacionados ao ensino de língua portuguesa, apresentando, assim, uma postura 

diferenciada com o uso dos gêneros textuais. Nesse processo argumentativo, o autor/orador se 

utiliza da relação causal e do argumento pragmático, quando ele destaca o efeito causado pela 

prática considerada tradicional, que é encobrir o verdadeiro sentido social da linguagem, 
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apelando para as consequências, impactos e/ou implicações negativas que essa postura pode 
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4.2.1.2 Dos aspectos metodológicos, uso do material didático, avaliação, dinamicidade 

  

Nas discussões empreendidas sobre o diagnóstico, tendo como ponto de reflexão as 

metodologias utilizadas pelos professores colaboradores, um dos aspectos destacados pelo 

autor/orador diz respeito à avaliação. Vejamos:  

 

Exemplo 128: 
Como forma de fixar o conteúdo o professor utiliza os exercícios que estão 

contidos no livro didático fazendo algumas modificações que ele acha 

pertinente e, em seguida, utiliza o quadro negro para copiar o exercício, 

evidenciando que todos devem fazer, pois ele irá olhar todos os cadernos e 

dá o famoso “visto”, que pressiona os alunos a cumprirem as tarefas 

escolares por meio da aquisição de notas. Essa forma de avaliação não 

condiz com as propostas reflexivas de ensino, uma vez que o ensino de 

língua materna no Ensino Médio deve priorizar a aprendizagem para a vida e 

não a memorização de exercícios mecânicos. (UE-02, p. 09). 

 

No seu processo argumentativo, o autor/orador apresenta um exemplo de avaliação 

realizada pelo professor colaborador e critica essa forma de avaliação, o ‘famoso visto’. O 

autor/orador defende que essa forma de avaliação não condiz com as propostas reflexivas de 

ensino. Ao defender essa tese, ele se coloca como sendo atualizado, e diferentemente do 

professor observado, conhecedor das propostas reflexivas de ensino que devem ser adotadas, 

colocando-se, portanto, numa posição superior. O autor/orador de US-04 também faz uma 

crítica a esse método de avaliação, em que as atividades entregues têm a única finalidade de 

serem convertidas em pontos positivos, sem que haja uma correção individual, nem um 

feedback sobre as dificuldades ou aspectos relevantes da produção.   

Considerando o aspecto metodológico observado durante a regência, os 

autores/oradores destacam também o uso do material didático pelo professor colaborador, 

defendendo a tese de que ele deve ser tido como eixo norteador do curso:  

 

Exemplo 129: 
Se o professor tiver o material como um eixo norteador do curso, e não como 

a parte principal, aprofundando mais nas questões mais complexas, 

propondo debates, complementando e reformulando o método, pode torná-lo 

mais rico e realizar um trabalho muito mais frutífero. (US-04, p. 10). 
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Como podemos observar, o autor/orador de US-04, ao defender sua tese de que o 

material didático deve ser encarado como eixo norteador do curso e não como parte principal, 

apresenta uma crítica à prática observada. Nesse sentido, ancorado no argumento pragmático, 

apresenta a sua postura como sendo adequada, modelo a ser seguido, inclusive apresentando 

suas contribuições. 

Já o autor/orador de UE-01 destaca outro aspecto da metodologia do ensino de Língua 

Portuguesa desenvolvida pelo professor colaborador, neste caso, referindo-se ao trabalho com 

o texto que não considera a refacção.  

 

Exemplo 130: 
Essa colocação nos leva a considerar o quanto é importante a refacção 

textual, isto é, permitir que o aluno revise, interaja e atue sobre seu próprio 

texto reflexiva e criticamente. É uma pena saber que existem muitos 

devaneios nos aspectos que tangem às metodologias das aulas de português, 

em que muitos professores deixam de lado os objetivos eficazes de uma 

tarefa como essa, que contribui, decisivamente, para um ensino de qualidade. 

(UE-01, s.p. Ensino x aprendizagem na fase de regência de classe). 

 

É interessante observar que essa tese é defendida pelo autor/orador, ao descrever sua 

prática em sala de aula, mais especificamente, no que diz respeito ao trabalho com os gêneros 

textuais, contemplando a refacção. Nesse processo, o autor/orador lamenta o fato de que 

muitos professores não consideram os objetivos de tal tarefa, ressaltando que ela contribui 

decisivamente para a qualidade do ensino. Assim reforça a adesão de sua defesa perante o 

auditório por meio do argumento pragmático, baseado na estrutura do real, que permite que 

um ato seja apreciado conforme suas consequências favoráveis ou desfavoráveis. 

Ainda sobre os aspectos metodológicos observados no diagnóstico, o autor/orador de 

US-05, ironicamente nomeia as duas metodologias empregadas pelo professor colaborador, 

quais sejam: 

 

Exemplo 131: 
Durante o estágio pude perceber as principais metodologias aplicadas em 

sala de aula. Professora D e ML frequentemente utilizavam o que vamos 

chamar aqui de “A Metodologia da Cópia”. Tal método consiste em 

escrever longos textos ou exercícios na lousa para que fossem copiados pelos 

alunos, após passar o texto, elas tentavam explicar o que escreveram (em 

dois ou três minutos) para dois ou três alunos que as ouviam. Os alunos 

normalmente demoram uma aula inteira para copiar maquinalmente o que 

está na lousa. Além disso, nem todos copiam, muitos vêem a aula de 

português como momento para conversar. 

Há também uma variação: “A Metodologia da Apostila”, muito utilizada 

pela professora G, que costuma escrever na lousa as páginas da apostila a 
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serem feitas, e passa o resto da aula esperando que os alunos o façam. A aula 

termina e não há nem os dois ou três minutos de explicação, e nem os dois 

ou três alunos fazendo. 

Além disso, não há continuidade na matéria. [...] (US-05, p. 05. Grifo nosso). 

 

Ao relatar sobre as metodologias aplicadas, o autor/orador atribui sentidos para sua 

atuação e para a aula de Língua Portuguesa. Nesse processo se utiliza do argumento pelo 

exemplo e por meio dele nos esclarece os dois tipos de metodologias diagnosticadas: ‘A 

metodologia da Cópia’ e a ‘Metodologia da Apostila’. Para explicar no que consiste cada uma 

delas, utiliza-se também do argumento da definição. A ineficácia dessas metodologias é 

mostrada por meio da relação de causa/efeito, no caso, efeito negativo, que é o desinteresse e 

fala de envolvimento dos alunos. O argumento pragmático também pode ser visto como 

técnica de ancoragem, de reforço, no sentido de ganhar a adesão do auditório, ao mostrar as 

consequências negativas desse ato. 

Em US-05, o autor/orador defende a tese de que a falta de motivação que ocorre nos 

professores e consequentemente nos alunos interfere negativamente no processo de 

aprendizagem. Ao concluir seu trabalho, ele reafirma sua tese sobre a prática observada, cuja 

falta de planejamento interfere na motivação dos alunos. Vejamos: 

 

Exemplo 132: 
Concluo assim que a falta de planejamento, sequência, comunicação, 

dinamismo e motivação das educadoras, contribuem para o não 

aproveitamento dos alunos, que consequentemente desmotivados a 

participarem da aula, não produzem e aumentam a indisciplina. (US-05, p. 

10). 

 

No término de seu trabalho, o autor/orador de US-05 reafirma a tese sobre a 

metodologia do ensino de Língua Portuguesa, de que a falta de metodologia, sequência, 

dinamismo e motivação dos professores influenciam no não aproveitamento dos alunos. No 

exemplo acima, e nos demais processos argumentativos dos autores/oradores da USP, essa 

tese é reforçada por meio do argumento pragmático, uma vez que os autores/oradores elencam 

as consequências causadas por essa prática.  

 

4.2.1.3 Do Ensino de literatura  

 

Outro aspecto do ensino de Língua Portuguesa destacado pelos autores/oradores diz 

respeito ao ensino de literatura. Em US-03, por exemplo, o autor/orador reflete sobre uma 
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realidade do ensino da literatura, mais especificamente da poesia, uma vez que, das aulas 

observadas, 95% foram de literatura, sendo que, desse percentual, 90% foram de poesia. De 

acordo com o autor/orador, os alunos mostravam-se apáticos a esse gênero. Nesse sentido, por 

meio de dados reais, partindo do lugar da quantidade e do argumento pragmático, uma vez 

que destaca a consequência desse ato, o autor/orador reforça a adesão de seu auditório à tese 

apresentada a seguir, conforme sua constatação: 

 

Exemplo 133: 
Pude constatar a resistência que os alunos têm ao gênero poesia e as 

dificuldades de compreensão linguística, fato que pode estar associado a 

pouca familiaridade dos alunos com o universo dos livros. Sendo assim, 

reformulei minha pergunta de pesquisa, de modo que estivesse diretamente 

ligada a minha experiência em sala de aula: De que estratégias o professor 

se utiliza para ensinar poesia na sala de aula? (US-03, p. 02). 

 

Como podemos observar, o autor/orador nos apresenta a constatação de que os alunos 

tem resistência ao gênero poesia, resistência essa que o autor/orador atribui a pouca 

familiaridade dos alunos com os livros, o que é apresentado ancorado no argumento do 

vínculo causal. Com base nessa constatação, o autor/orador delimita sua questão, mostrando 

preocupação em aliar a pesquisa a sua experiência em sala de aula. Assim, o autor/orador se 

apresenta como professor pesquisador, questionando sobre as estratégias que o professor 

utiliza para ensinar poesia na sala de aula, induzindo seu auditório a se interessar pela resposta 

desse questionamento.  

É interessante ressaltar que, com intuito de mostrar a resistência dos alunos a esse 

gênero, o autor/orador apresenta alguns questionamentos feitos pelos próprios alunos sobre o 

sentido do estudo da poesia, como por exemplo, “para que eu preciso disso?”, ao que o 

professor responde “para a vida”. O autor/orador defende que seu questionamento é 

compreensível, pois hoje observamos um ‘estilhaçamento das funções da literatura’. Assim o 

autor/orador busca influenciar seu auditório da pertinência de sua questão de pesquisa, ao 

exemplificar que este questionamento também parte dos próprios alunos e, desse modo, não 

só atribui um sentido para o ensino de Língua Portuguesa, e mais especificamente ao ensino 

de poesia, mas apresenta também os sentidos atribuídos pelos próprios alunos, como podemos 

ver mais enfaticamente no trecho que se segue: 

 

Exemplo 134: 
A professora [...] Escreve as palavras na lousa e pede para que os alunos 

completem o texto abaixo as colocando no lugar certo. O texto chama-se “Eu 
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amo você, Língua Portuguesa”. Alguns alunos dizem coisas do tipo “eu 

odeio português”. [...] Um aluno diz: “poesia é coisa de baitola!” (US-04, 

p. 34, Grifo nosso). 

 

Assim, o autor/orador de US-04 apresenta os sentidos para a Língua Portuguesa 

atribuídos pelos alunos. Para tanto, recorre ao argumento pela ilustração através das 

impressões negativas dos alunos sobre a Língua Portuguesa e sobre poesia, manifestadas 

durante a prática do professor colaborador. É interessante observar que, no final do diário, o 

autor/orador mostrará outra concepção, no caso positiva, dos alunos em relação às aulas de 

língua portuguesa, o que dá a entender a influência, a contribuição de sua prática. 

O autor/orador de UE-02 também apresenta os sentidos do ensino de Língua 

Portuguesa para os alunos, que neste caso também demonstram apatia explícita à disciplina: 

 

Exemplo 135: 
Mas, o que podemos percebe de imediato nas aulas de língua portuguesa que 

observamos nesta turma é que eles apresentam uma grande carência de 

leitura, falta de atenção, e em alguns casos antipatia explícita em relação à 

disciplina. Os alunos em grande parte reclamam quando o professor propõe 

atividades de leitura e, principalmente, de produção textual. Isso deve ser 

entendido, primeiramente, pela falta de estímulo e de inovação nas aulas de 

língua materna. [...] O que até certo ponto, apresentam-se como 

metodologias contrárias às propostas do PCNEM de Língua Portuguesa  

‘Propõe-se, no nível do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à 

formação específica; o desenvolvimento da capacidade de pesquisar, buscar 

informações, analisá-los e selecioná-los; a capacidade de aprender, criar, 

formular, ao invés do simples exercício de memorização. (BRASIL, 2006, 

p.16).’ (UE-02, p. 08-09). 

   

Assim, com base nos sentidos atribuídos ao ensino de Língua Portuguesa pelos alunos, 

o de rejeição e carência tanto no que se refere às atividades de leitura, quanto no que se refere 

às atividades de produção, o autor/orador também constrói o seu sentido. Para tanto, utiliza-se 

dos argumentos baseados na estrutura do real concernentes ao uso das ligações de sucessão, 

relações de causa e efeito, quando mostra a deficiência notada, em virtude da prática do 

professor ser contrária às propostas do PCNEM. Nesse caso, recorre também às ligações que 

fundamentam a estrutura do real, mais especificamente, o fundamento pelo caso particular: o 

modelo e o antimodelo, que é mostrado por meio da dissociação de noções de duas práticas: a 

prática proposta pelos documentos e a prática desenvolvida pelo professor colaborador.  

No caso de UE-03, os sentidos atribuídos ao ensino de língua portuguesa partem da 

defesa da tese sobre o ensino do texto literário, apresentada a partir da constatação da 

ineficácia da prática do professor regente:  
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Exemplo 136: 
Observamos que não há interação entre os alunos e o professor, este expõe o 

seu ponto de vista sobre o assunto trabalhado em sala de aula, mas não ouve 

as opiniões dos educandos. Pra que os alunos tornem-se leitores críticos é 

necessário que o docente deixe-os livres para que construam o sentido do 

texto literário, a partir do seu conhecimento de mundo e das suas 

experiências enquanto leitor. 

‘A escola tenta contribuir para a formação de leitores críticos, no entanto, 

esse objetivo é frustrado, já que as leituras desenvolvidas pelos alunos são 

previamente dirigidas pelas interpretações instituídas pelos professores e 

pelos livros didáticos. [...] (SILVA, 2005, p. 61)’ 

Durante as observações, comprovamos que os estudos dos literários 

centravam-se na história da literatura para a compreensão do texto, sendo 

que nem sempre a história corresponde ao texto que lhe serve de exemplo. 

(UE-03, p. 07).  

 

Para apresentar e defender sua tese sobre o ensino de Língua Portuguesa e, mais 

especificamente, sobre o ensino de literatura, o autor/orador parte de uma constatação, a de 

que não há interação entre professor e aluno. Partindo dessa realidade, defende a tese de que, 

para que os alunos tornem-se leitores críticos, é necessário que o docente deixe-os livres para 

que construam o sentido do texto literário, a partir do seu conhecimento de mundo e das suas 

experiências enquanto leitores. Para sustentar, reforçar a adesão dessa tese, o autor/orador se 

utiliza do argumento de uma autoridade da área. Ele conclui esse processo argumentativo 

apresentando uma comprovação sobre os estudos literários, a de que eles estão centrados na 

historiografia literária, algumas vezes, incoerente em relação aos textos que lhe servem de 

exemplo. 

Ainda sobre o ensino de Literatura observado na fase de regência, o autor/orador de 

US-04 apresenta a constatação de que o ensino de Literatura que se arrasta desde o início das 

escolas até os dias atuais evoluiu muito timidamente. O autor/orador defende a tese de que é 

evidente que se ensina para a literatura, fechando-se nela mesma e transformando-a em 

disciplina escolar, castrando a possibilidade de tornar-se um processo prazeroso e criativo. O 

autor/orador aponta também a abordagem inadequada do ensino do texto literário e a partir 

dessa realidade propõe sua prática, como podemos acompanhar: 

 

Exemplo 137: 
[...] As tarefas escolares ainda estão demasiadamente centradas no que se 

diz, e quase nunca se observa como se diz, que é o que mostra a qualidade 

do texto literário. Por isso fiz questão de trazer Machado de Assis para a 

regência. Dom Casmurro seria apenas mais uma novela das seis se não fosse 

a técnica e o rebuscamento da escrita machadiana. A literatura fácil veda os 

desafios. Segundo GERALDI (51:1999) “Caso contrário, (...) os exercícios 

acabam funcionando como uma espécie de filtro seletor em que o 
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relacionamento do leitor com o texto fica distorcido e apequenado.” (US-04, 

p. 15). 

 

De acordo com as constatações apresentadas pelo autor/orador, as tarefas escolares 

estão demasiadamente centradas no que se diz e quase nunca se observa como se diz, sendo 

que é este último que mostra a qualidade do texto literário, conforme defende o autor/orador. 

Partindo dessa realidade, o autor/orador justifica seu trabalho na regência. Para justificar as 

obras trabalhadas, considerando o rebuscamento da escrita machadiana, defende outra tese e 

desta feita, por meio do argumento de autoridade, a de que a Literatura fácil veda os desafios. 

Para concluir, utilizando-se da dissociação de noções e do vínculo causal, defende que uma 

postura contrária traria como consequência um relacionamento distorcido e apequenado do 

leitor com o texto. Diante disso, o processo argumentativo construído pelo autor/orador 

acontece, ao apontar um aspecto deficiente na prática observada, colocando-a como 

antimodelo e sugerindo uma alternativa, que supere os impasses observados, mostrando que 

foi além do que observou no intuito de que seja considerada como modelo a ser seguido, 

contrariamente à pratica observada, que deve ser evitada. Nesse sentido, se apresenta, 

também, como profissional coerente em relação à teoria e à prática adotada e, em outro 

momento, apresenta questionamentos como forma de dirigir-se ao seu auditório:  

 

Exemplo 138: 
Portanto, está cada vez mais difícil caminhar na direção oposta e resgatar 

esse aluno para que se interesse pelos livros. Vale a pena? É necessário? E se 

não o fizermos agora, que (sic) o fará? (US-04, p. 12).  

 

Tais questionamentos sobre o ensino de Literatura representam uma estratégia de 

dirigir-se ao auditório, chama-lo ao debate, à reflexão. Para tanto, ancora-se no argumento da 

direção, argumento que responde a pergunta: aonde se quer chegar? (PERELMAN e 

TYTECA, 2005). 

 

4.2.2 Perspectiva para o ensino de Língua Portuguesa: ótica inovadora 

 

Nesta segunda perspectiva, a atribuição de sentidos para o ensino de Língua 

Portuguesa na perspectiva do estagiário, autor/orador do relatório, dá-se quando refletem 

sobre a prática por ele realizada na regência. Ela é sempre colocada como superior em relação 

à prática observada. Vejamos como os autores/oradores de três IES brasileiras constroem a 
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imagem de si nos sentidos atribuídos ao ensino de Língua Portuguesa por eles realizado, 

considerando três aspectos desse ensino. 

 

4.2.2.1 Da noção de linguagem adotada à articulação entre os três eixos do ensino de Língua 

Portuguesa: leitura, ensino e análise linguística 

 

No trabalho com o ensino de Língua Portuguesa, um dos sentidos mais recorrentes, 

especialmente entre os autores/oradores da UERN, é sobre a noção de linguagem a ser 

adotada pelo professor. Vejamos o que defende UE-01 em relação a este sentido:  

 

Exemplo 139: 
No caso específico do ensino de Língua Portuguesa, é necessário 

desenvolver um trabalho que se volte para a esfera interacionista da 

linguagem, tomando por base a grande infinidade de gêneros textuais 

materializados nas mais diversas práticas sócio-comunicativas da língua em 

uso. (UE-01, s.p. Considerações finais). 

 

Nas suas considerações finais, o autor/orador reforça a tese defendida desde o início de 

sua discussão, explicitando a filiação teórica que embasou a sua prática e defendendo-a como 

sendo necessária. A tese de que, no caso específico de Língua Portuguesa, é necessário 

desenvolver um trabalho que se volte para a esfera interacionista da linguagem. Dessa 

maneira, o trabalho com a infinidade de gêneros textuais é colocada como uma forma de 

trabalhar nessa perspectiva de linguagem defendida. O autor/orador de EU-05 também afirma 

trabalhar na prática de sala de aula com a concepção de linguagem proposta pelos PCNs, 

mostrando-se coerente com esses documentos e dialogando, em caráter imediato, com o 

professor da disciplina de estágio que trabalha com os documentos no conteúdo programático 

da disciplina.   

Além de ser uma maneira de considerar a linguagem na perspectiva interacionista, o 

trabalho com os gêneros textuais é colocado como o melhor, também pelo fato de está nas 

orientações dos PCN, conforme defende o autor/orador de UE-04: 

 

Exemplo 140: 
Assim sendo, nada melhor que trabalhar na sala de aula com uma grande 

diversidade de gêneros, oferecendo textos retirados de diferentes suportes e 

com as mais distintas finalidades, desde os textos literários aos diversos tipos 

de textos não-literários, incluindo os textos orais e os não-verbais. (UE-04, p. 

14, Grifo nosso). 
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Como podemos observar, o autor/orador defende a superioridade dessa proposta de 

trabalho com os gêneros. Para tanto, ao asseverar que nada melhor do que trabalhar com uma 

grande diversidade de gêneros em sala de aula, o autor/orador recorre ao argumento da 

superação, que coloca essa postura como melhor, modelo a ser seguido e, em contrapartida, o 

trabalho que não lhe considera é tido como sendo inferior. Ao destacar a variedade de textos 

nesta proposta, parte do lugar da quantidade, o que caracteriza sua proposta também como 

sendo diversificada. Nesse processo, o autor/orador dialoga com os teóricos da área dos 

gêneros textuais e ensino e com os próprios documentos oficias, e, especialmente, com o 

professor orientador, que em seu conteúdo programático trabalha com esta teoria 

considerando-a aplicável ao ensino.  

Conforme prescrevem os documentos oficiais, o ensino de língua materna deve estar 

fundamentado em três eixos de sustentação: a leitura, a produção e a análise linguística. Nos 

discursos dos autores/oradores sobre a prática desenvolvida, percebemos a preocupação em 

atender a essa proposta, quando, por exemplo, EU-01, justificando seu trabalho com os 

gêneros textuais, além de embasado em argumentos de autoridade, recorrendo a teóricos da 

área, (SOUZA, SILVA E ANGELIM, CORRÊA E CUNHA, LOPES-ROSSI), apresenta-o 

como forma de atender à proposta do famoso tripé do ensino de Língua Portuguesa:  

 

Exemplo 141: 
[...] essa metodologia parte da tese de que, no ensino de Língua Materna, 

particularmente no Ensino Médio, é preciso um trabalho de interligação 

entre leitura, produção de texto e análise linguística como facetas que se 

complementam e não existem sozinhas. (UE-01, s.p. Ensino x aprendizagem 

na fase de regência de classe). 

 

Os autores/oradores vão justificando sua metodologia em função desses três aspectos. 

UE-02, por exemplo, mostra como contemplou a leitura por meio do trabalho com os gêneros 

textuais, com a finalidade de desenvolver o posicionamento crítico do aluno em relação ao 

texto, evitando a mera decodificação de palavras. Esse processo argumentativo baseia-se no 

argumento das dissociações de noções entre as posturas de ensino de leitura defendidas por 

ele e as que se devem evitar:  

 

Exemplo 142: 

Dessa forma, é preciso que os alunos sejam instigados a prática de leitura e 

de exercícios que desenvolvam o seu pensamento crítico reflexivo para que 

eles possam criar a capacidade de se posicionar criticamente a determinado 

texto ou mesmo exercício de compreensão, e não ficarem no nível de mera 
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decodificação de palavras para decorar um determinado conteúdo. (UE-02, 

p. 08-09). 

[...] 

Partindo desse pressuposto [o pressuposto de que as aulas suscitam 

questionamentos sobre a ótica tradicional, retomar a tese anteriormente 

defendida] nossas aulas se fundamentaram principalmente no trabalho com 

diferentes gêneros textuais (textos) mediados por atividades de leituras 

silenciosas e compartilhadas, e produção textual, o que possibilitou um 

contato direto com algumas variedades linguísticas, e com características 

próprias da textualidade; além de promover debates nos quais os alunos 

pudessem expor suas idéias; trabalhamos questões literárias de modo a 

proporcionar análises compreensivas de textos, e, ainda, produções escritas 

que nos serviram para verificar a maturidade lingüística dos alunos. (UE-02, 

p. 13). 

 

Partindo do pressuposto de que as aulas de língua portuguesa se apresentam por uma 

ótica tradicional e, quase sempre prescritiva, o autor/orador de UE-02 defende seu trabalho 

fundamentado nos gêneros textuais, contemplando atividades de leitura silenciosa e 

compartilhada, produção e análise linguística. Para tanto, além do argumento das dissociações 

de noções, ancora-se, também, no argumento pragmático, apelando para as consequências, 

impactos, implicações positivas que o trabalho pode trazer para o ensino nessas três 

instancias. Nesse sentido, coloca sua prática como superior, atualizada em relação à prática 

observada. 

Já o autor/orador de UF-05 apresenta seu trabalho com a produção textual. Para tanto, 

parte do argumento do vínculo causal, baseado na estrutura do real, com destaque para a 

finalidade de sua proposta:  

 

Exemplo 143: 
As aulas de Produção Textual contaram também com o compartilhamento 

dos textos produzidos, correções da turma e reescritura pelo aluno-autor, 

com a finalidade de tornar publico o que fora produzido por cada um e 

melhor, (sic) de fato, a escrita. Tal iniciativa teve aprovação dos alunos e os 

estimularam a participar das aulas. (UF-05, p. 08). 

 

Conforme o autor/orador, a sua proposta de trabalho com o texto contemplou a 

reescrita, com a finalidade de proporcionar a melhoria dos textos dos alunos, bem como 

estimular a participação dos mesmos. Nesse sentido, o autor/orador demonstra assumir uma 

noção de texto enquanto processo, de algo que pode ser melhorado. Como forma de aumentar 

a adesão de sua proposta por parte do auditório, mostra que a proposta teve a aprovação dos 

alunos, o que, na argumentação, pode ser visto como uma estratégia interessante, no sentido 

em que defende algo que já é previamente aceito. O autor/orador se apresenta, nesse caso, 

como professor interativo, cuja proposta de produção estimula a participação dos alunos. 
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Essa noção de trabalho com o texto também é posta por UE-04, ao defender a prática 

constante de reescrita de textos em seu trabalho com a linguagem. O autor/orador assume essa 

postura de acordo com os PCN, demostrando atuar em conformidade com os documentos 

oficiais, e neste ponto, dialogando com o professor da disciplina de estágio.  

 

Exemplo 144: 
A prática de reescritura de textos também foi constante no nosso trabalho 

com a linguagem, pois, em todos os textos produzidos trabalhamos a 

refacção, a qual é de fundamental importância para o aperfeiçoamento da 

escrita dos alunos, como nos mostra os PCN’s (1998, p. 77): ‘[...] a refacção 

faz parte do processo de escrita: durante a elaboração de um texto, se relêem 

trechos para prosseguir a redação, se reformulam passagens. Um texto 

pronto será quase sempre produto de sucessivas versões. Tais procedimentos 

devem ser ensinados e podem ser aprendidos’. (UE-04, p. 15). 

 

Consoante o discurso do autor/orador de UE-04, temos a constituição do ethos de um 

professor competente que em sua prática contempla os aspectos basilares, primordiais do 

ensino de língua: leitura, escrita e reescrita e análise linguística, defendendo que tais 

procedimentos devem ser ensinados, ou seja, colocando-os como modelo de prática a ser 

seguido. Ao defender a tese de que um texto pronto será quase sempre produto de sucessivas 

versões, mostra-se também como profissional atualizado em relação às práticas de ensino do 

texto, posto que assume uma noção de texto enquanto processo, em oposição à concepção de 

texto enquanto produto, hoje amplamente criticada pelos linguistas no contexto de ensino 

tradicional.  

Em relação ao ensino da análise linguística, o autor/orador de UE-03 apresenta uma 

tese opondo esta abordagem ao ensino da gramática normativa. Segundo ele, no ensino de 

análise linguística, em oposição ao ensino da gramática normativa, o importante é que os 

discentes aprendam a utilizar a língua adequadamente e não somente compreendam a 

nomenclatura gramatical para se tornarem reprodutores da gramática normativa. Dessa forma, 

ao defender essa tese do ensino de análise linguística, em oposição ao ensino da gramática 

normativa, apresenta uma dissociação de noções, entre essas duas abordagens colocadas em 

oposição, e, ao mesmo tempo, recorre ao argumento da superação, ao defender que a análise 

linguística permite que o aluno aprenda a utilizar a língua adequadamente e não apenas a 

nomenclatura gramatical. O que reforça a pertinência de sua justificativa, ainda mais se 

considerarmos que o autor orador defende essa tese, ancorado no argumento de uma 

autoridade da área (MENDONÇA, 2006), que discute esse aspecto. Essa postura também é 

assumida pelo autor/orador de UE-04, ao defender que o domínio da norma culta, que se 
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espera que o aluno adquira, deve se refletir em suas produções textuais e em sua prática de 

leitor/ouvinte. 

 

4.2.2.2 Dos aspectos metodológicos, uso do material didático 

 

Em se tratando do ensino de Língua Portuguesa, nos sentidos atribuídos pelos 

autores/oradores de três IES brasileiras, a preocupação se volta para um ensino que contemple 

aspectos como leitura, produção e análise linguística, porém se volta, igualmente, para as 

metodologias de ensino desses aspectos. Quando apresentam a prática por eles desenvolvida 

no período de regência, os autores/oradores destacam alguns aspectos do procedimento 

metodológico utilizado, que inclui o uso do material didático, neste caso, demonstrando um 

uso ponderado.  

Na metodologia utilizada na fase de regência, o autor/orador de UE-03 parte de uma 

constatação sobre as práticas de ensino de Língua Portuguesa e, com base nessa constatação, 

justifica sua atuação:  

 

Exemplo 145: 
Ante a essa comprovação e cientes de que as práticas de ensino de Língua 

Portuguesa precisavam considerar a diversidade de textos existentes em 

nossa sociedade e levar em conta a necessidade de tornar os discentes 

leitores e produtores de textos proficientes; propomo-nos a adotar 

procedimentos metodológicos que proporcionassem aos educandos a 

interação com a linguagem e com suas funções através do contato com a 

heterogeneidade de textos; já que estes constituem formas culturais de ação 

social que são caracterizadas na e pela linguagem. (UE-03, p. 16). 

 

De acordo com a constatação feita sobre as práticas de ensino de Língua Portuguesa, o 

autor/orador de UE-03 defende a tese de que é necessário considerar a diversidade de textos 

existentes em nossa sociedade, levando em conta também a necessidade de tornar os discentes 

leitores e produtores proficientes. Partindo dessa tese defendida, o autor/orador se propõe a 

adotar procedimentos metodológicos que proporcionem a interação com a linguagem e suas 

funções por meio do contato com diferentes textos. Tendo em vista as contribuições positivas 

que o procedimento metodológico proposto pelo autor/orador pode causar, apresentando-se 

diferenciado em relação à metodologia constatada na fase de diagnóstico, o autor/orador 

assume-se enquanto professor superior/inovador, um modelo a ser seguido. 

Nos autores/oradores da UFMA, essa preocupação com os procedimentos 

metodológicos, com o planejamento também é recorrente, como podemos observar: 
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Exemplo 146: 
[...] os principais recursos facilitadores da exposição de conteúdo utilizados 

em sala de aula foram o Data Show, o livro didático adotado pela professora, 

muitos materiais impressos, várias dinâmicas, aparelho de som, músicas, 

vídeos interessantes e outros cômicos, figuras, poemas, o quadro, pincel, 

entre outros. A dinamicidade em sala de aula foi priorizada em praticamente 

todas as aulas. (UF-04, p. 10). 

Contribuindo desta forma, para o maior desenvolvimento dos alunos. Pois à 

medida que o professor empenha-se a planejar e dinamizar as aulas, percebe-

se o maior interesse dos alunos, consequentemente o rendimento melhora. 

(UF-02, p.16). 

 

No caso dos discursos dos dois autores/oradores de UF-04 e UF12, a preocupação em 

apresentar os recursos didáticos e metodológicos utilizados em sua regência como forma de 

mostrar dinamicidade nas aulas. Ele demonstra que foi dinâmico em sala de aula e, para tanto, 

recorre ao lugar da quantidade, seja elencando vários recursos utilizados, seja concluindo que 

a dinamicidade foi priorizada em praticamente todas as aulas. Conforme expressa o 

autor/orador de UF-02, o empenho e a preocupação, em planejar dinamicamente suas aulas, o 

professor contribui para o maior desenvolvimento dos alunos, ancorando-se, desse modo, no 

argumento pragmático, ao destacar a consequência, neste caso positiva. Essa técnica pode ser 

compreendida como forma de aumentar, ganhar a adesão de seu auditório, em um caráter 

imediato, no caso da escrita do relatório, o professor da disciplina de estágio, porém, 

dirigindo-se ainda aos profissionais da área e aos próprios alunos que são o auditório mais 

imediato durante a regência e que é pensado quando da preocupação com o planejamento 

dinâmico de aulas que lhes despertem o interesse. 

Nessa perspectiva de apresentar a metodologia empregada na fase de regência, os 

autores/oradores estão sempre colocando-a como sendo diferenciada da metodologia 

observada, e neste caso, melhor. É o que podemos observar, por exemplo, em UF-04 quando 

defende:  

 

Exemplo 147: 
[...] o desenvolvimento de uma prática diferente e criativa o projeto ‘Paródia 

e poesia: Hora de Produção’ visando despertar o gosto pela produção textual 

e perceber sua importância a partir de poesias e paródias (UF-04, p. 10).  

 

Consoante este exemplo, o autor/orador de UF-04, apresenta ainda sua prática como 

sendo diferente e criativa. Ao defini-la como diferente, criativa projeta uma imagem de 

professor superior/inovador, o que é alcançado por meio do argumento da superação em 

relação a outra prática que se diferencia desta, ou seja, que não é criativa. Além disso, através 
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do argumento do vinculo causal, baseado nas relações de meio/fim, reforça ainda mais a 

pertinência de sua prática, ao destacar a sua finalidade: despertar o gosto pela produção 

textual.  

Outro aspecto relativo aos procedimentos metodológicos utilizados por esses 

autores/oradores é o fato de na fase de regência planejarem atividades que valorizam os 

conhecimentos prévios dos alunos em Língua Portuguesa, como podemos observar em UF-

05: 

 

Exemplo 148: 
Notou-se também o grande conhecimento que os alunos já possuíam em 

relação a disciplina e como as atividades propostas não valorizavam tais 

conhecimentos prévios. 

Assim, durante a regencia (sic) elabouraram-se (sic) atividades que 

tornassem o aluno co-participante do processo ensino-aprendizagem, um 

exemplo disso foi a apresentação de seminários, dos quais alguns contou ate 

com caracterização por parte dos alunos. 

Conseguiu-se assim um bom relacionamento com os alunos e elagios (sic) 

mutuos (sic) no encerramento do estagio. (UF-05, p. 09-10). 

 

Nesta perspectiva apresentada por esse autor/orador, o ensino de Língua Portuguesa 

deve considerar os conhecimentos que os alunos já possuem sobre a disciplina. Dessa forma, 

o professor defende que o trabalho deve ser desenvolvido no sentido de levar algo novo para 

os alunos, aumentar seus conhecimentos, uma vez que eles já sabem sobre a língua, tese 

defendida também por UF-02. Para concluir sobre a prática desenvolvida, o autor/orador 

recorre ao argumento pragmático, afirmando o sucesso de sua prática conforme aceitação dos 

alunos, conferindo-lhe, assim, maior valor e, consequentemente, a adesão de seu auditório. 

Ainda sobre os procedimentos metodológicos defendidos pelos autores/oradores em 

sua regência, destaca-se o uso crítico/reflexivo do material didático, mais especificamente o 

livro didático. Conforme defendem alguns autores, em consonância com UE-01:  

 

Exemplo 149: 

[...] é mister levar em conta o livro didático como uma ferramenta e/ou um 

recurso didático e não como um instrumento insubstituível ao ensino e 

substituível ao professor. (UE-01, s.p. Considerações finais). 

Nessa perspectiva de trabalho com os gêneros, um forte aliado é o Livro 

Didático que é hoje ainda um dos recursos mais acessíveis a professores e 

alunos, apesar de muitas vezes não ser valorizado ou utilizado 

adequadamente. Mas, podemos dizer que durante nossa fase de regência ele 

foi um recurso indispensável para nosso trabalho em sala de aula.  

É importante ressaltarmos que apesar da diversidade de gêneros textuais 

apresentados pelo livro didático adotado pela escola, não nos detemos 

unicamente a este recurso para desenvolvermos nossas aulas, ou seja, sempre 
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buscávamos trazer para sala de aula outros recursos que também ofereciam 

uma variedade de textos dos mais diversos gêneros como revistas e jornais. 

(UE-04, p. 14). 

 

Assim como UE-01, UE-02, US-04, por exemplo, também defendem uma postura 

crítico-reflexiva, ponderada em relação à utilização desse material. Defendem que ele seja 

utilizado como ferramenta auxiliar e não insubstituível ao professor, como em alguns casos é 

destacado pelos autores/oradores. Contrapondo-se aos profissionais que fazem o uso 

irrefletido do livro didático, os autores/oradores se apresentam, pois, como profissionais 

críticos/reflexivos que sabem utilizar essa ferramenta de ensino de forma ponderada, 

buscando outras fontes, diferentemente de muitos profissionais. Nesse sentido, recorrem ao 

argumento da superação, tanto como forma de mostrarem-se superiores em relação a outros 

profissionais, quanto ao mostrar que vão além do que está posto no livro, como é o caso de 

UE-04, que, no trabalho com os gêneros, apesar de ter no livro didático já uma diversidade de 

textos, buscou ir além, trazendo outros materiais. Neste sentido, reconhece-se também como 

um profissional não acomodado. 

 

4.2.2.3 Do Ensino de literatura  

 

Nos discursos dos autores/oradores das três IES brasileiras contempladas neste 

trabalho, os sentidos atribuídos ao ensino de Literatura em suas regências são múltiplos.  

Uma das teses defendidas pelos autores/oradores sobre o ensino de literatura é o de 

que esta deve funcionar como uma experiência viva:  

 

Exemplo 150: 
Candido fala que a literatura [deve] funcionar como experiência viva no 

processo de ensino, de modo que deve fazer parte da experiência de vida do 

aluno e estar o mais próxima possível dele. Todavia, em nosso mundo 

imediatista, no qual as pessoas de modo geral (e não só os adolescentes) têm 

dificuldades de focarem a atenção em um único livro e lê-lo até o fim, 

envolver um aluno na leitura e no estudo de uma poesia mostra-se algo 

realmente desafiador. (US-03, p. 03). 

 

Como podemos observar no discurso de US-03, o autor/orador defende como a 

literatura deve funcionar no ensino. Para tanto, recorre ao argumento de autoridade para 

reforçar a sua posição de que ele deve funcionar como experiência viva. Partindo dessa tese, 

por meio da relação causa e efeito, assevera que envolver um aluno na leitura e no estudo de 

uma poesia mostra-se algo desafiador, tendo em vista o mundo imediatista e a dificuldade das 



175 

 

pessoas em focar a atenção em um único livro para lê-lo até o fim. É interessante observar que 

o autor/orador já adianta que sua prática, por ser desafiadora, exigirá esforço de sua parte, 

partindo assim do lugar da pessoa, uma vez que este confere valor ao que é feito com esforço. 

Já o autor/orador de US-04 defende a tese de que o texto deve ser levado para a sala de 

aula, que devemos trazer mais o texto em si e menos sobre ele: 

 

Exemplo 151: 
Devemos trazer mais o texto literário em si, e menos sobre ele, procurando 

sempre expor o aluno a outros universos e variantes de sua língua. Por isso, 

livros como ‘A espinha de Ritinha’ não fornecem experiências significantes, 

pois além da baixa qualidade do texto, são de um universo já conhecido pelo 

aluno. (US-04, p. 15). 

 

No processo argumentativo em defesa dessa tese, o autor/orador parte de uma 

dissociação de noções anteriormente apontada como tendo sido constatada no diagnóstico, a 

de que o ensino de literatura concentra-se mais no que se diz e menos no como se diz sobre o 

texto. Ancorado no argumento pelo exemplo, o autor/orador apresenta um tipo de atividade, 

por exemplo, de trabalho com um livro como ‘A espinha de Ritinha’ já pertencente ao 

universo conhecido pelo aluno, que não contribui para seu aprendizado, o que reafirma a tese 

defendida anteriormente, ancorada no argumento de autoridade da área, de que a literatura 

fácil veda os desafios. Assim, o autor/orador também se opõe ao ensino da historicização da 

literatura. 

Com o intuito de esclarecer e defender sua prática, o autor/orador de US-04 recorre ao 

argumento de autoridade da área: 

 

Exemplo 152: 
LERNER (2006:28) esclarece bem o que pretendi fazer durante as aulas na 

regência: ‘O desafio é formar pessoas desejosas de embrenhar-se em outros 

mundos possíveis que a literatura nos oferece, dispostas a identificar-se com 

o semelhante ou a solidarizar-se com o diferente e capazes de apreciar a 

qualidade literária. Assumir esse desafio significa abandonar as atividades 

mecânicas e desprovidas de sentido, que levam crianças a distanciar-se da 

leitura por considera-la uma mera obrigação escolar, significa também 

incorporar situações em que ler determinados materiais seja imprescindível 

para o desenvolvimento dos projetos que se estejam levando a cabo, ou – e 

isto é igualmente importante – que produzam o prazer que é inerente ao 

contato com textos verdadeiros e valiosos’. (US-04, p. 15). 

 

Utilizando-se do argumento de autoridade, o autor/orador reafirma sua tese 

anteriormente apresentada de que formar leitores de textos literários é uma tarefa desafiadora. 

Dessa forma, parte do lugar da pessoa, ao deixar claro que sua tarefa foi difícil. Nesse sentido, 
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constrói a imagem de si a partir do outro, ao se utilizar dele para criar uma imagem de 

professor de literatura exemplar aos olhos de seu auditório, reforçando a tese que vem 

defendendo sobre o ensino de literatura e mostrando-se coerente em relação à concepção 

assumida, articulando teoria e prática, uma vez que atuou conforme o que se dizia assumir. Na 

medida em que defende que assumir esse desafio significa abandonar as atividades mecânicas 

e desprovidas de sentido, que levam crianças a distanciar-se da leitura por considerá-la uma 

mera obrigação escolar e, em oposição, incorporar situações em que ler determinados 

materiais seja imprescindível, o autor/orador utiliza-se da dissociação de noções entre essas 

práticas; e uma vez que a prática oposta a sua deve ser abandonada, coloca-a como 

antimodelo, enquanto a sua em substituição, é modelo a ser seguido. Assim deixa-nos mais 

um sentido para o ensino de literatura e, mais especificamente, de poesia, o de que fazer o 

aluno gostar de ler não é tarefa fácil e fazê-lo de maneira moralizante também não funciona. 

Ainda no tocante ao ensino de Literatura proposto pelos autores/oradores, em UE-05 

temos a defesa a favor do ensino da literatura popular:  

 

Exemplo 153: 
[...] desenvolvemos uma aula interessante pois os temas presentes nos 

poemas, são de histórias que remetem a situações de sofrimento e de 

saudades de uma gente que vive no sertão nordestino. Com relação a essa 

temática é interessante dizer que acreditamos que a escola precisa, com 

regularidade levar esses poemas para a sala de aula. A cultura popular tem 

vitalidade e riqueza de experiências, e privar os alunos de seu conhecimento 

é empobrecê-los cada vez mais. (PINHEIRO, 2007, p. 72) (UE-05, p. 13). 

 

Defendendo o ensino de literatura popular, o autor/orador justifica pelo fato de os 

poemas fazerem parte da realidade de alguns alunos e, como forma de reforçar a credibilidade 

de seu discurso, utiliza-se do argumento de autoridade da área. Por meio desse argumento, 

defende esta proposta de trabalho com a literatura como modelo a ser seguido. Sendo assim, a 

escola tem que levar a literatura popular com regularidade, tendo em vista a vitalidade e 

riqueza dessa cultura. Conforme defende o autor/orador, privar os alunos dessa cultura é 

empobrecê-los cada vez mais, nessa defesa, o autor/orador ancora-se também no argumento 

do vinculo causal, ou do argumento pragmático, destacando as consequências dessa 

abordagem. Aqui também podemos entender uma oposição, um diálogo, em resposta à 

polêmica discussão dos cânones literários, atestando, assim, que a literatura popular não 

canônica também merece seu lugar no ensino de literatura, assim como os clássicos literários.  

De acordo com as reflexões que empreendemos aqui, acerca dos sentidos atribuídos ao 

ensino de Língua Portuguesa nos discursos de estudantes de três IES brasileiras, pudemos 
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perceber que eles são apresentados sempre sob duas perspectivas: (i) a perspectiva observada 

no diagnóstico, quase sempre apontada como falha, sob uma ótica tradicional no que diz 

respeito, tanto ao eixo de articulação entre leitura, escrita e análise linguística, quanto no que 

diz respeito aos procedimentos metodológicos empregados, bem como ao ensino de literatura; 

(ii) a perspectiva da atuação, prática desenvolvida pelo estagiário como sendo inovadora, 

superior.  

Dessa forma, o ethos projetado nesses sentidos atribuídos ao ensino de Língua 

Portuguesa é o de um profissional competente, capaz de articular teoria e prática, que trouxe 

abordagens atuais, funcionais, superando as abordagens tradicionais observadas. Em muitos 

casos, a superação da prática do estagiário em relação à do professor colaborador é enfatizada 

por meio das dissociações de noções entre as duas práticas, bem como pela coerência ou 

incoerência em relação aos documentos oficiais ou aos teóricos da área, o que é mais 

recorrente nos autores/oradores da UERN e somente aos teóricos da área mais recorrentes nos 

da USP. Ou, ainda, de uma forma mais geral, por meio do argumento ato pessoa da ligação de 

coexistência o que significa dizer: eu estou para a prática boa e o professor para a prática 

ruim. 

Os autores/oradores defendem que o ensino de língua portuguesa deve pautar-se (i) 

nas propostas curriculares dos documentos oficiais (PCN, PCNEM, etc.), na articulação de 

seus eixos para o ensino de língua materna e em teóricos da área, especialmente na 

perspectiva do sociointeracionismo e do ensino do texto, na perspectiva dos gêneros textuais, 

recorrente nos estudantes da UERN, (ii) no ensino do texto literário como experiência viva em 

sala de aula, recorrente nos estudantes da USP (iii) em procedimentos metodológicos com o 

uso dinâmico de recursos diversos, recorrente para os estudantes da UFMA. 

Dos sentidos atribuídos ao ensino de uma forma geral, os autores/oradores defendem 

que o processo de ensino-aprendizagem, como um processo argumentativo, deve estar voltado 

para o aluno, auditório imediato do professor e para a necessidade de voltar sua prática para 

os valores, paixões que este desperta no intuito de ganhar sua credibilidade. Para tanto, nos 

discursos dos próprios oradores, o profissional deve assumir a posição de que: 

 

Exemplo 154: 
[...] ensinar é muito mais que passar matéria na lousa, ensinar exige respeito 

[...] ensinar exige: segurança, competência profissional, generosidade, 

comprometimento, liberdade, autoridade e muitas outras características que 

faltam a tantas escolas e a tantos educadores. (US-01, s.p.).  

 

Como podemos perceber é exatamente esta a imagem de credibilidade, de 
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comprometimento e competência profissional que os autores oradores buscam projetar de si, 

visando à credibilidade e confiabilidade de seu discurso, uma vez que, conforme (REBOUL, 

2004), o ethos é o caráter que o orador deve assumir para inspirar confiança no seu auditório, 

pois, independente dos argumentos lógicos utilizados, ele nada obtêm sem confiança. Por 

isso, o orador procura criar uma imagem agradável, de caráter exemplar de sua pessoa aos 

olhos do auditório, mesmo que de fato não a tenha. Como forma de ilustrar o caráter assumido 

pelos autores/oradores no processo de constituição da imagem de si nos discursos aqui 

analisados, apresentamos a seguir, quadros sínteses de como cada autor/orador se apresenta, 

conforme cada instituição. Vejamos: 

 

DADOS DA UERN 

RELATÓRIO ETHOS 

UE-01 Futuro profissional da área, reconhece-se como profissional competente, 

inovador/superior, modelo, coerente, crítico, considera o aluno, interativo, atualizado, 

autoridade no assunto 

UE-02 Futuro profissional da área, reconhece-se como profissional competente, 

inovador/superior, dinâmico, crítico/reflexivo, interativo, coerente, atualizado, modelo, 

aceito, independente do material didático  

UE-03 Futuro profissional da área, profissional competente, consciente, crítico/reflexivo, 

autônomo, inovador/superior, coerente, atualizado, autoridade no assunto 

UE-04 Futuro profissional da área, profissional competente, reflexível, superior/inovador, 

atualizado, coerente, crítico/reflexivo, bem aceito, comprometido, modelo, mediador, 

aprendiz, esforçado 

UE-05 Futuro profissional da área, formador de leitores, pretensioso, superior/inovador, 

dinâmico, modelo, professor leitor, aceito, coerente, realizado/feliz, considera o aluno 

Quadro 06: O ethos de estudantes de Letras da UERN. 

 

De acordo com o quadro acima e conforme apresentado ao longo de nossa análise, a 

construção da imagem dos autores/oradores dos relatórios da UERN, se dá de uma maneira 

complexa, de forma que ao longo do processo argumentativo apresentado na escritura do 

relatório, os autores/oradores se apresentam sob muitas “faces”, embora todas comunguem 

para a construção de um caráter que demonstra assumir. Assim, todos se reconhecem como 

futuros profissionais da área se assumindo competentes, superiores/inovadores e atualizados 

em relação aos novos pressupostos do ensino de Língua Materna. Modelos a serem seguidos. 

 

DADOS DA USP 

RELATÓRIO ETHOS 

US-01 Reconhece-se como profissional competente, modelo, crítico/reflexivo, compreensivo, 

experiente, autoridade no assunto, superior/inovador, consciente, responsável, professor-

pesquisador 

US-02 Reconhece-se como profissional competente, inovador/superior, modelo, coerente, 

autoridade no assunto, bem aceito, herói, gosta de desafio, dever cumprido, realizado/feliz, 

melodramático, humilde, apegado aos alunos 

US-03 Profissional competente, inovador/superior, professor-pesquisador, considera o aluno, 

profissional da área, modelo, autoridade no assunto, flexível, professor mediador, 
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interativo, bem aceito 

US-04 Profissional da área, reconhece-se como profissional competente, superior/inovador, 

coerente, crítico/reflexivo, bem aceito, modelo, professor-pesquisador, pretensioso, 

empenhado, decepcionado em relação ao ensino observado, ponderado, independente do 

material didático, consciente, autoridade no assunto, atualizado, considera o aluno, 

professor leitor  

US-05 Reconhece-se como profissional competente, modelo, bem aceito, coerente, professor 

pesquisador, dinâmico, inovador/superior, professor motivador, considera o aluno, 

interativo, decepcionado em relação à realidade do ensino 

 Quadro 07: O ethos de estudantes de Letras da USP. 

 

No caso dos cinco autores/oradores da USP, a constituição da imagem de si também 

ocorre ao longo de um processo que chamamos de heterogêneo, construído a partir de vários 

valores vinculados à pessoa desses autores/oradores. Nesse processo, os autores/oradores 

projetam a imagem de si como professor-pesquisador, profissionais competentes, 

superiores/inovadores, cujo trabalho é bem aceito pelos alunos, o que atesta seu êxito e o 

coloca como modelo a ser seguido. 

 
DADOS DA UFMA 

RELATÓRIO ETHOS 

UF-01 Reconhece-se como profissional, modelo, autoridade no assunto, criativo, claro, objetivo, 

disponível, responsável, compromissado, solidário, companheiro, aceito, crítico/reflexivo, 

professor enquanto mediador, coerente, professor motivador 

UF-02 Reconhece-se como profissional competente, inovador/superior, modelo, autoridade no 

assunto, capaz de mudar, questionar e conhecer a realidade, crítico/reflexivo, vitorioso, 

dinâmico, considera o aluno, bem aceito, autoridade no assunto, atualizado, responsável, 

consciente, desempenha o papel de amigo, pai e mãe, empenhado, dedicado ao extremo 

UF-03  Ex-aluno do colégio campo de estágio, bem aceito (querido pela instituição e aluno), 

seguro, confiante, autônomo, aprendiz, profissional competente, interativo, ansioso em 

relação ao estágio, institucional, mediador, cooperador, experiente, considera o aluno, 

coerente, capaz de melhorar a cada dia e a aprender com os erros e acertos. 

UF-04 Experiente, crítico/reflexivo, preocupado, ansioso em relação ao estágio, interativo, 

autônomo, dinâmico, criativo, superior/inovador, justo, sem experiência na área, aprendiz, 

que aprende com os pontos positivos e negativos, estimulado, bem aceito, professor 

mediador, profissional competente, esforçado (deu o máximo de si), ansioso em relação ao 

estágio, satisfeito com a tarefa realizada, futuro profissional da área, cooperador, considera 

o aluno, impaciente, vitorioso 

UF-05 Futuro profissional da área, reconhece-se como estagiário, confiável, respeitável, considera 

o aluno, bem aceito, despretensiosa, autônomo, que respeita e admira a prática docente, 

autoridade no assunto, modelo, educador multifacetado (que assume o lugar de pai, mãe, 

amigo e mestre), competente 

Quadro 08: O ethos de estudantes de Letras da UFMA.  
 

De acordo com o quadro acima e em consonância com o que apresentamos no decurso 

da análise desse trabalho, a constituição da imagem de si dos cinco autores/oradores da 

UFMA, também apresenta essa complexidade e heterogeneidade. Eles projetam a imagem de 

si, especialmente enquanto estagiário, responsável e vitorioso, embora alguns também se 

apresentem como futuros profissionais, ou profissionais da área. 
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Portanto, os três quadros apresentados acima ilustram a constituição do ethos de cada 

autor/orador, em cada uma das três Instituições de Ensino Superior que fizeram parte de nossa 

investigação. Como pudemos acompanhar no decurso de nossa análise, o processo de 

constituição da imagem de si desses autores/oradores é complexo, envolvendo a apresentação 

de vários aspectos de seu caráter multifacetado, de forma que o torne exemplar aos olhos de 

seu auditório. Essa constituição do ethos, nos leva a refletir sobre a própria noção de sujeito 

constituído na interação social com o outro, que é uma noção de sujeito não uno e nem 

central.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Quadro nenhum está acabado, 

Disse certo pintor; 
Se pode sem fim continuá-lo, 

Primeiro, ao além de outro quadro 
Que, feito a partir de tal forma, 

Tem, na tela, oculta, uma porta 
Que dá a um corredor 

Que leva a outra e a muitas outras portas 
João Cabral de Melo Neto 

 

Nessa cadeia interminável de sentidos que é a linguagem, as considerações sobre os 

resultados de nossa investigação não têm caráter conclusivo, pois os sentidos não se fecham e 

não se esgotam, mas encontram um ponto de partida, uma porta aberta que pode levar a outras 

portas.   

Com o intuito de responder a questão geral sobre como estudantes do curso de Letras 

constroem a imagem de si, ethos, em relatórios de estágio de diferentes IES, fizemos o 

seguinte percurso: (i) identificamos e analisamos as técnicas argumentativas, os lugares da 

argumentação e o auditório pressuposto nos discursos dos autores/oradores dos quinze 

relatórios que compõem o corpus de nosso trabalho; (ii) observamos os sentidos atribuídos à 

formação e à atuação na área nos discursos de estudantes de Letras, com vista a analisar o 

ethos desses estudantes com base nas teses defendidas sobre a formação e atuação profissional 

na área; (iii) focalizamos os sentidos atribuídos ao estágio supervisionado com o objetivo de 

observar os possíveis distanciamentos e/ou aproximações dos ethos desses estudantes e dos 

sentidos para o Curso de Letras, de acordo com a instituição de ensino e com as teses 

defendidas sobre o estágio. 

Nos cinco relatórios da UERN, considerando os tipos de argumentos utilizados pelos 

autores/oradores, percebemos que estes apresentam a construção de um processo 

argumentativo complexo e bem fundamentado, por meio do uso de diversos argumentos. No 

processo de constituição da imagem desses autores/oradores, observamos a recorrência do uso 

de alguns argumentos: o argumento pragmático, o vínculo causal, a superação, a autoridade, o 

modelo e o antimodelo e a definição, os quais estão voltados para a pessoa do orador, para 

seus atos, de formas diversas no relatório, a saber: (i) seja quando da utilização do argumento 

pragmático para justificar seus posicionamentos, por meio das relações de causa e efeito; (ii) 

seja quando da utilização do argumento de autoridade, recorrendo aos teóricos da área ou aos 
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documentos oficiais para, através de exemplos e comparações entre as práticas observadas e a 

realizada, mostrar-se como superior, como um modelo a ser seguido, o que, em alguns casos, 

figura a dissociação de noções entre teoria/prática, tradicional/moderna e, em contrapartida, 

implica criar a imagem do professor observado como sendo um antimodelo.  

Neste processo, os lugares da argumentação desempenham papel fundamental, de 

modo que os vários argumentos utilizados pelos autores/oradores nos relatórios partem, 

essencialmente, de três lugares da argumentação, tais como: (i) o lugar da pessoa, mais 

recorrente; (ii) o lugar da qualidade; e (iii) o lugar da quantidade. Partindo desses lugares, os 

autores/oradores apresentam valores ligados a sua pessoa, a seus atos e dirigem-se ao 

auditório pressuposto para motivá-lo a fazer determinadas escolhas, ou dito de outro modo, 

para reforçar a adesão às teses defendidas.  

Quanto ao auditório dos autores/oradores dos relatórios da UERN, pode ser definido 

como heterogêneo, amplo, de modo que não se restringe a um auditório particular, como por 

exemplo, o professor da disciplina, mas abarca vários interlocutores, sobre os quais o 

autor/orador não tem controle, portanto, o auditório universal. O diálogo com tais 

interlocutores parte de diversas ordens: (i) com os documentos oficiais como uma resposta à 

instituição de ensino e ao professor da disciplina Orientação de Estágio Supervisionado II; (ii) 

com os alunos e professor-colaborador do estágio, na medida em que planejam sua prática em 

função da realidade do aluno da escola, campo de estágio; (iii) com os teóricos da área, a 

quem todos os autores/oradores recorrem como argumento de autoridade para justificar a 

prática assumida. Esse diálogo pressupõe ainda um auditório mais geral, universal, 

representado pela sociedade. Portanto, nesse processo dialógico, os autores/oradores 

constroem a imagem de si, como profissionais competentes, superiores/inovadores e 

atualizados em relação aos novos pressupostos do ensino de língua materna.  

Nos cinco relatórios da USP, o processo argumentativo de constituição do ethos 

também se dá de maneira bastante complexa, pelo uso de diversos argumentos de ancoragem 

às teses, a saber: (i) argumento pragmático usado para justificar as temáticas e/ou propostas a 

serem desenvolvidas, com base em experiências pessoais e nos impactos acentuados, por 

meio do vínculo causal; (ii) argumento pelo modelo e o pelo antimodelo, os autores/oradores 

destacam a superioridade de sua prática em relação à prática observada e por meio da 

dissociação de noções ou pelo argumento por comparação, colocam-se como modelo a ser 

seguido, contrariamente ao professor colaborador; e (iii) argumento pela ilustração utilizado 

para reforçar a imagem de modelo a ser seguido, especialmente, por meio dos discursos dos 
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alunos, cuja função, nesse caso, é também de argumento de autoridade usado para atestar o 

sucesso da prática desenvolvida.  

Em geral, esses argumentos partem de diversos lugares: (i) da pessoa, quando destaca 

o mérito e o esforço de seus atos; (ii) da quantidade, quando ilustram a aceitação total ou de 

grande parte dos alunos; (iii) da qualidade como forma de mostrar a prática como original e, 

por isso, mais valorizada.  

Os autores/oradores da USP dialogam com um auditório bastante heterogêneo, tais 

como: o auditório universal – representado pela escola, pelo pai, pelos teóricos da área, pelos 

profissionais da área, etc.; auditório particular – representado pelo professor colaborador e o 

professor orientador, alunos da escola campo de estágio e, em casos mais particulares, autores 

e cantores brasileiros (Machado de Assis, Caetano Veloso e Chico Buarque). Por meio desses 

diálogos, esses autores/oradores reconhecem-se como profissionais competentes, 

superiores/inovadores, modelos a serem seguidos.  

Nos cinco autores/oradores da UFMA, podemos perceber a mesma complexidade 

envolvida no processo de constituição do ethos, seja pela recorrência a diversos argumentos, 

visando à aceitação de determinada tese apresentada, seja pelo diálogo estabelecido com o 

auditório heterogêneo, ao qual o discurso é dirigido. Nessa instituição, temos a recorrência 

dos seguintes argumentos: a divisão do todo em suas partes, em que os autores/oradores 

preocupam-se em apresentar o estágio em suas partes e o ato pessoa vinculado ao seu mérito. 

Nessa instituição, não observamos a recorrência do argumento por dissociação de noções ou 

da criação do modelo e do antimodelo, nem mesmo do argumento de autoridade, exceto por 

um dos autores/oradores que recorre a uma autoridade de outra área.  

Esses argumentos partem, basicamente, dos lugares da pessoa e da qualidade com 

ênfase para o esforço e o cuidado empreendidos na experiência de estágio, quase sempre 

colocada como etapa difícil de ser vencida. Para tanto, esses autores/oradores dialogam com 

um auditório universal – compreendido pela sociedade, por profissionais em geral e de outra 

área, alunos do Ensino Médio e pela escola, num sentido amplo, e com um auditório 

particular – representado pelo professor colaborador, pelo professor orientador, pelos colegas 

estagiários, pelos alunos da escola campo de estágio etc. Dessa forma, esses autores/oradores 

projetam a imagem de si, especialmente, enquanto estagiário, responsável e vitorioso. 

Quanto aos sentidos atribuídos à formação e a atuação pelos autores/oradores das três 

instituições, destacamos inicialmente os sentidos que emergem pela UERN, os quais podem 

ser resumidos em três mais recorrentes entre eles e constitutivos da imagem projetada: (i) 

desenvolvimento de uma metodologia inovadora, diferenciada, superior, dinâmica, reflexiva, 
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eficaz, modelo a ser seguido – esse sentido é recorrente entre os cinco autores/oradores dessa 

instituição, quando dissociam a prática observada da prática por eles desenvolvida, apontando 

a necessidade do desenvolvimento de uma prática inovadora que é exatamente a que eles se 

propõem a desenvolver, constituindo-se enquanto profissionais superiores/inovadores; (ii) 

importância de trabalhar em conformidade com os documentos oficiais, com os teóricos da 

área – nesse caso dos autores/oradores desta instituição, é unânime a preocupação em mostrar 

a articulação teoria e prática, tanto em sala de aula, quanto na escritura do relatório, 

recorrendo ao argumento de autoridades da área como também é unânime a preocupação com 

as propostas dos documentos oficiais (PCN e PCNEM), tanto em relação à prática observada, 

geralmente considerada falha por não considerar os documentos, quanto em relação à sua 

prática, colocada como modelo por estar em conformidade com os documentos; (iii) adoção 

do livro didático como ferramenta auxiliar ao ensino, postura crítico-reflexiva sobre essa 

adoção – este sentido também é recorrente entre os autores/oradores que defendem o uso 

consciente e crítico desse material de forma que não substitua o professor e que outros 

recursos sejam buscados. Assim, mostram-se independentes desse material, competentes, 

superiores e dinâmicos, no sentido em que vão além do que está posto no livro.  

Já em relação aos autores/oradores da USP, os sentidos mais recorrentes sobre 

formação e atuação em seus discursos são: (i) a falta de planejamento, sequência didática, 

comunicação, dinamismo e motivação do professor contribuem para a desmotivação e para o 

não aproveitamento dos alunos – sobre este aspecto, os autores/oradores apresentam-se como 

profissionais preocupados com o planejamento, professores dinâmicos e motivadores em 

oposição ao que constataram no diagnóstico; (ii) necessidade de estabelecer objetivos de 

ensino, conforme a necessidade e realidade dos alunos – além de reconhecerem a importância 

do planejamento e dinamicidade das aulas, demonstram também que consideram a 

necessidade dos alunos e, nesse sentido, assumem-se enquanto professores mediadores; (iii) 

importância da adesão dos alunos à prática desenvolvida: êxito, resultado do trabalho – uma 

vez que considera a realidade do aluno, planeja sua prática em função deles, ressaltam a 

adesão dos alunos às atividades desenvolvidas como forma de reafirmarem a imagem de 

profissional competente, bem aceito pelos alunos; (iv) adoção do livro didático como 

ferramenta auxiliar ao ensino, postura crítico-reflexiva sobre essa adoção – no caso dos 

autores/oradores da USP, a adoção do material didático também é vista de forma reflexiva e 

ponderada, inclusive considerada desnecessária, caso o professor assim o queira. Dessa 

maneira, assumem a imagem de profissionais autônomos, independentes em relação ao livro 

didático, inclusive sugerindo ensino lúdico, dinâmico, que dispense esse material. 



185 

 

Já nos discursos dos autores/oradores da UFMA, os sentidos mais recorrentes para a 

formação e atuação podem ser compilados em: (i) trabalho árduo que exige muito, porém 

gratificante – de acordo com os autores/oradores dessa instituição, a atuação é encarada como 

um trabalho difícil, que exige muito, porém é gratificante, reconhecendo-se, nesse caso, como 

estagiários responsáveis, vencedores, que apesar das dificuldades enfrentadas nessa etapa, 

conseguem ultrapassá-las; (ii) a falta de planejamento, sequência didática, comunicação, 

dinamismo e motivação do professor contribuem para a desmotivação e para o não 

aproveitamento dos alunos – no caso dos autores desta instituição, a preocupação maior se 

volta para o planejamento de aulas com recursos, especialmente tecnológicos, diversos 

projetando a imagem de estagiário dinâmico; (iii) necessidade de estabelecer objetivos de 

ensino, conforme a necessidade e realidade dos alunos – esta é outra preocupação apontada 

por eles ao destacarem importância da adequação dos objetivos de ensino à realidade dos 

alunos; (iv) atuação do professor como mediador do processo de ensino-aprendizagem – a 

este respeito, os autores/oradores assumem-se como aqueles que consideram o aluno no 

processo de ensino-aprendizagem e projetam a imagem de si como professores mediadores. 

No terceiro momento desta investigação, focalizamos os sentidos atribuídos ao estágio 

supervisionado com o objetivo de observar os possíveis distanciamentos e/ou aproximações 

dos ethos desses estudantes e dos sentidos para o Curso de Letras, conforme a instituição de 

ensino e as teses defendidas sobre o estágio. Dentre tantos sentidos que emanam dos discursos 

dos estudantes das três instituições, destacamos três, cada um mais representativo de uma 

instituição: (i) articulação teoria e prática: averiguação acerca do tratamento dado ao ensino 

de Língua Materna, relativo às metodologias utilizadas – mais recorrente na UERN; (ii) 

estágio como iniciação à pesquisa: contribui para uma atitude investigativa – mais recorrente 

na USP; (iii) Estágio como exigência curricular do Curso de Letras (possibilidade de concluir 

o curso e obter o grau de licenciatura) – mais recorrente na UFMA; uma forma de avaliar o 

processo e nele intervir, construindo o caminho ao caminhar superior/inovador 

crítico/reflexivo. 

Assim, de acordo com os sentidos atribuídos ao estágio por esses estudantes; (i) em 

relação aos relatórios da UERN, temos a constituição do ethos de um profissional da área, ou 

futuro profissional, que articula a relação teoria/prática, conhece e propõe melhorias para a 

realidade do ensino e encarando o estágio como um ponto norteador para adquirir 

conhecimentos sobre o ser professor; (ii) nos relatórios da USP, o caráter de professor 

pesquisador é mais enfático, uma vez que a discussão sobre determinado aspecto observado 

ou vivenciado na experiência de ensino é tido como resposta a uma questão de pesquisa, 
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resultante de uma investigação; e (iii), nos relatórios da UFMA, tem-se um ethos mais 

institucional, mais ligado ao caráter do aluno enquanto estagiário, uma vez que as atividades 

desenvolvidas, tanto na parte do diagnóstico, quanto na parte de regência, não apresentam 

basicamente uma discussão teórico-prática, voltando-se mais para uma discussão circular em 

função do estágio enquanto exigência curricular do curso de Letras.  

Na última etapa desta investigação, buscamos os sentidos atribuídos ao ensino de 

Língua Portuguesa pelos estudantes das três IES brasileiras e a imagem que constroem de si 

nos seus discursos. Dada a diversidade de sentidos que emanam dos discursos desses 

estudantes, apresentamos aqueles que são mais representativos de cada instituição com 

ênfase: (i) no ensino de Língua Portuguesa considerado numa ótica tradicional, desvinculado 

dos pressupostos teóricos e oficias do ensino; (ii) os autores/oradores defendem que o ensino 

de língua portuguesa deve pautar-se; (a) nas propostas curriculares dos documentos oficiais 

(PCN, PCNEM, etc.), com ênfase na articulação de seus eixos para o ensino de língua 

materna e em teóricos da área, especialmente, na perspectiva do sociointeracionismo, no 

ensino do texto e dos gêneros textuais, recorrente nos estudantes da UERN, (b) no ensino do 

texto literário como experiência viva em sala de aula, recorrente nos estudantes da USP; e (c) 

em procedimentos metodológicos com o uso dinâmico de recursos diversos, recorrente nos 

discursos dos estudantes da UFMA.  

Acreditamos que estes resultados podem estar relacionados à própria organização e 

sistematização do estágio em cada instituição, bem como à própria orientação dada para 

elaboração do relatório de estágio: (i) no caso da UERN, na disciplina de Orientação e Estágio 

Supervisionado II, tem-se essa preocupação com a articulação teórico-prática, destinando 

carga-horária para esta fundamentação, cujo diálogo com os teóricos estudados é estabelecido 

pelos autores/oradores; (ii) já em relação à disciplina Metodologia do Ensino de Língua 

Portuguesa, na USP, essa articulação também é feita, sendo que o foco parece ser mesmo nas 

metodologias de ensino e como no Curso de Letras os alunos não fazem monografia, poder-

se-ia explicar a ênfase dada ao caráter de iniciação à pesquisa científica na produção do 

relatório de estágio; e por fim, (iii) no caso da UFMA, por exemplo, não há carga horária 

destinada à fundamentação teórica na disciplina Prática de Ensino de Língua Portuguesa, o 

que é realizado em outra disciplina. 

Destarte, nossos dados revelam que a multiplicidade de imagens criadas por esses 

autores/oradores em cada instituição reflete a diferente organização das disciplinas, que por 

sua vez resulta nas diferentes propostas de trabalhos finais, os relatórios de estágio, cujas 
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especificidades de conteúdo, de organização e da própria instituição apontam para um 

correspondente na construção do ethos.  

Face ao exposto, a análise do ethos de quinze autores/oradores em relatórios de estágio 

de três IES brasileiras, nos permite afirmar que, em seus relatórios, os estagiários buscam 

construir uma imagem de credibilidade, no intuito de convencer seu auditório da capacidade 

profissional e, desse modo, constroem uma argumentação que lhes afirma o caráter ético e 

profissional. Esses resultados corroboram a tese, defendida neste trabalho, de que o discurso 

acadêmico – e mais especificamente do relatório de estágio, simploriamente ou 

equivocadamente considerado como mero documento de registro ou como texto meramente 

descritivo ou relato de atividades desenvolvidas durante o estágio – é constitutivamente 

marcado pela argumentatividade e que não há uma neutralidade discursiva posto que este 

discurso também é marcado pelo diálogo estabelecido com outros discursos no intuito de 

ganhar mais credibilidade e sustentabilidade perante o auditório particular ou universal ao 

qual se dirige. Não obstante, esses resultados refletem também as especificidades de cada 

instituição que representam as instâncias em que esses textos são produzidos e os cursos de 

formação que seus autores frequentam.  

Acreditamos que, com esses resultados, possamos abrir outras portas para os estudos 

da argumentação, especialmente, com o foco em textos pouco estudados do discurso 

acadêmico, no sentido de desvelar seu pseudo-caráter demonstrativo, de verdade absoluta ou 

ainda de neutralidade e objetividade, revelando a articulação entre argumentação e ciência. 

Esses resultados colocam em foco a necessidade de discussão sobre o papel da argumentação 

no processo de construção de sentidos do texto acadêmico e na formação do profissional no 

Ensino Superior. A análise de textos, cujo foco está no ethos de graduandos, faz com que 

esses sujeitos, ao revelarem suas próprias imagens, revelam também as imagens que se 

constroem e são construídas no Curso de Letras sobre os profissionais em formação e sobre o 

próprio curso, assim como revelam os sentidos construídos sobre a sua própria formação. 
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APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE A – Quadro das técnicas argumentativas, os lugares da argumentação e o 

auditório pressuposto em relatórios da UERN. 

 

DADOS DA UERN 

RELATÓRIO TÉCNICAS 

ARGUMENTATIVAS 

LUGARES DA 

ARGUMENTAÇÃO 
AUDITÓRIO 

UE-01 Argumento pragmático, 

superação, vínculo causal, 

finalidade, meio/fim, 

autoridade, o modelo e o 

antimodelo, exemplo, 

definição 

Lugar da qualidade, da 

pessoa e da quantidade  

Universal - Profissionais da 

área, educadores em geral, 

comunidade, teóricos da área, 

escola de um modo geral, 

família   

Particular – Instituição de 

ensino (Curso de letras, 

professor orientador, escola 

campo de estágio, professor 

colaborador, alunos 

UE-02 Argumento pragmático, 

vínculo causal - causa e 

efeito, fato/consequência, 

superação, autoridade, o 

modelo e o antimodelo, 

exemplo, 

dissociação das noções, 

definição 

Lugar da qualidade, 

lugar da pessoa  

Universal – A escola num 

sentido amplo, a sociedade, 

teóricos da área 

Particular – Instituição de 

ensino, professor orientador, 

professor colaborador, alunos 

UE-03 Argumento pragmático, 

superação; vínculo causal 

finalidade, meio/fim, 

fato/consequência, 

autoridade, o modelo e o 

antimodelo, exemplo, 

dissociação das noções, 

definição 

Lugar da qualidade e 

da pessoa 

Universal – Aqueles que 

criticam professores e alunos, 

profissionais da área, teóricos da 

área, sociedade  

Particular – Instituição de 

ensino (Curso de Letras), 

professor orientador, escola 

campo de estágio, professor 

colaborador, alunos   

UE-04 Argumento pragmático, 

superação; vínculo causal-

finalidade (meio/fim, 

causa/efeito/consequência,  

ato/conseqüência), 

autoridade, ato/pessoa, 

modelo, exemplo,  definição 

Lugar da quantidade, 

da pessoa  

Universal – Sociedade, 

profissionais da área, teóricos da 

área 

Particular – Instituição de 

ensino (Curso de Letras), 

professor orientador, escola 

campo de estágio, professor 

colaborador, alunos  

UE-05 Argumento pragmático,  

superação; vínculo causal-

finalidade (meio/fim, 

causa/efeito/consequência, 

fato/conseqüência), 

Lugar da qualidade, da 

pessoa 

Universal – Sociedade, teóricos 

da área, profissionais da área  

Particular – Instituição de 

ensino (Curso de Letras 
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autoridade, ato/pessoa, 

modelo, exemplo, definição 

professor orientador, colegas 

estagiários, escola campo de 

estágio, professor colaborador, 

alunos (alunos da zona rural) 

 

APÊNDICE B - Quadro das técnicas argumentativas, os lugares da argumentação e o 

auditório pressuposto em relatórios da USP 

 

DADOS DA USP 

RELATÓRIO TÉCNICAS  

ARGUMENTATIVAS 

LUGARES DA 

ARGUMENTAÇÃO 
AUDITÓRIO 

US-01 Argumento pragmático, 

superação, vínculo 

causal, autoridade, a 

pessoa e seus atos, 

modelo e o antimodelo, 

ilustração, 

dissociação das noções 

definição 

Lugar da qualidade e 

da pessoa  

 

Universal - Adultos em geral que 

julgam e condenam as atitudes e 

comportamentos dos adolescentes 

profissionais da área (professores 

e educadores), profissionais de 

outra área (educação) 

comunidade, teóricos da área e de 

outra área  

Particular – Instituição de ensino 

(Curso de letras), professor 

orientador, escola campo de 

estágio, professor colaborador, 

alunos, família dos alunos 

US-02 Argumento pragmático, 

vínculo causal, 

autoridade, a pessoa e 

seus atos, o modelo e o 

antimodelo, exemplo, 

dissociação das noções, 

definição 

Lugar da quantidade, 

lugar da pessoa, lugar 

da qualidade 

Universal – A escola num sentido 

amplo  

Particular – Instituição de 

ensino, professor orientador, 

professor colaborador, escola 

campo de estágio, alunos 

US-03 Argumento pragmático, 

superação; vínculo 

causal, autoridade, a 

pessoa e seus atos, o 

modelo e o antimodelo, 

exemplo, ilustração 

Lugar da quantidade, 

da pessoa 

Universal – As pessoas, de modo 

geral, e adolescentes que não 

lêem, teóricos da área, 

profissionais da área  

Particular – Professor orientador, 

escola campo de estágio, 

professor colaborador, alunos   

US-04 Argumento pragmático, 

superação; vínculo 

causal, da direção, 

autoridade, ato/pessoa, o 

modelo, a ilustração, 

definição, as 

dissociações de noções 

Lugar da quantidade, 

da qualidade e da 

pessoa 

Universal – Universidade de São 

Paulo, alunos do Ensino Médio 

em geral, quem não conhece 

Machado de Assis Sociedade, 

professor de literatura, teóricos da 

área, teóricos de outra área   

Particular – Instituição de ensino 

(Curso de Letras), professor 

orientador, escola campo de 

estágio, professor colaborador, 

alunos, cantores brasileiros 

(Caetano e Chico Buarque), 

ambiente de trabalho, jovem do 
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século XXI, alunos de MELLP II 

US-05 Argumento de 

comparação, pragmático, 

superação; vínculo 

causal, autoridade, 

ato/pessoa, modelo, 

exemplo, definição, as 

dissociações de noções, 

ligação simbólica 

Lugar da quantidade, 

da pessoa, qualidade 

Universal – Teóricos da área, um 

pai num sentido geral, 

profissionais da área, professores 

em geral  

Particular – Instituição de ensino 

(Curso de Letras) professor 

orientador, escola campo de 

estágio, professor colaborador, 

alunos  

 

APÊNDICE C – Quadro das técnicas argumentativas, os lugares da argumentação e o 

auditório pressuposto em relatórios da UFMA.  

 

DADOS DA UFMA 

RELATÓRIO TÉCNICAS 

ARGUMENTATIVAS 

LUGARES DA 

ARGUMENTAÇÃO 
AUDITÓRIO 

UF-01 Argumento de contradição, a 

divisão do todo em suas partes, 

pragmático, superação, vínculo 

causal, finalidade (meio/fim) a 

pessoa e seus atos, exemplo 

Lugar da quantidade e da 

pessoa  

 

Universal – Profissionais 

da área, comunidade, 

teórico de outra área  

Particular – Instituição de 

ensino (Curso de letras), 

graduandos de Letras, 

professor orientador, 

colegas de estágio, escola 

campo de estágio, 

professor colaborador, 

alunos  

UF-02 A divisão do todo em suas 

partes, valorização de uma das 

partes, pragmático, vínculo 

causal - relações de causa e 

efeito, fato/conseqüência; 

superação, autoridade, a pessoa 

e seus atos, o modelo e o 

antimodelo, exemplo 

dissociação das noções, 

definição 

Lugar da qualidade, 

lugar da pessoa  

Universal – Sociedade, a 

escola num sentido amplo  

Particular – Instituição de 

ensino (Curso de Letras), 

professor orientador, 

professor colaborador, 

escola campo de estágio, 

alunos 

UF-03 A divisão do todo em suas 

partes, pragmático, superação; 

vínculo causal - finalidade 

(meio/fim) fato/consequência, 

argumento de autoridade, a 

pessoa e seus atos, o modelo, 

contradição 

Lugar da qualidade e da 

pessoa 

Universal – Teóricos de 

outra área (educação), o 

professor de um modo 

geral  

Particular – Instituição de 

ensino (Curso de Letras), 

professor orientador, 

escola campo de estágio, 

colegas de estágio, 

professor colaborador, 

alunos   

UF-04 Argumento pragmático, 

superação; vínculo causal-

Lugar da quantidade, da Universal – Alunos do 

Ensino Médio em geral, 



195 

 

finalidade (meio/fim, 

causa/efeito/consequência, 

fato/conseqüência), ato/pessoa, 

o modelo, definição, 

contradição, a regra de justiça 

qualidade e da pessoa profissional em geral   

Particular – Instituição de 

ensino (Curso de Letras), 

professor orientador, 

escola campo de estágio, 

professor colaborador, 

alunos, colegas estagiários 

UF-05 Argumento pragmático, a 

superação; vínculo causal-

finalidade (meio/fim, 

causa/efeito/consequência, 

fato/conseqüência), ato/pessoa, 

o modelo, contradição, 

definição 

Lugar da quantidade, da 

pessoa, qualidade 

Universal – A sociedade, 

a escola de um modo geral  

Particular – Instituição de 

ensino (Curso de Letras 

professor orientador, 

escola campo de estágio, 

professor colaborador, 

alunos, crianças, jovens, 

adultos e idosos  

 

APÊNDICE D – Quadro dos sentidos da formação e atuação na área de Letras para 

estudantes de diferentes IES. 

 

SENTIDOS PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO RELATÓRIO 
Desenvolvimento de uma metodologia inovadora, diferenciada, 

superior, dinâmica, reflexiva, eficaz, modelo a ser seguido 

 

(UE-05), (UE-03), (UE-02), (US-02), 

(US-05), (UF-04), (UE-04), (US-04), 

(UF-05), (UE-01) (UF-02) 

Importância de trabalhar em conformidade com os documentos 

oficiais, com os teóricos da área  

(UE-03), (UE-01), (UE-04), (UE-05), 

(US-02), (UE-02), (US-04), (UF-02) 

Trabalho árduo que exige muito, porém gratificante  (UF-05), (UF-04), (UF-04), (UE-04), 

(US-02) (US-03), (US-04), (US-05), 

(UF-02) 

A falta de planejamento, sequência didática, comunicação, 

dinamismo e motivação do professor contribuem para a 

desmotivação e para o não aproveitamento dos alunos 

(UE-01), (UE-02), (UE-04) (UE-05), 

(UF-02) (UF-04), (UE-04), (US-01), 

(UE-07) (US-03), (US-04), (US-05) 

Necessidade de estabelecer objetivos de ensino conforme a 

necessidade e realidade dos alunos 

(UE-01), (UE-02), (UE-04), (UF-02), 

(US-05) (US-02), (US-03), (US-04), 

(UF-05) 

Importância da adesão dos alunos à prática desenvolvida: êxito, 

resultado do trabalho 

(UF-01), (UF-03), (UF-05), (US-05), 

(US-02), (US-03), (US-04), (UE-02), 

(UE-04), (UE-05)   

Adoção do livro (material) didático como ferramenta auxiliar ao 

ensino, postura crítico-reflexiva sobre essa adoção 

(UE-01), (UE-04),  (UE-02), (US-04), 

(UE-03), (US-02) 

Atuação do professor enquanto mediador do processo de ensino-

aprendizagem 

(UE-01), (UE-02) (US-01), (US-02), 

(US-03), (UF-02), (US-04), ((UF-01), 

(UF-03), (UF-04) 

Autonomia em relação ao planejamento e desenvolvimento das 

aulas 

(UE-03) (UF-02) (UF-03) (UF-04) 
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APÊNDICE E – Quadro dos sentidos atribuídos ao Estágio Supervisionado por estudantes de 

Letras de diferentes IES 

 

SENTIDOS PARA O ESTÁGIO RELATÓRIO 

Estágio como exigência curricular do Curso de Letras (possibilidade 

de concluir o curso e obter o grau de licenciatura) 

(UE-05), (UF-01), (UF-02),(UF-03), 

(UF-04) (UF-05)  

Estágio como iniciação a pesquisa: contribui para uma atitude 

investigativa  

(UE-01), (UE-02), (US-01), (US-02), 

(US-03), (US-04), (US-05) 

Articulação teoria e prática: averiguação acerca do tratamento dado 

ao ensino de Língua Materna, relativo às metodologias utilizadas 

(UE-01), (UE-02), (UE-03), (UE-04), 

(UE-05), (US-02), (US-05) (UF-01), 

(UF-02), (UF-05) 

Uma forma de avaliar o processo e nele intervir, construindo o 

caminho ao caminhar superior/inovador crítico/reflexivo 

(UE-01), (UE-02), (UE-03), (UE-04), 

(UE-05),  (US-02) (US-03), (US-04), 

(US-05), (UF-01) (UF-02), (UF-03) 

(UF-05) 

Vitrine de amostragem para a atuação futura: ponto norteador para o 

aluno-estagiário adquirir saberes constitutivos do ser professor e do 

fazer pedagógico 

(UE-01), (UE-02), (UE-03), (UE-04), 

(UE-05), (UF-01), (UF-02) (UF-03), 

(UF-04), (UF-05) 

 

APÊNDICE F – Quadro dos sentidos atribuídos ao ensino de Língua Portuguesa por 

estudantes de Letras de diferentes IES 

 

SENTIDOS PARA O ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
RELATÓRIO 

O ensino de Língua Portuguesa deve pautar-se na articulação de 

seus três eixos: leitura, produção e análise linguística 

(UE-01), (UE-02), (UE-03), (UE-04), 

(UE-05), (UF-01), (UF-02), (UF-05)  

O ensino da língua/linguagem na perspectiva interacionista, deve 

considerar suas múltiplas instâncias sociais (trabalho com os 

gêneros textuais) 

(UE-01), (UE-02), (UE-03), (UE-04), 

(UE-05), (UF-03) 

Uso de material didático como ferramenta auxiliar (UE-01), (UE-02), (UE-04), (US-02) 

(US-04), (US-05), (UF-04) 

O trabalho com a produção de texto deve contemplar a reescrita (UE-01), (UE-02), (UE-03) (UE-04), 

(UE-05), (UF-05) 

A literatura deve ser considerada uma experiência viva no ensino e 

o texto literário deve estar sempre presente em sala de aula 

(UE-02), (UE-03), (UE-04), (UE-05), 

(US-03), (US-04), (UF-01) 

O ensino de Língua Portuguesa, deve levar algo novo para os 

alunos, aumentar seus conhecimentos, uma vez que eles já sabem 

sobre a língua 

(UE-02), (UE-03), (UE-04), (UE-05), 

(US-02), (US-03), (US-04), (US-05), 

(UF-01), (UF-02), (UF-03), (UF-05) 

Procedimentos metodológicos com o uso dinâmico de recursos 

diversos 

(UE-01), (UE-02), (UE-03), (UE-04) 

(UE-05), (US-01), (US-02), (US-03), 

(UF-02), (US-04), (UF-01), (UF-02), 

(UF-03)  (UF-04) (UF-05) 
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APÊNDICE G – Corpus da análise 

UE-01 

 
(s.p., Considerações iniciais) – Somos partidários da ideia de que a escola, juntamente com a família 

e a sociedade, desempenha um papel fundamental na formação educacional de um indivíduo. O 

ambiente escolar, por assim dizer, configura-se como uma forma de proporcionar os mais diversos 

modos de aquisição do conhecimento e o professor um dos principais responsáveis nesse processo. 

Nesse ideário, é perfeitamente indispensável que o ensino de Língua Portuguesa como língua materna 

procure favorecer o uso da língua/linguagem em suas múltiplas instâncias sociais, respondendo a 

diferentes propósitos comunicativos e expressivos e considerando as diferentes condições de produção 

dos discursos que arrolam a vida em sociedade.  
 

(s.p., Considerações iniciais) – Partindo dessas pressuposições, o presente relatório visa discutir as 

nossas experiências adquiridas no período de estágio, na fase de diagnóstico e de regência. 

Procuramos não apenas descrever as observações e as práticas realizadas na sala de aula, mas também 

refletir sobre essas abordagens à luz de alguns pressupostos teóricos. 

Dessa forma, pretendemos, através das abordagens que aqui serão feitas, trazer algumas reflexões para 

que o ensino de língua materna consiga proporcionar ao aluno a capacidade de adquirir novos 

conhecimentos e de exercer/vivenciar seu papel de cidadão, viabilizando as competências/habilidades 

a serem desenvolvidas na sala de aula e propiciando sua inserção no universo da cultura letrada.  

 
(s.p., Ensino x aprendizagem na fase de regência de classe) – A fase de regência é um momento 

singular. É um período em que o estagiário tem a oportunidade de desenvolver um trabalho prático 

concernente aos estudos teóricos vistos na Academia. Por isso, o estagiário necessita, assim como todo 

professor, planejar, selecionar, refletir e contemplar o que, pioneiramente, possa enriquecer os saberes 

constituídos na formação de cada aluno, principalmente no ensino médio – em particular a terceira 

série – onde muitas vezes o docente direciona um olhar unicamente ligado ao vestibular. 

Não se trata de apenas cumprir com uma carga horária estabelecida pela Universidade, mas esboçar 

uma vitrine para que sirva de amostragem para sua atuação em momentos futuros, ou seja, o estagiário 

deve procurar desenvolver um trabalho que consiga atingir os méritos almejados pela escola, pelo 

professor e pelos alunos [...] é de grande relevância o papel significativo do estagiário – que passa a 

vivenciar o processo de ensino-aprendizagem mais de perto –, procurando colocar em prática o que 

ficou, na maioria das vezes, apenas no âmbito teórico. É um momento único em que o aluno-aprendiz 

se depara com a realidade do ensino, lidando com a verdadeira dimensão de uma sala de aula e 

colaborando para o avançar desse processo [...]. 

 
(s.p., Ensino x aprendizagem na fase de regência de classe) – Durante algum tempo, já está se 

tornando trivial a idéia de que as aulas de Língua Materna deve partir do texto – a unidade basilar de 

ensino. O problema aí não se corrobora nesse ideário, mas nas práticas constatadas nos diversos 

procedimentos metodológicos, em que o texto é tido como mero pretexto do qual é retirado frases para 

a abordagem gramatical. É necessário, nesse caso, um trabalho que consiga explorar o texto em suas 

múltiplas dimensões e, principalmente, conhecer seu princípio comunicativo e sua função social.  

 
(s.p., Ensino x aprendizagem na fase de regência de classe) – Corrêa e Cunha (2006) defendem que 

é preciso contemplar atividades que levem em conta o texto em sua dimensão discursiva, enquadrando 

o tipo de suporte de veiculação, o gênero, a finalidade, dentre outros fatores. Não obstante, a juízo de 

Silva e Angelim (2006), um ensino que parte dos gêneros de textos que integram o cotidiano do aluno, 

para desenvolver a capacidade que ele deve exercer no desempenho linguístico, faz com que lhe 

pareça de utilidade imediata à aprendizagem da língua. Foi a partir dessas considerações que 

buscamos trabalhar com os gêneros textuais, envolvendo-os como práticas sócio-comunicativas da 

língua/linguagem. 
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(s.p., Ensino x aprendizagem na fase de regência de classe) – Nesse sentido, procuramos trabalhar 

com os gêneros textuais, partindo desde o conhecimento de suas características discursivas, temáticas 

e composicionais (aspectos verbais e não-verbais) até ao planejamento para produção escrita e oral de 

acordo com suas condições de produção e uma possível refacção, fazendo uso da linguagem enquanto 

prática social de interação. Tudo isso em harmonia com as propostas explanadas por Lopes-Rossi 

(2006), que reflete nas propostas dos PCN (BRASIL, 1999). 

  

(s.p., ensino x aprendizagem na fase de regência de classe) – Nosso primeiro plano de aula foi 

desenvolvido entre os dias 10 a 14 de junho de 2010
8
, com intuito de trabalhar com o gênero textual 

carta. Comumente entendida como um gênero textual escrito que visa um fim específico de 

comunicação, a carta pode prestar-se a atividades de leitura e produção de textos que exercem uma 

interação com uma linguagem que está bastante próxima dos alunos. Silva e Angelim (2006, p. 74), 

em suas abordagens sobre o trabalho com a carta na sala de aula, afirmam que esse gênero, “embora 

conserve algumas características estruturais comuns, tais como remetente, núcleo da carta e 

destinatário, pode ser subcategorizado de acordo com o suporte, grau de formalidade e funções 

comunicativas”. Assim, procuramos levar os alunos a compreenderem principalmente a 

funcionalidade da carta mediante seus diferentes tipos.  

 
(s.p., ensino x aprendizagem na fase de regência de classe) – Nessa proposta de trabalho, um ponto 

bastante relevante foi a atividade de refacção textual. Realizamos a reescrita coletiva dos textos, 

procurando fazer as alterações necessárias para uma possível versão final do texto. 

Partimos da crença de que, ao produzir um texto, o autor precisa coordenar uma seria (sic) de 

aspectos: o que dizer, a quem dizer, como dizer. Ora, se para um profissional essa tarefa não é muito 

fácil, bem menos é para um aluno aprendiz; daí a importância da colaboração e/ou intervenção do 

professor nesse processo.  

 
(s.p., ensino x aprendizagem na fase de regência de classe) – É uma pena saber que existem muitos 

devaneios nos aspectos que tangem às metodologias das aulas de português, em que muitos 

professores deixam de lado os objetivos eficazes de uma tarefa como essa, que contribui, 

decisivamente, para um ensino de qualidade. 

  
(s.p., ensino x aprendizagem na fase de regência de classe) – Pelo que se pode perceber, o nosso 

trabalho na fase de regência deu-se exclusivamente com os gêneros textuais, mais precisamente com 

os gêneros jornalísticos. Essa metodologia nos permite afirmar que esses gêneros conseguem inserir, 

de fato, os alunos em contextos reais de uso da linguagem. Além disso, “por dar prioridade aos fatos 

sociais que ocorrem em determinadas sociedades, o jornal constitui excelente material didático para o 

ensino de leitura e produção de texto”. (SOUZA, 2007, p. 58). Inserir, portanto, os gêneros 

jornalísticos nas práticas de sala de aula é levar o aluno a exercer seu papel de cidadania.  

O trabalho com os gêneros textuais, porém, não implica dizer que não foi trabalhado com os aspectos 

de análise linguística, pois, nas atividades de refacção textual, a todo o momento, recorríamos aos 

aspectos gramaticais para mostrar os alunos as diferentes formas de emprego das normas gramaticais e 

suas implicações no domínio da norma culta dos alunos
9
. Essa metodologia parte da tese de que, no 

ensino de Língua Materna, particularmente no Ensino Médio, é preciso um trabalho de interligação 

entre leitura, produção de texto e análise linguística como facetas que se complementam e não existem 

sozinhas. 

 

(S.n., Ensino X aprendizagem na fase de regência de classe) – Antes de evocarmos nossas palavras 

finais não podemos deixar de falar do grande significado e relevância que nossa atuação na fase de 

regência nos oportunizou. Como já foi focado anteriormente, o estágio é um fio condutor para o aluno 

verticalizar sua forma de aprendizagem, de pesquisas e descobertas. Essas considerações explicitam o 

quanto o nosso trabalho foi bastante satisfatório por conseguir atingir os objetivos traçados na proposta 

                                                           
8
 Ver 1º plano de aula no anexo C 

9
 Essa metodologia apóia-se nas propostas das sequências didáticas de Lopes-Rossi (2006). 
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de trabalho e por adquirir inúmeros conhecimentos que servirão de base para atuações futuras.  Não 

podemos, no entanto, descartar que temos muito ainda o que aprender, o que aperfeiçoar. Finalmente, 

estamos aptos a dizer que o nosso estágio contribuiu de diversas maneiras para a nossa formação e 

para a formação dos alunos, engendradas sobre os diversos níveis que são calcados pelo ensino de 

língua materna como um processo de ensino-aprendizagem.  

  

(S.p., Considerações finais) – Mediante todas as discussões feitas neste relatório, podemos constatar 

que o estágio é o ponto norteador para o aluno-estagiário adquirir saberes constitutivos do ser 

professor e do fazer pedagógico. Nossas discussões estabeleceram um ponto de partida para a reflexão 

do ensino de língua materna e seus processos teórico-metodológicos. Nessa perspectiva, é 

indispensável a necessidade do professor procurar desenvolver um trabalho que se volte para as reais 

necessidades de cada aluno, que parte desde a interação em sala de aula até o desenrolar das diversas 

atividades inseridas no processo de ensino-aprendizagem do discente enquanto um sujeito aprendiz 

que é reflexo do ensino do qual faz parte.  

 

(S.p., Considerações finais) – Em suma, que este trabalho não signifique um fim, mas um início de 

uma grande trajetória pelas veredas dos métodos e estratégias de ensino e das experiências adquiridas 

nas reais vivências da sala de aula. É preciso, portanto, que cada docente, em sua prática pedagógica, 

mesmo que seja na sua fase inicial – o estágio –, que para alguns é a única, possa contribuir, de 

alguma forma, para um ensino eficaz e satisfatório, ancorado no verdadeiro processo educacional. 

 

(S.p., Considerações finais) – É cônscio então dizer que o estagiário, ao reger o papel de docente na 

sala de aula, deve partir de um trabalho responsável e coerente, procurando atrelar os fundamentos que 

contribuam, de fato, para o crescimento do aprendizado do aluno. No caso específico do ensino de 

Língua Portuguesa, é necessário desenvolver um trabalho que se volte para a esfera interacionista da 

linguagem, tomando por base a grande infinidade de gêneros textuais materializados nas mais diversas 

práticas sócio-comunicativas da língua em uso. Face a isso, é mister levar em conta o livro didático 

como uma ferramenta e/ou um recurso didático e não como um instrumento insubstituível ao ensino e 

substituível ao professor.  

 

(S.p., Considerações finais) – Com base em todos os estudos feitos para a realização de nosso 

trabalho, tanto na fase de diagnóstico quanto na fase de regência, procuramos dar um direcionamento 

que subsidiasse, de maneira mais eficaz, os procedimentos metodológicos realizados em sala de aula. 

Buscamos, sobretudo, suprir alguns fatores preocupantes observados na fase de diagnóstico, trazendo 

à tona uma postura metodológica que contemplasse as três facetas indispensáveis ao ensino de língua 

materna: leitura, produção de texto e análise linguística, dentro de seus entrecruzamentos. 

 

(S.p., Ensino x aprendizagem na fase de regência de classe) – Assim como defende Antunes (2003) 

é preciso, por exemplo, uma inserção natural da gramática nas próprias produções dos alunos, pois aí 

eles vão perceber, com mais validez, o emprego (in)adequado de determinado aspecto gramatical. Essa 

relação, portanto, deve fazer da língua uma conjuntura heterogênea, em que aluno, através de estudos 

com tópicos gramaticais, dentro das produções textuais, perceba – juntamente com o professor – o 

quanto a leitura, a gramática e o trabalho com a compreensão textual são, de fato, intercalações 

necessárias ao ensino do português.  

 

(S.n. Dedicatória) – A todos que procuram plantar a semente do conhecimento, no solo fortuito da 

aprendizagem, para colher o mais significativo dos frutos: a educação. Dedico.  

 

(S.n., Epígrafe) –  “Lutar com palavras 

                                          é a luta mais vã. 

Entanto lutamos 

mal rompe a manhã. 

[...] 

Palavra, palavra 

(digo exasperado), 
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se me desafias, 

aceito o combate”. 

(Carlos Drummond de Andrade)  

 
UE-02 

 

P.04 – [...] atendendo os pré-requisitos do Estágio Supervisionado II em Língua Portuguesa, nos 

deteremos mais especificadamente às concepções teóricas e práticas que contextualizam o ensino de 

língua materna no Ensino Médio, visando observar como as aulas da disciplina de Língua Portuguesa 

são ministradas, quais as metodologias utilizadas, como também o papel do docente em frente às 

propostas curriculares do PCNEM (Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio). Dessa 

forma, nosso trabalho está direcionado para a disciplina de Língua Portuguesa, em que através de uma 

pequena amostra da realidade do ensino de língua materna, nos propomos a discutir os desafios e as 

necessidades a serem atingidas pela ação docente.  

 

P. 05 – Para tanto, conciliamos teorias relacionadas ao ensino de língua com a prática de sala de aula a 

qual vivenciamos, na tentativa de desenvolver um trabalho consistente e reflexivo que por ventura 

possa modificar, ou ao menos interferir, na realidade das aulas de língua portuguesa diante do contexto 

escolar observado. 

 

P. 06 – A mesma foi de grande relevância para constarmos a realidade concreta das salas de aulas de 

uma escola de ensino médio da rede pública; o comportamento e interesse dos discentes; as 

metodologias utilizadas nas aulas de língua materna, e, se estas estão ou não de acordo com as 

propostas do PCNEM de língua portuguesa, e, também, com o Projeto Político Pedagógico - PPP da 

escola campo de estágio; o papel do professor e o tratamento que ele dá a língua-linguagem e suas 

funções; dentre outras reflexões instigantes.  

 

P. 09 – Como forma de fixar o conteúdo o professor utiliza os exercícios que estão contidos no livro 

didático fazendo algumas modificações que ele acha pertinente e, em seguida, utiliza o quadro negro 

para copiar o exercício, evidenciando que todos devem fazer, pois ele irá olhar todos os cadernos e dá 

o famoso “visto”, que pressiona os alunos a cumprirem as tarefas escolares por meio da aquisição de 

notas. Essa forma de avaliação não condiz com as propostas reflexivas de ensino, uma vez que o 

ensino de língua materna no Ensino Médio deve priorizar a aprendizagem para a vida e não a 

memorização de exercícios mecânicos.  

 

P. 10-11 – [...] as práticas de leitura e de interpretação estão totalmente ligadas ao processo de 

produção textual, que deve ser mais um ponto priorizado no Ensino Médio, já que sua proposta é 

formar cidadãos críticos capazes de compreender e formar opiniões próprias a partir de objetos de 

estudos diversos, fazendo com que haja o contato com um número infinito de gêneros, além do contato 

com o outro por meio de debates e diálogos em defesa de pontos de vistas definidos. Para tanto, 

devemos promover o desenvolvimento da competência lingüística que propõe ao aluno saber utilizar a 

língua de modo sócio-interativo promovendo assim, a comunicação.  

 

P. 11 – [...] cabe ao ensino de língua materna no Ensino Médio orientar os alunos de forma a 

desenvolver e ter condições de por em prática às habilidades lingüísticas necessárias à construção de 

sua identidade sócio-histórica e cultural, em meio ao contexto social contemporâneo ao qual estão 

inseridos. 

 

P.11 – Em virtude das constatações feitas nessa fase de diagnóstico, podemos afirmar que o contexto 

escolar ao qual estivemos inseridos, apresenta ainda muitas dificuldades e carência quando tratamos 

do ensino de língua materna e principalmente no seu tripé de sustentação: leitura, produção, análise 

linguística e seu objetivo maior, formar cidadãos conscientes e críticos, fato que é notável quando 

tomamos como base as propostas curriculares dos PCNEM.  
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P.12 – Dessa forma, a partir das experiências adquiridas nessa primeira fase, planejamos nossa prática 

de regência buscando materiais e atividades que se adequassem as reais necessidades dos alunos, 

embora sem deixar totalmente de lado as propostas pedagógicas dos dois professores que tivemos a 

oportunidade de acompanhá-los durante esse período. 

 

P.12 – Dessa forma, a partir das experiências adquiridas nessa primeira fase, planejamos nossa prática 

de regência buscando materiais e atividades que se adequassem as reais necessidades dos alunos, 

embora sem deixar totalmente de lado as propostas pedagógicas dos dois professores que tivemos a 

oportunidade de acompanhá-los durante esse período. 

 

P.13 – O ensino de Língua Portuguesa suscita uma série de questionamentos e em alguns casos 

contradições, já que muitas vezes passa a ser visto sob uma ótica normativa por meio de princípios e 

regras que encobrem o verdadeiro sentido social da linguagem que deve ser mantido e discutido no 

ensino de língua materna no Ensino Médio. Partindo desse pressuposto nossas aulas se fundamentaram 

principalmente no trabalho com diferentes gêneros textuais (textos) mediados por atividades de 

leituras silenciosas e compartilhadas, e produção textual, o que possibilitou um contato direto com 

algumas variedades linguísticas, e com características próprias da textualidade; além de promover 

debates nos quais os alunos pudessem expor suas idéias; trabalhamos questões literárias de modo a 

proporcionar análises compreensivas de textos, e, ainda, produções escritas que nos serviram para 

verificar a maturidade lingüística dos alunos.  

 
[...] o gênero é essencialmente flexível e variável, tal como o seu componente 

crucial, a linguagem. Pois assim como a língua varia, também os gêneros variam, 

adaptam-se, renovam-se e multiplicam-se. Em suma, hoje, a tendência é observar os 

gêneros pelo seu lado dinâmico, processual, social, interativo, cognitivo, evitando a 

classificação e a postura estrutural. (MARCUSCHI, 2006, p.24) 

 
Dessa forma, podemos perceber que os gêneros são mutáveis, e assim como a linguagem, estão 

totalmente interligados com as ações praticadas no meio social, afinal, pois o objetivo principal dos 

gêneros é propiciar a interação entre os indivíduos. 

 

P. 13 – Seguindo essa perspectiva de regência nas aulas, acreditamos estar de acordo com as sugestões 

dos PCNEM com relação ao ensino de língua materna, já que esse documento oficial propõe um 

ensino de língua vista de seu ângulo social que possibilite o aprimoramento intelectual dos alunos para 

que possam interagir de forma cidadã e crítica nas diferentes instituições sociais. 

 

P. 14 – A partir disso, fundamentamos nossos planos de aulas nas propostas que já foram 

mencionadas, a fim de contribuir ao menos em parte com relação aos objetivos que pretendem ser 

alcançados no nível médio do ensino. 

 

P. 14 – [...] após fazermos um momento dinamizado de e (sic) reflexivo de interação a partir do conto 

“Porta de colégio” de Afonso Romano de Santana falamos um pouco sobre os objetivos de ensino de 

língua materna e os conhecimentos prévios dos alunos em relação aos gêneros textuais.  

 

P. 15 – Esses textos foram recolhidos e lidos e a partir dessa leitura identificamos diversos problemas 

como falta de coesão, coerência, concordância verbal dentre outros. E numa segunda etapa propomos 

uma refacção, fato que contribuiu para o aluno perceber que a construção de um texto requer bastante 

releituras e pode sempre ser aperfeiçoado.  

 

P. 16 – Para que isso fosse possível, levamos para a sala de aula várias revistas e jornais tendo em 

vista que são suportes que estão impregnados de assuntos que geram grandes polêmicas e a partir 

desse contato eles pudessem escolher uma temática e a partir dela desenvolvessem o artigo de opinião. 

A princípio a atividade foi recebida com certa rejeição, pois reclamavam e diziam que não sabiam 

fazer ou mesmo que aquilo era uma besteira, mas logo isso foi contornado e todos se interessaram em 

realizar a tarefa. 
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P. 16 – Na sequência expomos as categorias da narrativa de forma oral já que o material preparado em 

transparência não pode ser utilizado em virtude do recurso do retroprojetor não ter funcionado, porém, 

isso não foi empecilho para darmos continuidade a nossa aula.  

 

P. 16 – [...] podemos constatar que os alunos compreenderam de forma satisfatória as características, 

as funcionalidades do gênero, sua composição linguística e estrutural por meio de conceitos e 

caracterizações as quais encaminhamos. 

 

P. 16 – Contudo, verificamos que a aula não funcionou como esperávamos, pois fomos refletir e 

observamos que nos detemos muito na exposição de teoria e deixamos um pouco de lado a essência do 

texto literário, fato que contribuiu para que pudéssemos pensar sobre nossa prática pedagógica e 

metodológica, mas isso não foi visto de maneira alguma como um percalço no nosso estágio, afinal, 

estávamos ali para aprendermos a dar aula e sem sombra de dúvidas necessitamos de orientações de 

profissionais competentes para nos auxiliar nessa empreitada.  

 
P. 17 – A partir desse seminário com o gênero conto podemos perceber que há uma necessidade muito 

grande de se levar mais literatura para dentro da sala de aula e, sobretudo, instigar o gosto pela leitura 

nas escolas, pois, na maioria dos casos a leitura de textos literários só é vista dentro do contexto 

escolar como pretexto para o estudo da gramática. Nesse sentido, Silva (2005) tece o seguinte 

comentário:  

 
As relações entre leitura e literatura na escola nem sempre são analisadas, 

reavaliadas e praticadas como deveriam no contexto escolar. A leitura como - 

atividade atrelada à consciência crítica do mundo, do contexto histórico-social em 

que o aluno está inserido – precisa ser mais praticada em sala de aula. (p. 16)  

 

Diante disso, podemos perceber que o papel da escola é propiciar o contato do aluno com a literatura 

através da leitura formando leitores críticos capazes de desenvolver uma leitura crítica acerca do 

mundo.  
 

P. 17 – [...] o dever da escola é proporcionar ao aluno o contato com a literatura de forma prazerosa, 

que incite neles o gosto pela leitura independentemente das atividades propostas dentro da sala de 

aula, ou seja, é preciso que a literatura rompa fronteiras e esteja cada vez mais presentes na vida desses 

discentes tornando-os leitores eficientes e capazes de ver o texto literário como forma de 

(re)construção de sentidos.  

 

P. 17 – Ao término da regência podemos perceber que houve contribuições visíveis para o 

aprendizado, já que os alunos, em sua maioria, demonstraram ter absorvido os conteúdos, o que indica 

que ao menos em parte, nossos objetivos enquanto professor regente foram alcançados. 

 

P. 17-18 – Diante da experiência vivenciada nessa fase e retomando a realidade vivida na fase de 

diagnóstico, acreditamos que muitas vezes faltam nas aulas, práticas que se adéquem a realidade dos 

discentes, o que dificulta o ensino de uma forma geral, e, com relação ao ensino de língua materna no 

Ensino Médio a maioria dos objetivos não são alcançados ou muitas vezes nem sequer levados em 

consideração.  

 

P. 18 – Concluímos com os dizeres do PNCEM de Língua Portuguesa que o Ensino Médio deve 

proporcionar ao aluno o aprendizado de maneira profissional e cidadã, como forma de inseri-lo no 

contexto social: 

 
As propostas de mudanças qualitativas para o processo de ensino-aprendizagem no 

nível médio indicam a sistematização de um conjunto de disposições e atitudes 

como pesquisar, selecionar informações, analisar, sintetizar, argumentar, negociar 

significados, co-operar, de forma que o aluno possa participar do mundo social, 

incluindo-se aí a cidadania, o trabalho e a continuidade dos estudos. (BRASIL, 

1998, p.125).  
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P. 19 – Em virtude da realidade observada e vivenciada nas aulas de Língua Portuguesa durante as 

fases do estágio supervisionado no qual nos inserimos a fim de confrontar as teorias que interpelam o 

ensino com sua prática real nas experiências de salas de aulas, dentro de um contexto social pré-

estabelecido e arraigado por um sistema um tanto quanto deficiente e precário, foi possível constatar 

que os objetivos primordiais do ensino de língua materna – leitura, produção e análise lingüística, são, 

na maioria das vezes, atropelados e desvinculados das reais necessidades e carências dos alunos.  
 

P. 19 – Partindo dessa constatação, nos propomos a seguir uma prática de ensino que abarcasse tais 

objetivos e promovesse ao aluno a possibilidade de interação com a linguagem e com suas funções por 

meio de textos, entendo-os em suas manifestações lingüísticas sociais e comunicacionais, já que é por 

meio de sua língua materna que o aluno é capaz de se inserir nas relações da sociedade, atuando de 

forma crítica, reflexiva e consciente.  
 

P. 19 – Acreditamos, diante das afirmações e constatações, que este estágio foi de grande relevância 

para nós enquanto estudantes de língua e futuros profissionais do ensino, pois é diante da realidade 

concreta que podemos definir e delimitar nossas práticas pedagógicas as quais devem estar 

fundamentadas a partir de uma visão inovadora e eficiente, que funcione como estímulo diante de 

tantas dificuldades que estão imbricadas no sistema de ensino.  

 

P. 08-09 – Mas, o que podemos percebe de imediato nas aulas de língua portuguesa que observamos 

nesta turma é que eles apresentam uma grande carência de leitura, falta de atenção, e em alguns casos 

antipatia explícita em relação à disciplina. Os alunos em grande parte reclamam quando o professor 

propõe atividades de leitura e, principalmente, de produção textual. Isso deve ser entendido, 

primeiramente, pela falta de estímulo e de inovação nas aulas de língua materna, tendo em vista que 

elas quase sempre seguem a mesma trilogia – texto (relacionado ao conteúdo literário do bimestre); 

conteúdo gramatical proposto pelo livro didático e seguidos de exercícios mecânicos de regras para 

memorização; e, produções textuais, nas quais os temas são relacionados às temáticas literárias 

propostas ou de escolhas livres. O que até certo ponto, apresentam-se como metodologias contrárias às 

propostas do PCNEM de Língua Portuguesa: 
 

Propõe-se, no nível do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à formação 

específica; o desenvolvimento da capacidade de pesquisar, buscar informações, 

analisá-los e selecioná-los; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do 

simples exercício de memorização. (BRASIL, 2006, p.16). 

 

Dessa forma, é preciso que os alunos sejam instigados a prática de leitura e de exercícios que 

desenvolvam o seu pensamento crítico reflexivo para que eles possam criar a capacidade de se 

posicionar criticamente a determinado texto ou mesmo exercício de compreensão, e não ficarem no 

nível de mera decodificação de palavras para decorar um determinado conteúdo.  
 

 

UE-03 

P. 02 – Inúmeras são as discussões acerca da atuação dos professores de Língua Materna em sala de 

aula. Há quem pense e diga que a desestruturação do sistema educacional é motivada pela má 

formação ou desqualificação dos professores, especialmente os profissionais da área de Língua 

Portuguesa que são tachados como aqueles que não podem cometer “erros”; tais pessoas consideram 

ainda que a aprendizagem de baixo nível e (sic) consequência do grande desinteresse por parte da 

maioria dos alunos em relação às aulas.  

 

P. 02 – Com base nessas abordagens acerca do âmbito escolar e tendo em vista que este constitui um 

laboratório concreto das teorias e práticas que viabilizam o ensino-aprendizagem, consideramos ser 

fundamental uma averiguação acercado (sic) tratamento dado ao ensino de Língua Materna na 

instituição de ensino que serviu como campo de estágio, vem como (sic) o desenvolvimento das 
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práticas pedagógicas por ela adotadas. Para tanto, achamos conveniente fazer uma conveniente (sic) 

fazer uma discussão teórica-reflexiva sobre as metodologias utilizadas no processo de ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa e seus efeitos no contexto de sala de aula, de acordo com os 

direcionamentos apresentados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  

 

P. 02 – Neste trabalho, pretendemos relatar teoricamente alguns conceitos que norteiam o processo de 

ensino-aprendizagem e o trabalho contextos (sic) diversos em sala de aula, a fim de verificarmos, o 

tratamento da linguagem e suas várias manifestações dentro do contexto escolar.  Para tanto, buscamos 

fazer um trabalho consciente e reflexivo, relacionando os pressupostos teóricos acerca do ensino de 

língua e linguagem com a prática vivenciada em sala de aula.  

 

P. 03 – Este relatório foi escrito para atender exigências curriculares do Curso de Letras – 

CAMEAM/UERN; sob a orientação e supervisão do professor Ms. Roniê Rodriguês da Silva. É um 

trabalho de grande relevância para constatarmos a realidade concreta de uma escola de Ensino Médio 

da rede pública de ensino, bem como o comportamento, interesse e engajamento dos discentes nas 

atividades desenvolvidas, as metodologias de ensino adotadas pelos docentes nas aulas de Língua 

Portuguesa, observando se estas são consoantes ou não à proposta dos PCNEM (2000), salientando o 

papel do professor de Língua Materna e o tratamento que é dado por este à língua /linguagem e suas 

funções.  

 

P. 03 – Por fim, faremos uma breve retomada dos principais fatos desse trabalho e apresentaremos 

algumas considerações acerca das teorias abordadas e das constatações feitas nas fases de diagnóstico 

e regência, apresentando algumas reflexões, que julgamos necessárias, sobre o processo de ensino-

aprendizagem de Língua Materna.  

 

P. 04 – Além disso, foram realizadas observações em sala de aula com o intuito de analisarmos as 

metodologias empregadas pelos professores de Língua Portuguesa em suas aulas, observando se estas 

estão de acordo com a proposta dos PCNEM (2000) e se favorecem o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

P. 07 – Percebemos que o exercício de “compreensão” trabalhado pelo professor apresentava, em sua 

maioria, questões que não instigavam o raciocínio crítico e reflexivo dos alunos, tendo em vista que 

para responder ao texto e transcrever as respostas. Concordamos com Silva (2005, p. 57) ao afirmar 

que 

 
A literatura deve ser discutida com o aluno, a fim de que este possa experiência-lá e 

entendê-la como forma de representação social, ou ainda como uma manifestação 

artística de cunho interdisciplinar, intimamente atrelada à realidade.  

 
Nessa perspectiva, constatamos que a forma como o docente trabalha a leitura literária não valoriza 

essa concepção de literatura como uma forma de o aluno compreender melhor o seu próprio mundo.  

 
P. 07 – Observamos que não há interação entre os alunos e o professor, este expõe o seu ponto de vista 

sobre o assunto trabalhado em sala de aula, mas não ouve as opiniões dos educandos. Pra que os 

alunos tornem-se leitores críticos é necessário que o docente deixe-os livres para que construam o 

sentido do texto literário, a partir do seu conhecimento de mundo e das suas experiências enquanto 

leitor. 

 
A escola tenta contribuir para a formação de leitores críticos, no entanto, esse 

objetivo é frustrado, já que as leituras desenvolvidas pelos alunos são previamente 

dirigidas pelas interpretações instituídas pelos professores e pelos livros didáticos. 

Sendo assim, se a escola não consegue formar leitores comuns, muito menos 

conseguirá formar leitores críticos, capazes de perceber a obra literária sob o aspecto 

simbólico/lúdico (SILVA, 2005, p. 61) 
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Durante as observações, comprovamos que os estudos dos literários centravam-se na história da 

literatura para a compreensão do texto, sendo que nem sempre a história corresponde ao texto que lhe 

serve de exemplo.  
 

P. 09 – No decorrer das aulas, o professor pediu que os alunos respondessem os exercícios do manual 

didático referentes ao assunto. O docente evidenciou que o livro didático apresentava um texto para 

subsidiar os exercícios, então fez a leitura em voz alta, comentando alguns aspectos e ressaltou que os 

alunos lessem o texto e comentassem-no, expondo os seus pontos de vista e não apenas transcrevendo 

partes do texto. Além disso, frisou que quando a resposta do aluno não está igual a do professor não 

significa que ele está errado, mas que apresentou um ponto de vista diferente. A esse respeito os PCN 

do Ensino Médio apresentam o seguinte: 

 

A opção do aluno por um ponto de vista coerente, em situação determinada fez parte de uma 

reflexão consciente e assumida, mesmo que provisioria. A importância de liberar a expressão 

da opinião do aluno, mesmo que não seja a nossa, permite que ele crie um sentido para a 

comunicação do seu pensamento. Deixar falar/escrever de todas as formas, tendo como meta a 

organização dos textos (BRASIL, 2000, p. 22).  

 

Diante disso, diagnosticamos que o docente aceita as opiniões dos educandos, orientando-os para que 

melhorem os seus textos tanto na produção oral quanto na produção escrita.  

 

P.10-11 – Durante as observações, tivemos a oportunidade de verificar a realidade do ensino de 

Língua Portuguesa e refletirmos acerca das metodologias que nortearão nossa atuação enquanto 

futuros professores de Língua Materna. A partir das constatações feitas na fase de diagnóstico, 

pudemos planejar a nossa prática durante a fase de regência de classe, buscando materiais e propostas 

que instigassem o interesse dos alunos, sem deixar de lado a proposta do professor cooperador, porém, 

tentando despertar nos discentes o gosto e o prazer pela leitura, bem como proporcionar o contato com 

a diversidade de gêneros textuais, para despertar nos usuários da língua uma consciência crítica e 

reflexiva que permita construir, reformular e interpretar textos diversos. 

 

P.11 - [...] podemos dizer o estudo da língua deve priorizar a interação social, pois ao compreender a 

linguagem como instrumento de interação social, o aluno amplia o reconhecimento do outro e de si 

próprio.  
 

P. 12 – Os PCNEM apregoam que cabe a escola assegurar um exercício de uso amplo da língua, para 

que o aluno seja instrumentalizado para o seu desempenho social. 

 
O espaço da Língua Portuguesa na escola é garantir o uso ético e estético da 

linguagem verbal; fazer compreender que pela linguagem é possível 

transformar/reiterar o social, o cultural, o pessoal; aceitar a complexidade humana, o 

respeito pelas falas como parte das vozes possíveis e necessárias para o 

desenvolvimento humano, mesmo que, no jogo comunicativo, haja 

avanços/retrocessos dos usos da linguagem; enfim, fazer o aluno se compreender 

como um texto em dialogo constante com outros textos (BRASIL, 2000, p. 22-23). 

 

Com base nisso, fundamentamos nossos planos de aula, prioritariamente, por meio de estudos dos 

gêneros e das tipologias textuais, considerando seus aspectos linguísticos, alem disso buscamos 

desenvolver trabalhos voltados para a leitura, produção textual e estudos literários. 

  

P.12 – Decidimos trabalhar gêneros textuais porque é nos textos e por meio deles que os usuários da 

língua produzem, reproduzem ou desafiam práticas sociais, mostrando aos educandos que ao ser 

proferido, o texto deve adequar-se a contextos comunicacionais distintos. Para isso, tomamos como 
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base o pressuposto de que o gênero textual repercute todo o processo social incluído na comunicação 

social que encerra. 

 
Considerando-se os gêneros textuais, formas verbais orais ou escritas que resultam 

de enunciados produzidos em sociedade e, no âmbito do ensino e aprendizagem de 

português, são vias de acesso ao letramento, propõe-se que, no ensino, as atenções 

estejam voltadas para os textos que encontramos em nossa vida diária com padrões 

sócio-comunicativos e estilos concretamente realizados por forças históricas, sociais, 

institucionais e tecnológicas (DELL’ISOLA, 2007, p. 19).  

 
P.12 – Decidimos trabalhar gêneros textuais porque é nos textos e por meio deles que os usuários da 

língua produzem, reproduzem ou desafiam práticas sociais, mostrando aos educandos que ao ser 

proferido, o texto deve adequar-se a contextos comunicacionais distintos. Para isso, tomamos como 

base o pressuposto de que o gênero textual repercute todo o processo social incluído na comunicação 

social que encerra. 

 
Considerando-se os gêneros textuais, formas verbais orais ou escritas que resultam 

de enunciados produzidos em sociedade e, no âmbito do ensino e aprendizagem de 

português, são vias de acesso ao letramento, propõe-se que, no ensino, as atenções 

estejam voltadas para os textos que encontramos em nossa vida diária com padrões 

sócio-comunicativos e estilos concretamente realizados por forças históricas, sociais, 

institucionais e tecnológicas (DELL’ISOLA, 2007, p. 19).  

 
P. 13 – Com base nisso, buscamos realizar a leitura em sala de aula de forma que os educandos 

dessem uma resposta ao que leram, posicionando-se criticamente diante do texto. Sobre a prática de 

leitura, Jurado e Rojo (2006, p. 39) afirmam que, no contato com textos, o aluno precisa 

 
[...]ser capaz de refletir sobre as possibilidades de usos da língua, analisando os 

elementos que determinam esses usos e formas de dizer: o contexto, os 

interlocutores, os gêneros discursivos, os recursos utilizados pelos interlocutores 

para dizer o dito e não-dito.  

 

P. 14 – Fundamentamos a nossa prática de produção textual nas diretrizes dos PCNEM, que mostram 

que o educando precisa utilizar-se da língua como uma forma de expressão, informação e 

comunicação dentro do processo de produção.  

 

P. 14 – No que se refere à prática de análise linguística, estudamos os dois tipos de concordância: a 

verbal e a nominal (cf. plano de aula 06 – anexo 4). Fizemos a exposição desse conteúdo com o 

auxílio do livro didático e buscamos textos extras observamos como funciona a mecanismo da 

concordância. Mendonça (2006, p. 204), afirma que a análise linguística deve ser encarada como 

 
[...] uma alternativa complementar às práticas de leitura e produção de texto, dado 

que possibilitaria a reflexão consciente sobre fenômenos gramaticais e textual-

discursivos que perpassam os usos linguísticos, seja no momento de ler/escutar, de 

produzir textos ou de refletir sobre esses mesmos usos da língua. 

 

Nesse sentido, podemos dizer que o importante é que os discentes aprendam a utilizar a língua 

adequadamente e não somente compreendam a nomenclatura gramatical para se tornarem reprodutores 

da gramática normativa.  

 

P. 14-15 – Acreditamos que em meio às deficiências encontradas com relação às abordagens 

tradicionais, limitadoras e um tanto quanto prescritivas, que interpelam o ensino do português, 

conseguimos fazer a aplicação funcional dessas teorias de ensino em sala de aula durante a regência de 

classe. Neste sentido, podemos afirmar que o que falta nas aulas de Língua Portuguesa é a adequação 

das teorias de ensino à realidade dos educandos. 
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P. 16 - Diante da realidade observada e vivenciada nas aulas de Língua Portuguesa durante o período 

do Estágio Supervisionado II, tivemos a oportunidade de confrontar as teorias que perpassam o ensino 

de língua materna com a experiência de sala de aula. Verificamos que as práticas didático-pedagógicas 

de Língua Portuguesa estão desvinculadas dos principais objetivos de ensino dessa área que são 

leitura, produção oral e escrita e análise linguística, bem como os estudos literários. 

Constatamos que o ensino de língua/linguagem está imerso em um contexto social pré-estabelecido, 

em que a perspectiva dos estudos gramaticais centra-se na compreensão da nomenclatura gramatical 

como principal viés; a leitura é vista como mera decodificação e os estudos literários resumem-se a 

história da literatura.  
 

P. 16 – Ante a essa comprovação e cientes de que as práticas de ensino de Língua Portuguesa 

precisavam considerar a diversidade de textos existentes em nossa sociedade e levar em conta a 

necessidade de tornar os discentes leitores e produtores de textos proficientes; propomo-nos a adotar 

procedimentos metodológicos que proporcionassem aos educandos a interação com a linguagem e 

com suas funções através do contato com a heterogeneidade de textos; já que estes constituem formas 

culturais de ação social que são caracterizadas na e pela linguagem. 

 
P. 16 - [...] consideramos que o estágio foi de grande relevância para nós, enquanto estudantes da 

língua e futuros profissionais de ensino, pois é diante da realidade correta da sala de aula que podemos 

estabelecer nas práticas pedagógicas, as quais precisam, e devem, estar fundamentadas através de uma 

ótica inovadora e eficaz para o ensino de língua materna. Práticas essas que precisam funcionar como 

um estímulo para a busca de melhores condições para o processo de ensino-aprendizagem, 

ultrapassando as inúmeras dificuldades intricadas no sistema de ensino brasileiro.  

 

UE-04 

 
P. 05 – O curso de Letras nos oferece o Estágio Supervisionado II, que tem como objetivo 

proporcionar ao estagiário a oportunidade de demonstrar a teoria adquirida na vivência acadêmica, 

através da prática, ou melhor, da atuação em sala de aula, especificamente em aulas de Língua 

Portuguesa do Ensino Médio.  

 

P. 05 – Pretendemos ainda, relatar alguns conceitos e concepções de ensino-aprendizagem 

desenvolvidos pela professora regente, bem como, a metodologia empregada em suas aulas, 

relacionando-os sempre aos pressupostos teóricos contidos nos manuais que orientam os trabalhos 

com a língua portuguesa. Para tanto, relacionamos as teorias estudadas com a prática vivenciada em 

sala de aula. Dessa forma, procuramos desenvolver um trabalho reflexivo que pudesse causar 

pequenas inferências diante da realidade encontrada no ensino da língua materna. 

 

P. 06 – Os sábios aprendem a partir das experiências alheias. Os criativos sabem fazer uma migalha de 

experiência durar a vida inteira. Eric Hoffer 

P. 09 – O trabalho com a leitura e produção de texto desenvolvia-se acerca dos Gêneros Textuais, que 

atualmente permeiam o estudo com a Língua Portuguesa em seus mais diversos níveis de ensino. É 

importante ressaltar o interesse da professora em trazer para sala de aula uma enorme diversidade de 

gêneros textuais para se trabalhar com os alunos, textos esses que circulam nos mais diversos meios. 

Prática essa, que contribui de forma significativa para a formação de leitores/produtores críticos e 

ativos no meio social. Como apontam as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2008, p. 33):  

 
[...] propõe-se a ampliação e a consolidação dos conhecimentos do estudante para 

agir em práticas letradas de prestígio, o que inclui o trabalho sistemático com textos 

literários, jornalísticos, científicos, técnicos, etc., considerados os diferentes meios 

em que circulam: imprensa, rádio, televisão, internet, etc.  
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P. 09-10 – Vale salientar que era através das produções elaboradas pelos alunos que a professora 

explorava o conteúdo gramatical nas suas aulas, apontando como exemplos trechos retirados dos 

mesmos. Prática essa defendida pelos PCN’s (2002, p. 140): “O texto é único como enunciado, mas 

múltiplo enquanto possibilidade aberta de atribuição de significados, devendo, portanto, ser objeto 

também único de análise/síntese e estudos lingüísticos em geral”. Como podemos perceber, o conceito 

de Análise Lingüística desenvolvido pela professora, está diretamente ligado às aulas de leitura e 

produção de textos, constituindo assim, uma das práticas de letramento escolar, a partir da qual, o 

aluno passa a compreender os fenômenos lingüísticos através de uma análise sistêmica de suas 

próprias produções.  
 

P. 11 – Em linhas gerais, ao concluir o Diagnóstico constatamos que a escola atende as necessidades 

dos alunos tanto na parte física como na parte pedagógica e que a professora colaboradora, procura 

utilizar nas suas aulas métodos inovadores e eficazes para o processo ensino/aprendizagem. 

Entretanto, ainda há muitos objetivos a serem alcançados e muitos obstáculos a serem superados, entre 

eles: conseguir que todos os alunos participem, interajam, apresentem seus pontos de vista e 

argumentem. Daí a importância da fase de diagnóstico, que possibilita a nós estagiários de Língua 

Portuguesa, conhecer um pouco da realidade dos alunos, para só assim procurarmos trabalhar de forma 

coerente e eficaz na fase de regência, tendo em vista a formação do cidadão crítico, ativo e consciente 

de seu papel na sociedade. 

  

P. 12 – Para se comunicar bem, textual ou oralmente, não basta respeitar a gramática: é preciso 

adequar sua mensagem ao universo de seu receptor. Tânia Sandroni 

 

P. 13 – Ao iniciarmos os trabalhos em sala de aula, realizamos uma rápida conversa com os alunos em 

cada turma acerca dos objetivos do estágio e, em seguida, uma dinâmica de socialização, para só assim 

estabelecermos uma relação mais aproximada com os mesmos, pois o primeiro contato já havia sido 

realizado na fase de diagnóstico.  

 

P. 12 – Concluída a fase de diagnóstico é hora de entrarmos em ação. No período de 04/11 a 

01/12/2009, realizamos a segunda fase do Estágio Supervisionado II, denominada Regência, na qual 

procuramos pôr em prática os conhecimentos obtidos durante o nosso curso, especificamente no 

trabalho com a Língua Materna no Ensino Médio [...] Foi uma experiência muito rica, permeada de 

dificuldades, mas que proporcionou grandes contribuições para nossa formação enquanto futuros 

educadores de Língua Portuguesa. Vale lembrar que por se tratar de um trabalho a ser desenvolvido no 

ensino médio (etapa final da educação básica) tivemos uma preocupação maior no que diz respeito ao 

planejamento das nossas aulas. Analisamos com atenção o que propõe os PCN’s (2002, p. 21): 

  
[...] o Ensino Médio passa a interagir a etapa do processo educacional que a Nação 

considera básica para o exercício da cidadania, base para o acesso às atividades 

produtivas, para o prosseguimento nos níveis mais elevados e complexos de 

educação e para o desenvolvimento pessoal, referido à sua interação com a 

sociedade e sua plena inserção nela, ou seja, que tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores.  

 

P. 12-13 – Levando-se em consideração a proposta apontada pelos PCN’s e a partir das experiências 

adquiridas durante a fase de diagnóstico, foi possível elaborarmos um plano de trabalho que fosse 

compatível com a realidade dos alunos de cada turma e que se enquadrasse também nos planejamentos 

tanto da escola como da professora colaboradora, dando assim, uma certa continuidade nos trabalhos 

com a Língua Portuguesa, até então já iniciados anteriormente em ambas as turmas. 

 

P. 13 – É importante ressaltar, que todas as atividades realizadas na fase de regência foram 

desenvolvidas com base no planejamento bimestral que ocorreu no dia 28/10/09, no qual, nós 
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estagiários, juntamente com a equipe pedagógica da escola e com as professoras colaboradoras, 

elaboramos o plano de trabalho que foi executado no decorrer do bimestre, iniciado por nós estagiários 

na fase de regência e que será concluído pelas professoras colaboradoras no restante do bimestre. O 

que de certa maneira, evidencia uma certa preocupação dos professores em planejar, prática essa, que 

é de fundamental importância para o processo ensino/aprendizagem dos alunos, como podemos 

constatar nos PCN’s (1998, p. 22): “Ao professor cabe planejar, implementar e dirigir as atividades 

didáticas, com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e reflexão do aluno, 

procurando garantir aprendizagem efetiva”.   
 

P. 13 – É importante citar que a maior parte dos conteúdos selecionados para serem trabalhados no 

decorrer do bimestre nas atividades de leitura, interpretação, produção e refacção de textos foram 

baseados nos Gêneros Textuais, que atualmente permeiam o estudo com a Língua Portuguesa em seus 

mais diversos níveis. Como aponta os PCN’s (1998, p. 21): “Todo texto se organiza dentro de 

determinado gênero em função das intenções comunicativas, como parte das condições de produção 

dos discursos, as quais geram usos sociais que os determinam”. 

 

P. 14 – Assim sendo, nada melhor que trabalhar na sala de aula com uma grande diversidade de 

gêneros, oferecendo textos retirados de diferentes suportes e com as mais distintas finalidades, desde 

os textos literários aos diversos tipos de textos não-literários, incluindo os textos orais e os não-

verbais. 
 

P. 14 – Nessa perspectiva de trabalho com os gêneros, um forte aliado é o Livro Didático que é hoje 

ainda um dos recursos mais acessíveis a professores e alunos, apesar de muitas vezes não ser 

valorizado ou utilizado adequadamente. Mas, podemos dizer que durante nossa fase de regência ele foi 

um recurso indispensável para nosso trabalho em sala de aula.  

É importante ressaltarmos que apesar da diversidade de gêneros textuais apresentados pelo livro 

didático adotado pela escola, não nos detemos unicamente a este recurso para desenvolvermos nossas 

aulas, ou seja, sempre buscávamos trazer para sala de aula outros recursos que também ofereciam uma 

variedade de textos dos mais diversos gêneros como revistas e jornais. 

 

P. 14 – Em ambas as turmas conseguimos desenvolver um trabalho diversificado em que a maioria 

dos alunos participava de forma ativa, fazendo questionamentos, críticas e até sugestões acerca das 

leituras e discussões realizadas em sala de aula. 

 

P. 14-15 – É importante ressaltarmos que durante nossas aulas, a leitura estava presente em todos os 

momentos. Prática essa que é de fundamental importância para a formação de leitores competentes e 

que por sua vez auxilia na produção de textos, como aponta os PCN’s (1998, p. 36): 

 
Formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda o que lê; que 

possa aprender a ler também o que não está escrito, identificando elementos 

implícitos; que estabeleça relações entre o texto que lê e outros textos já lidos; que 

saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto; que consiga justificar e 

validar a sua leitura a partir da localização de elementos discursivos que permitam 

fazê-lo. 

 

P. 15 – A partir das produções realizadas em sala de aula acerca dos gêneros trabalhados, 

desenvolvemos também um trabalho de análise lingüística acerca do uso da linguagem nos seus mais 

diferentes contextos e situações, fazendo assim com que os alunos a utilizem de acordo com a norma 

culta e saibam adequá-la a situação de uso. Pois, o domínio da norma culta, que se espera que o aluno 

adquira ao longo de sua escolaridade, deve se refletir em suas produções textuais e em sua prática de 

leitor/ouvinte. 

  
P. 15 – A prática de reescritura de textos também foi constante no nosso trabalho com a linguagem, 

pois, em todos os textos produzidos trabalhamos a refacção, a qual é de fundamental importância para 
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o aperfeiçoamento da escrita dos alunos, como nos mostra os PCN’s (1998, p. 77): “[...] a refacção faz 

parte do processo de escrita: durante a elaboração de um texto, se relêem trechos para prosseguir a 

redação, se reformulam passagens. Um texto pronto será quase sempre produto de sucessivas versões. 

Tais procedimentos devem ser ensinados e podem ser aprendidos”.  
 

P. 16 – O trabalho de refacção se mostrou bastante proveitoso, pois ao realizarmos uma correção de 

texto conjunta, envolvemos toda a turma nesse processo, podendo assim verificarmos as habilidades 

lingüísticas, gramaticais e de produção dos alunos, fazendo assim com que os mesmos possam revisar 

seus próprios textos e de seus colegas, com o objetivo de aprimorá-los. Ainda durante nossas aulas, 

procuramos desenvolver um trabalho acerca do “Ensino de Literatura”, pois, sabemos que a mesma 

possui um papel fundamental na formação de leitores/críticos, principalmente no Ensino Médio onde 

os discentes são instruídos a se prepararem para o vestibular. 
 
P. 16 – Em ambas as turmas trabalhamos o conteúdo: O Barroco no Brasil, onde apresentamos aos 

alunos sua contextualização histórica, características principais desse movimento, bem como, o estudo 

da biografia do maior poeta barroco brasileiro “Gregório de Matos”, mostrando aos alunos a 

importância do mesmo na história da literatura barroca brasileira. 

É importante citar que não nos detemos somente ao estudo histórico do barroco, trabalhamos também 

uma grande diversidade de sonetos de autores da época, onde os alunos além de reconhecerem as 

características principais do movimento e dos autores nesses poemas, faziam também uma análise 

crítica dos mesmos. 
 

P. 16-17 – Com o intuito de despertar nos alunos o gosto pela leitura de textos da esfera literária, 

realizamos uma visita a biblioteca da escola na intenção de selecionar alguns sonetos de Gregório de 

Matos e de outros poetas do barroco brasileiro para confecção de um mural a ser exposto na sala de 

aula. Vejamos o que diz Rangel (2003, p. 143) sobre essa prática: 

 
As bibliotecas escolares têm papel fundamental no sucesso desse trabalho de 

iniciação literária e de formação do gosto. É preciso que existam, que tenham 

acervos significativos, que estejam disponíveis para todos, que o acesso ao livro 

seja direto, que as técnicas biblioteconômicas de catalogação e armazenagem dos 

livros sejam adequadas a leitores em formação e sejam a eles explicadas, quando 

necessário. Mais importante que tudo, talvez, é que a escola crie, como parte de 

suas atividades regulares, demandas autênticas de leitura, capazes de fazer da 

biblioteca um lugar de freqüência praticamente cotidiana.  

 

Foi uma atividade bastante proveitosa, pois todos os alunos participaram de forma ativa, fazendo 

questionamentos e inferências acerca das temáticas apresentadas nos textos. 

 

P. 17 – Em virtude dos fatos mencionados, podemos dizer que no desenvolver de nossa regência 

procuramos proporcionar aos alunos momentos de motivação, despertando o interesse pela 

aprendizagem através de atividades bem planejadas, ricas em recursos e materiais concretos. 

Trabalhamos com revistas, jornais, dinâmicas, leitura de textos e atividades escritas, envolvendo a 

prática de leitura e produção de textos, análise lingüística e literária. 

 

P. 17 – Como resultado desses esforços, foi possível observar que as turmas foram participativas, 

apesar de alguns alunos apresentarem certa dificuldade em relação à prática de leitura e escrita. Diante 

dessa situação, procuramos diversificar nossas aulas para atrair a atenção dos alunos, despertando nos 

mesmos, o gosto pela leitura e escrita, sempre com o desejo de torná-los alunos/sujeitos capazes de 

aplicar os conhecimentos adquiridos no contexto social em que estão inseridos.  

 

P. 17 – Sendo assim, acreditamos ter contribuído de forma produtiva para o melhoramento do 

processo ensino/aprendizagem, a partir de uma prática docente atuante e comprometida, objetivando o 

enriquecimento da aprendizagem de cada educando, valorizando para isso suas experiências e 

vivências diárias. 
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P. 19 – [...] iniciamos um minucioso trabalho com os alunos acerca da tipologia textual dissertação-

argumentação, mostrando aos mesmos seus conceitos, características principais e estrutura em que se 

insere enquanto produção textual escrita. É importante citar que ao trabalharmos a tipologia 

dissertação-argumentação tivemos como suporte o gênero textual “Artigo de Opinião”, onde também, 

realizamos todo um trabalho de apresentação e reconhecimento desse gênero com os alunos. 

 

P. 20 – Dessa forma, podemos dizer que o trabalho com a tipologia textual dissertação-argumentação 

e com o gênero artigo de opinião se mostrou bastante eficaz durante o decorrer do curso, pois através 

dos textos produzidos em sala foi possível verificarmos o nível de aprendizado dos discentes em 

relação à escrita e a análise lingüística, bem como o nível de argumentação dos mesmos.  

 

P. 21 – Ao concluir o curso, constatamos que a proposta inicial de promover as habilidades referentes 

à leitura e produção de textos de alunos do ensino médio em grande parte foi atingida, pois, durante 

todo o curso os alunos sentiram-se motivados a aprender, participando de forma ativa das discussões 

realizadas em sala e evidenciando todo o conhecimento adquirido através das produções realizadas. 

Ou seja, juntos, alunos e estagiários, aprenderam, pois este caminho dialético pressupõe que o 

professor deve se envolver com os conteúdos a serem ensinados, ou seja, o professor deve deixar de 

dar conceitos prontos para os alunos, e sim juntos, professores e alunos participarem de um processo 

de construção do saber. Portanto, acreditamos que nosso trabalho foi de suma importância para o 

ensino-aprendizagem dos alunos, devido à participação e envolvimento dos mesmos nas atividades 

propostas, bem como através do conhecimento adquirido por cada um deles em relação às práticas de 

leitura e escrita de textos.  

 

P. 22 – Com todas as fases do Estágio Supervisionado II concluídas, podemos afirmar que esta foi 

uma experiência construída e ao mesmo tempo muito importante para a profissão que abraçamos. 

Tivemos mais uma vez a oportunidade de termos um contato com o ambiente escolar agora em um 

nível mais elevado (Ensino Médio), vivenciando o seu funcionamento e a nossa prática docente em 

sala de aula, o que veio a ser de grande relevância para o nosso crescimento enquanto futuros 

profissionais na área de Língua Portuguesa.  

 

P. 22 – Dessa forma, os Estágios I e II em seus aspectos teórico x prático contribuiu para a formação 

de um espaço de diálogo, de descoberta de caminhos, de superação de desafios e de construção de um 

jeito novo de ensinar, de modo a favorecer resultados para a melhoria do processo 

ensino/aprendizagem. 

 

P. 22 – Para tanto, acreditamos que somente vivendo e refletindo é que conseguiremos crescer e 

pensar novos direcionamentos para nossas ações. A reflexão sobre a prática pedagógica representa o 

compromisso profissional do docente consigo mesmo e com a sociedade. Tendo sempre a perspectiva 

de contribuir para a formação de indivíduos autônomos, críticos e éticos. Esta é uma forma de avaliar 

o processo e nele intervir, construindo o caminho ao caminhar.  

 

UE-05 

 
P. 05 – O estágio supervisionado II é uma exigência do departamento de Letras CAMEAM/UERN 

como atividade prática da disciplina de Estágio Supervisionado II, com o compromisso de cumprir 

uma carga horária de 240 h/a. 

 
P. 05 – Mediante o desenvolvimento desse trabalho relato todas as experiências vividas em cada 

momento do estágio, as dificuldades encontradas em sala de aula, o desempenho, o interesse dos 

alunos, e a participação de alguns alunos como também os teóricos que são aplicadas (sic) para uma 

melhor aprendizagem por parte dos discentes, na prática vivenciada e relatei os momentos de contato 

com a perspectiva de levar os alunos a refletirem e se conscientizar que a leitura, é o melhor objetivo a 

ser alcançado. 
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P. 08 – Portanto, neste momento de diagnóstico, realizado ficou a certeza que ainda temos muito que 

fazer para um melhor desempenho da educação em nossa sociedade [...]  

Na certeza de formar leitores, acreditamos no que escreveu Monteiro Lobato: “um país se faz com 

homens, sonhos e livros”, na certeza que o melhor caminho é a leitura e a maior riqueza é o 

conhecimento [...] 

 
P. 09 – A educação nos dias atuais é o melhor caminho para qualquer ser humano, mediante está 

concepção e referente a fase de diagnóstico, como também a concepção de linguagem que é tratada 

pelos PCNs, observamos tamanha responsabilidade que é o de planejar. Como (sic) o objetivo de 

alcançar grandes resultados na prática, pois mediante essas observações feitas partimos neste momento 

para a prática, com a concepção de linguagem descrita pelos PCNs. 

 

P. 10-11 – Nas aulas seguintes trabalhei o conteúdo gramatical que esta explícito no livro didático [...] 

É bom lembrar que o estudo gramatical esta explicito nos planos curriculares de Português desde doas 

series iniciais mas eu os alunos não aprendem e os PCNs ate indagam referente ao ensino e 

aprendizagem dos conteúdos: 
 

O estudo gramatical aparece nos planos curriculares de Português, desde as séries 

iniciais, sem que os       alunos, até as séries finais do Ensino Médio, dominem a 

nomenclatura. Estaria a falha nos alunos? Será que a gramática que se ensina faz 

sentido para aqueles que sabem gramática porque são falantes nativos? A confusão 

entre norma e gramaticalidade é o grande problema da gramática ensinada pela 

escola. O que deve ser um exercício para o falante/escrever/ler melhor se transforma 

em uma camisa de força incompreensível (p.137). 

 

A grande confusão entre norma padrão e não padrão muitas vezes dificulta também a aprendizagem de 

nosso aluno, a forma de expor o conteúdo gramatical, a maneira de explicação do professor entre 

outros fatores que leva o aluno a chegar na terceira série do Ensino Médio sem ter um bom domínio na 

área gramatical.  

 
P. 11 – Nos últimos momentos, ou seja, nas últimas aulas que ministrei trabalhei com o filme “As 

narrativas de Javé” uma aula divertida, descontraída e prazerosa, principalmente para os alunos que 

muitos trabalham o dia todo e chegam cansados na escola. [...] Portanto, na parte de regência que 

ministrei na escola [...], que ainda tem muito que ser feito no tocante à leitura, mas temos certeza que 

fizemos a diferença na parte de levar os discentes a questionar, a pensar, e refletir sobre tudo que 

esteja ao seu redor, estimulando-os a fazer leituras diariamente na certeza que se tornem leitores 

críticos e preparados para questionar e discutir qualquer tema proposto como também se tornarem 

alunos com mais facilidades na prática da escrita.  

 

P. 13 – Dessa forma desenvolvemos uma aula interessante pois os temas presentes nos poemas, são de 

histórias que remetem a situações de sofrimento e de saudades de uma gente que vive no sertão 

nordestino. Com relação a essa temática é interessante dizer que “Acreditamos que a escola precisa, 

com regularidade levar esses poemas para a sala de aula. A cultura popular tem vitalidade e riqueza de 

experiências, e privar os alunos de seu conhecimento é empobrecê-los cada vez mais”. (PINEIRO 

2007 p. 72) 

Ao adentrarmos nessa discussão, vemos que é interessante levarmos esse tipo de poema para a sala de 

aula, pois levando em consideração que trabalhamos na maioria das vezes com alunos da zona rural, 

essa é uma atividade que leva ao discente uma atividade que obtida no texto com o momento sócio-

cultural em que se encontram.  

 

P. 14 – Além dos poemas de cordéis, temos também os grandes clássicos da literatura, como por 

exemplo, “Morte e Vida Severina” de João Cabral de Melo Neto que se enquadra na mesma temática 

sobre os problemas sociais do nordeste. Para que se realize um bom trabalho com poema é de grande 

relevância que o professor utilize as estratégias para se ler um poema, pois é a partir de uma leitura 
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“afinada” que conseguimos valorizar o estilo do texto e até despertar no aluno para a compreensão da 

temática.  

 

P. 15 – Chegamos ao término do Estágio Supervisionado II, sendo bastante gratificante observarmos o 

quanto a leitura tem importância em nossas vidas, sou conhecedor que a leitura é o caminho que nos 

leva a conseguir a maior riqueza: o conhecimento.  

 

P. 15 – Acredito que a contribuição que fornecemos enquanto estagiários venha a ser útil para a 

formação, tanto dos alunos, que nos acolheram em sala de aula, quanto aos colegas professores, 

gestores, e demais colegas funcionários, que participam das reflexões na prática de sala de aula com o 

objetivo de formar leitores e cidadão críticos.  

  

P. 15 – Na fase de diagnóstico, analisei os métodos trabalhados, para ter uma melhor compreensão e 

noção na perspectiva que na regência deveria colocar em prática as melhores metodologias com o 

intuito de levar os discentes a refletir sobre sua formação e educação no meio social.  

 

P. 15 – Nas oficinas ministradas trocamos idéias com os colegas, questionamos soluções e apontamos 

dificuldades, na certeza que somos capazes de fazer diferença enquanto futuros educadores.  

 

P. 15 – Portanto, na certeza que fizemos a diferença enquanto estagiários, estou realizado e feliz 

mediante a profissão que pretendo exercer.  

 

P. 07 – O professor ministra todas as aulas seguindo o livro didático, começou trabalhando a 

importância da linguagem em todas as turmas, mediante o conteúdo do capítulo do livro, o docente 

explica que a linguagem se caracteriza na construção histórica e na construção humana e que o próprio 

livro mostra a linguagem tanto verbal como oral. De acordo com os PCNs em que a linguagem e vista 

nesta expectativa: 

 
O processo de ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa, no Ensino Médio, deve 

pressupor uma visão sobre o que é linguagem verbal. Ela se caracteriza como 

construção humana e histórica de um sistema lingüístico e comunicativo em 

determinados contextos. Assim, na gênese da linguagem verbal estão presentes o 

homem, sues sistemas simbólicos e comunicativos, em um mundo sócio cultural 

(1999, p.139) 

 

No desenvolver das demais aulas o docente trabalhou tanto nas primeiras séries do ensino médio, 

como na segunda série o poema médio “canção do exílio” [...] 

 

P. 09 – A educação nos dias atuais é o melhor caminho para qualquer ser humana, mediante está 

concepção e referente a fase de diagnóstico, como também a concepção de linguagem que é tratado 

pelos PCNs, observamos tamanha responsabilidade que é o de planejar como o objetivo de alcançar 

grandes resultados na prática, pois mediante essas observações feitas partimos neste momento para a 

prática, com a concepção de linguagem descrita pelos PCNs:  

 
No campo dos sistemas de linguagem podemos delimitar a linguagem verbal e não-

verbal e seus cruzamentos verbo-visual, áudio visuais, áudio – verbo – visuais etc. a 

comunicação visual e/ou gestual como da verbal constitui sistemas arbitrário de 

sentido de comunicação. Influem e são influenciados na e pela linguagem, que se 

mostra produto e produtora da cultura e da comunicação social. (1999, p.126) 

 

A linguagem então, é o meio que interage, que transmite as informações necessárias na prática 

discursiva, seja expressa em ambiente privado ou público, fazendo uso da língua verbal ou não verbal 

e que muitas vezes é cheia de questionamento.  
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P. 10 – Conhecimento novo para todos os alunos das duas turmas. Referente a interação ela tem o 

objetivo de fazer com que a linguagem e a comunicação, como assim relata o PCN: 

 
A interação é o que faz com que a linguagem seja comunicada. Esse princípio anula 

qualquer pressuposto que tente referendar o estudo de uma língua isolada do ato 

interlocutivo. Semelhante distorção é responsável pelas dificuldades dos alunos em 

compreender estaticamente a gramática da língua que falam no cotidiano (1999, 

p.139). 

 

Procurei trabalhar levando em consideração as propostas dos PCNs, como também o palmo bimestral 

da professora cooperadora, nas aulas seguintes que foram ministradas trabalhei com o texto “Uma boa 

redação favorece a comunicação”, [...]   
 
P. 11 – Outro ponto principal foi nas discussões é colocar a proposta dos PCNs, referente o respeito as 

diferentes manifestações da linguagem: 
 

Respeitar e preservar as diferentes manifestações da linguagem utilizadas por 

diferentes grupos sociais, em suas esferas de socialização; usufruir do patrimonio 

nacional e internacional, com suas diferentes visões de mundo; e construir categorias 

de diferenciação, apreciação e criação (p.130) 

 

Ao termino da discussão sobre as diferentes maneiras de exposição da linguagem e as variações 

lingüísticas encaminhei uma atividade referente ao filme assistido.  

US-01 
 

S.n. Introdução – Não apenas para professores e educadores de Língua Portuguesa no Brasil é óbvia a 

importância de um mínimo de organização e objetivos claros quando se trabalha dentro de uma sala de 

aula. A proposta a ser apresentada no presente trabalho não será, de maneira nenhuma, ficar 

ressaltando a importância da organização, o que seria no mínimo banal, mas mostrar, a partir dos 

meses de observação e participação documentada em estágio realizado, no segundo semestre de 2009, 

em Língua Portuguesa, exatamente em que medidas isso interfere no aprendizado dos alunos.  

 

S.n. Introdução – Compreender o que se passa na cabeça de um aluno (e aqui me refiro a jovens, 

adolescentes, alunos em geral) não é tarefa fácil. Mas facilmente encontramos, por exemplo, 

educadores e adultos em geral que julgam e condenam as atitudes e comportamentos dos adolescentes 

fora e dentro de sala de aula, quando, na realidade, deveríamos nos preocupar menos em criticar e 

mais em ajudar e entender. Em todos os estágios que realizei durante a minha Licenciatura, era 

corriqueiro ouvir nas salas dos professores afirmações como: “os alunos de hoje não querem nada com 

nada”, “eu nem me esforço mais, eles não aprendem mesmo” ou “bando de ignorantes, sem educação, 

assim não dá...”. Há jovens, claro, que de fato não estão interessados, que não colaboram para um bom 

andamento da aula e muitas vezes passam dos limites, mas acredito, depois de inúmeras experiências 

em sala de aula, que eles não são a maioria. Mais, especificamente no estágio de Língua Portuguesa 

realizado para a matéria Metodologia de Língua Portuguesa II, constato que muitas destas atitudes que 

são vistas como manifestações de indisciplina são, na verdade, desencadeadas dentro da sala de aula, 

por exemplo, por uma professora que não mantém o mínimo de organização e ações claras. É o que 

Philippe Perrenoud afirma em Dez novas competências para ensinar: “O ‘faça o que eu digo, mas não 

o que eu faço’ não tem chance alguma de mudar as atitudes e as representações dos alunos.”1 A 

professora, sem dúvida, é um exemplo para os alunos, em muitos aspectos negativos. Freqüentemente 

ela pede aos alunos mais comprometimento e organização quando ela própria, muitas vezes, mostra 

ausência nos dois requisitos. 

 

S.n. Introdução – Tendo tudo isso em mente, acredito que entra aqui mais especificamente o meu 

estágio de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa II no qual observei, conforme já mencionado 

anteriormente, uma professora que, infelizmente, colaborava de maneira indireta para tal quadro acima 

exposto (adolescentes “problemáticos”, confusos e frustrados), simplesmente porque dificultava a vida 
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de seus alunos nos atos e explicações mais simples. Acredito que a afirmação de Goethe com que abro 

este estudo ilustra bem o impasse que vivi: como esperar que os alunos compreendam a Língua 

Portuguesa, se interessem minimamente e estudem a mesma, se nem mesmo a professora encarregada 

de ajudar nesta missão consegue organizar-se e ver sentido no que ensina?  

 

S.n. Introdução – A pergunta de pesquisa a ser respondida no ensaio está diretamente ligada ao tópico 

acima mencionado: em que medida a falta de ordem e objetividade com que as diferentes matérias 

dentro da disciplina Língua Portuguesa são apresentadas aos alunos afetam o mesmo. [...] A afetação 

dos alunos é claramente percebida nos relatos de sala de aula (Diário de campo) cujas reações retratam 

exatamente como a questão da desordem os influencia negativamente. Abordarei tais reações mais 

adiante na análise do trabalho propriamente dita, mas adianto que elas variam desde perguntas como 

“mas professora, hoje não era aula de Literatura?... a gente vai fazer redação?” até constatações como 

“professora, a gente já fez esse exercício antes, lembra?...”.  

 

S.n. Análise – Cabe ressaltar aqui que, do mesmo modo que acredito que devemos julgar menos 

nossos alunos e compreendê-los mais, procuro fazer uma análise apenas de constatação e não também 

ficar julgando ou criticando possíveis ações de professores; diferentemente disso, procuro alertar para 

esses “pequenos deslizes” primeiramente para que não mais ocorram e segundo, para mostrar como 

isso pode refletir de maneira direta dentro e fora da sala de aula.  

 

S.n. Análise – Concordando com Nelson Pedro-Silva em Indisciplina/Disciplina: ética, moral e ação 

do professor: “A esse propósito, indagamos: como ser educador se, de antemão, o professor não sabe o 

que está fazendo na escola e tampouco acredita na possibilidade de transformação de seu aluno?”2 É 

esta a impressão que fica das aulas que observei. Vejo na professora preocupação e amor com sua 

profissão, mas, por outro lado, vejo que ela não se prepara para entrar em sala de aula, escolhe a 

matéria que será dada quando entra na mesma e muito pouco acredita em seus alunos. Tais atitudes 

acabam tendo reflexos ruins para ela, primeiramente, uma vez que se sente confusa e perdida quando 

em uma aula de aula de redação, por exemplo, passa o tema a ser desenvolvido pelos alunos em 

determinada dissertação e eles a avisam: “Professora, nós já fizemos essa mesma redação na semana 

passada...” E mais, atinge além da própria educadora, os alunos que se veem desestimulados e não 

valorizados em sala de aula, desencadeando abandono e indisciplina, por exemplo. É o que se afirma 

em Ensino de Língua Portuguesa: Sem uma direção da professora, os alunos ficam completamente 

ociosos e se sentem à vontade para fazerem o que quiserem.”3 Alguns exemplos concretos de como 

isso foi notado durante as aulas que observei pode ser ilustrado com uma mostra retirada do Diário de 

campo, em anexo. No dia primeiro de Outubro, a professora começa a distribuir folhas aos alunos que, 

imediatamente após recebe-las avisam a professora que já fizeram esses mesmos exercícios no começo 

do ano. A professora mostra-se confusa até que os próprios alunos mostram seus cadernos para ela que 

parece se lembrar e concorda...Mas, em seguida, afirma: 

- Mas agora vocês vão fazer esse mesmo exercício, agora com o auxílio do dicionário! 

- Mas a gente fez com o dicionário no começo do ano... 

- Ah, é...Foi de revisão, né? 

- é...Junto com outros exercícios... 

- é, com outra folha junto... Agora eu lembrei mesmo... Ah, que droga, é verdade...Então hoje vocês 

podem conversar... 

Tal como mostra o diálogo, neste dia a professora não deu aula. Os alunos dormiram, conversaram e 

ficaram ociosos; fato este que, em minha visão, nunca poderia ter ocorrido dentro da sala de aula. 

Muito pelo contrário, como se afirma no mesmo livro citado anteriormente: “O professor precisa, 

como profissional da educação, criar dispositivos com fundamentação teórica para que consiga 

vislumbrar, para além das aparências, a assimilação, as falhas, os pontos que precisam de reforço etc.”. 

 

S.n. Análise – Acredito ser importante ressaltar que a importância que dou à divisão entre as matérias 

Gramática, Literatura e Redação dentro da disciplina Língua Portuguesa não é no sentido meramente 

organizacional; a divisão existe para facilitar, para que os professores possam especializar-se em 

determinada área e para que as três frentes tenham as devidas atenções e focos quando estudadas. Mas, 

ao mesmo tempo, é importante que fique claro que as três estão diretamente ligadas e o sucesso ou 
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fracasso em uma das modalidades pode interferir diretamente nas demais. O que se deve ter em mente 

é a organização no sentido de esclarecer e ajudar e as três frentes não devem ser tratadas com um 

único bloco na Língua Portuguesa, misturando e confundindo as barreiras que as cercam, como ocorre 

nos relatos a serem aqui apresentados.  

 

S.n. Análise – Além da desordem por parte da professora no que diz respeito às diferentes frentes da 

Língua Portuguesa, ocorre também uma desordem na sequência didática dentro da matéria. Ao longo 

do Diário de Campo alguns exemplos podem ser novamente ilustrativos desta falta de organização; um 

deles acaba mostrando a falta de trabalho em equipe. No dia 14 de setembro, a professora, em 

determinado momento da aula de redação, pergunta se os alunos já tiveram, com “a outra professora”, 

o que é resumo e síntese. A pergunta em si não é problemática, o que cabe aqui ressaltar é que a falta 

de diálogo e planejamento entre os professores afeta diretamente os alunos. Eles não só não haviam 

tido a matéria como continuaram sem a mesma, uma vez que a professora criticou esta “outra 

professora”, ficou falando mal da mesma dentro da sala de aula e não deu a matéria, mesmo tendo 

visto que os alunos não a haviam tido porque acreditava ser dever da outra, e não seu, o ensino de tais 

modalidades.  

 

S.n. Análise – Christopher Day em: Desenvolvimento Profissional de Professores: desafios da 

aprendizagem permanente também ressalta a importância do professor como central no processo 

educativo. Afirma ainda que o sucesso no desenvolvimento da escola é diretamente dependente do 

sucesso do desenvolvimento do professor. Coloca ainda que: “Os professores constituem o maior 

trunfo da escola. Estão na interface entre a transmissão do conhecimento, das destrezas e dos 

valores”5 Mais exemplos concretos da importância que a desorganização do professor tem na sala de 

aula podem ser encontrados em um único dia [...] a professora pede para a sala fazer uma redação 

sobre Miséria rural e urbana. Quatro alunos a avisam que já haviam feito essa mesma redação na aula 

anterior, que havia sido em um sábado e, por isso, apenas quatro alunos terminarem de fazer os 

exercícios de Literatura no caderno. Totalmente desestimulados, os quatro acabam não fazendo nem a 

primeira nem a segunda atividade. No segundo exemplo, também em uma sala de aula de primeiro 

colegial, o seguinte diálogo ocorre:  

- Anotem aí a redação... 

- De novo, professora? 

- Sobre o que foi? 

- Miséria... 

- Já fizeram? E versificação, eu já dei? 

- Já! Sexta-feira... 

A professora olha o caderno de uma das alunas e diz então que falta terminarem de copiar a matéria 

para fazerem exercícios. Vai até a lousa e começa a anotar...E por fim, no mesmo dia, agora no 

terceiro colegial, a professora inicia a aula falando de questões de múltipla escolha que caíram no 

ENEM. Quando percebe que os alunos não participam minimamente da aula, a professora resolve 

passar a redação para que, ao menos, os alunos parem de conversar paralelamente. Sem nenhum 

planejamento prévio, acaba passando a mesma redação acerca da Miséria rural e urbana que havia 

dado aos seus alunos de primeiro colegial. De maneira inconsciente, a professora desrespeita seus 

alunos, não fazendo a menor distinção entre os primeiros e terceiros anos e assim pedindo, 

repetidamente, a mesma matéria quando deveriam existir diferentes graus de exigências, mas que não 

ocorrem.  

 

S.n. Análise – Ensinar é muito mais que passar matéria na lousa, ensinar exige respeito ou como diz 

Paulo Freire em Pedagogia da autonomia, ensinar exige: segurança, competência profissional, 

generosidade, comprometimento, liberdade, autoridade e muitas outras características que faltam a 

tantas escolas e a tantos educadores.  

 

S.n. Conclusão – Pode-se dizer que, infelizmente, a conclusão para a pergunta feita na parte 

introdutória do trabalho aqui apresentado, tendo em vista a análise e comparações feitas, é 

essencialmente negativa. Pude constatar que a falta de ordem e objetividade com que as diferentes 

matérias dentro da disciplina Língua Portuguesa são apresentadas aos alunos afeta os mesmos de 
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maneira direta, levando a conseqüências que permanecem dentro de sala de aula como o aluno não ter 

nunca o livro correto junto de si uma vez que acreditava que teria naquele dia aula de Gramática – 

matéria interrompida no dia anterior -, mas a professora exigir que tenha, ao contrário, o livro de 

Literatura para que fossem feitos exercícios sobre a “Cartas de Pero Vaz de Caminha ao rei de 

Portugal”, e com isso o aluno acabar não produzindo nada ou juntar-se a outro colega que tivesse o 

livro, o que também favorece conversa, dispersão e bagunça; bem como consequências mais amplas, 

que saem dos limites da sala de aula, formando alunos que se sentem desvalorizados e despreparados 

para a sociedade e o “mundo lá fora”.  

 

S.n. Conclusão – Não acredito que se deve culpar o professor, e apenas o professor, nos defeitos e 

falhas no processo educacional por bons alunos e pelo sucesso escolar; o que não devemos é retirar 

nossa responsabilidade como educadores e procurar outros “culpados” como comumente ocorre, 

passando-se a atribuir a uma família bem estruturada o bom aluno, ao ambiente de violência em 

determinadas áreas em que vivem os alunos, seus possíveis fracassos, e assim por diante.  

 

S.n. Conclusão – Devemos, sim, considerar tudo como parte e influência no processo educacional, 

bem como passar a olhar para pequenos atos normalmente tidos como banais – como aqui, nos casos 

já apresentados ao lado do trabalho e mais alguns, que apresento agora como ilustração de minhas 

conclusões: uma cena, no dia 18 de Setembro em que a professora começa a falar de testes do ENEM 

e pergunta à sala: “qual foi o último que fizemos?” e não obtendo resposta segue procurando algo em 

seu livro. Pergunta novamente a mais alunos onde haviam parado na matéria e novamente não 

consegue nenhuma definição até que dá um livro a um de seus alunos e o manda passar a matéria na 

lousa, esta nada tem a ver com o que havia inicialmente abordado na aula, trata-se de Foco Narrativo, 

personagens, enredo, narrador e os gêneros; assim como perguntas frequentes feitas por alunos como 

“hoje a senhora vai dar visto no caderno?” e “a gente não vai terminar aquela matéria?”, exemplos 

claros de como os alunos, bem como a professora, acabam perdendo-se em seus objetivos e não vêem 

linearidade na matéria que lhes é apresentada – de falta de organização e clareza por parte do 

educador, também como responsável por problemas ou atos que favoreçam o aprendizado quando de 

fato ocorrem.  

 

S.n. Diário de campo: Observação – Logo ao entrarmos na sala de aula a professora me apresenta 

aos alunos que se mostram bastantes surpresos ao saberem que eu era “a professora Marina” e 

começam a gritar (para minha imensa felicidade) que eu parecia uma aluna nova e não uma professora, 

que eu tenho cara de quinze anos e assim por diante.  
 

US-02 

 

S.p. Introdução – O seguinte trabalho tem como objetivo descrever e analisar o período de estágio 

[...] em um primeiro momento, levantaremos as questões teóricas que foram fio condutor dessa 

atividade. Em seguida, apresentaremos a metodologia utilizada no período de regência. Por fim, 

descreveremos as atividades observadas e realizadas em sala de aula. 

Esta sequência nos ajudará a entender a importância da utilização de estratégias motivadoras junto aos 

alunos de Ensino Fundamental. Para melhor ilustrar o trabalho, as últimas páginas deste relatório serão 

destinadas à reprodução do material produzido pelos alunos no período já indicado.  

 

P. 03-04 – Mas, apesar dos problemas que a escola apresenta, procuramos observar – e identificar – de 

que maneira a figura do professor/educador/orientador poderia contribuir de forma positiva na 

educação do aluno, colocando-se acima do caos já estabelecido. Para tanto, deixamos de lado o 

problema propiciado pelo sistema, e nos concentramos no público-alvo: os alunos. E, por meio de 

estudos realizados na área do ensino lúdico, identificamos as estratégias motivadoras necessárias para 

a realização de atividades pedagógicas que obtivessem êxito onde a aula tradicional, apoiada 

meramente em livros didáticos, falhou. Para melhor compreender as estratégias motivadoras advindas 
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de uma forma lúdica de ensino, buscou-se nas obras de Alfeu Marcatto e Marcos Tanaka Riyis, 

embasamento para as atividades que se seguiram no período de regência.  

 

P. 04 – Para melhor entendermos as estratégias motivadoras presentes num ensino lúdico, 

transcrevemos parte da introdução da obra de Riyis, Simples: Sistema Inicial para Mestres-Professores 

Lecionarem Através de uma Estratégia Motivadora (2004): [...].  

 

P. 05 – Segundo o autor, então, e apoiado em teóricos como Lino de Macedo e Fábio Brotto, o jogo, 

quando utilizado – de forma adequada, veja bem – em sala de aula, se transforma num instrumento 

facilitador capaz de desenvolver conteúdos e habilidades, operando nas esferas do domínio cognitivo, 

motor e – o menos trabalhado em aulas tradicionais – afetivo-social. No entanto, há grande diferença 

entre o dito jogo pedagógico e o “jogo pelo jogo”, como chama Riyis. É importante ressaltar que o 

jogo deve ter, em primeiro lugar, um objetivo claro. O professor, em hipótese alguma, deve deixar que 

o jogo, o lúdico puro, a vertigem, domine o espaço destinado à educação. O jogo, dessa forma, deve 

servir ao processo ensino-aprendizagem, transformando-se em ferramenta didática. Em outras 

palavras, a sala de aula não deve se transformar em sala de jogos” e a aula não pode se transformar em 

pretexto para a realização de um jogo, sendo deixada em segundo plano. O jogo, por si só, é 

motivador: os alunos se interessam por uma atividade que foge ao padrão. Com isso, é possível que os 

alunos, ao mesmo tempo em que se encantam com a nova metodologia, passem a exigir do professor 

uma nova partida, um novo jogo. O educador em questão deve ter em mente que sempre é possível 

fazer um jogo, mas a aula não deve ser sacrificada para tanto. Existirão outros momentos em que uma 

atividade lúdica diferenciada poderá ser aplicada.  

 

P. 05-06 – A aplicação de um jogo em sala de aula pode parecer estranha ou “difícil de ser realizada” 

(ainda mais quando o professor trabalha em ambiente onde predominam as salas lotadas e a 

indisciplina). Mas, como o professor marcos Tanaka Riyis, em conversa informal, sempre diz “não é 

preciso ser gênio para aplicar um jogo. Se o professor consegue organizar uma aula, consegue 

organizar um jogo. Dá trabalho, mas com um pouco de treino e boa vontade, logo o professor estará 

criando seus próprios jogos, adaptados à realidade que encontram em sala de aula”[...]  

Para ilustrar a aplicação de um jogo e sala de aula, iremos nos apoiar no texto introdutório de Alfeu 

Marcatto [...]  

 

P. 07-08 – Com isso em mente, e tendo encontrado um ambiente escolar que, claramente, necessitava 

de uma intervenção que fugisse ao tradicionalismo, à aula apoiada única e exclusivamente no livro 

didático, optamos por, no período de regência, desenvolver uma atividade lúdico-pedagógica que 

auxiliasse o processo ensino-aprendizagem, procurando observar a eficácia de estratégias motivadoras 

frente um público, em geral, disperso e indisciplinado.  

 

P. 08 – Com as definições de Jogo em mente e sabendo as características que os mesmos devem 

apresentar para configurar uma estratégia motivadora, cooperativa e educativa, optou-se por fazer uma 

sequência de cinco aulas (nas duas salas de 7ª série e nas duas salas de 8ª série) [...]. 

 

P. 08 – Como dito anteriormente, o professor acompanhado, por ter ingressado em fim de semestre, 

não possuía clareza em sua sequência didática. Sendo assim, optou-se, na atividade de regência, pela 

escolha de um tema que talvez gerasse interesse entre os alunos: o romance policial. 

 

P. 12 – Com a confirmação do resultado positivo da investigação textual, seguem-se aplausos e 

comemorações na sala de aula. Os alunos perguntam se terão novas atividades como essa nos outros 

dias. É explicado que a temática policial será trabalhada nas demais aulas, mas que as atividades serão 

diferentes. 

 

P. 20 – Seguindo as referências teóricas a respeito do ensino lúdico e das estratégias motivadoras a 

partir de jogos pedagógicos, optou-se, nessas aulas, por realizar uma atividade lúdica baseada no jogo 

de tabuleiro “Detetive” [...].  
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P. 21 – Como dito anteriormente, o jogo foi adaptado para a realidade da sala de aula. Em primeiro 

lugar, não existe tabuleiro nem dados, eliminando-se o fator sorte do jogo (o que o deixa mais 

dinâmico). Depois, a regra de mostrar cartas foi alterada. No jogo original, após o palpite, um jogador 

(ou grupo, no caso) por sua vez vai dizendo, em sentido horário, se possui ou não carta. Se possuir 

alguma, deve mostrar ao jogador que deu o palpite e encerra-se a rodada. Ou seja, apenas uma carta é 

mostrada. Em nossa versão, até três cartas podem ser mostradas numa rodada, o que agiliza a 

finalização de uma partida. Em resumo, uma partida do jogo original pode demorar mais de uma hora, 

fato esse que vai contra as necessidades do professor. 

 

P. 30 – Para concluir, podemos constatar que houve uma diminuição considerável na indisciplina 

(principalmente na 7ª Série B, tida pelos professores como sendo a pior sala da escola), maior 

participação nas aulas, interesse pelo novo (fato esse comprovado pelas incessantes perguntas “quando 

vamos jogar de novo?’’, “vamos jogar hoje?”, etc.) e evolução no processo criativo. 

 

P. 30 – Ao saírem de uma rotina, de uma metodologia tradicional, apoiada unicamente no livro 

didático, e expostos a uma nova política de ensino, que visa privilegiar o desenvolvimento de 

domínios tanto cognitivos quanto motores, mas também afetivo-sociais, os alunos puderam 

demonstrar seu potencial dentro do processo ensino-aprendizagem, mostrando, uma vez mais, que a 

culpa da má educação, da formação defasada, da evasão escolar e do, assim chamado, desinteresse por 

parte do educando, não é do aluno, mas sim do sistema. 

 

P. 32 – DIÁRIO DE CAMPO 

(ou “um colóquio acerca dessa epopéia”) 

1. BREVE EXPLICAÇÃO 

Concluído o trecho teórico-analítico deste trabalho, apresentamos esse breve (porém completo) diário 

de campo. A escolha de um segundo nome se deve ao tom informal, corriqueiro, coloquial que este, 

naturalmente, foi adquirido. Só isso! 

2. DA BUSCA PELO ESTÁGIO  

Este primeiro, por assim dizer, capítulo, vem mostrar a epopéia que foi encontrar um estágio neste 

segundo semestre de 2009. 

 

P. 32 – Tendo feito estágio, em Ensino Fundamental. E, sendo assim, minha primeira opção foi, 

logicamente, buscar a escola em que estudei por oito anos [...] 

 

P. 32 – No dia combinado, sou recebido com uma má notícia: o professor de português não autoriza a 

participação de estagiários em sua aula. Fato esse que deixou todos os funcionários da coordenação 

estarrecidos. Afinal, se a direção autorizou, quem é o professor para “desautorizar”? 

 

P. 33 – Curiosamente, a coordenadora da nova escola me recebeu já alegando que a maioria dos 

professores (os mais velhos) não aceitavam estagiários em suas aulas. A questão me intrigou. Por que 

um estagiário causa tanto rebuliço? Mas, prosseguiu ela, havia um professor novo na escola e talvez 

este me aceitasse. Dito e fito. O professor já foi se defendendo: “tenho aula numa sala difícil! Não sei 

se é interessante você participar, quase não dá pra produzir nada com eles!”. Aí sim que me interessei! 

   

P. 33 – A coordenadora advertiu: “nós já tivemos muitos problemas com estagiários!” (de novo?) e 

“se for pra você sair daqui escrevendo que a aula do professor é ruim, que a culpa é dele, etc. eu nem 

assino nada!” (ah...está explicado! Está aí o “problema com estagiários”!). Dado esse aviso, quem sou 

eu para discordar, não é mesmo!? E, como é de se esperar, eu não estava lá para criticar o professor. 

Pelo contrário! Estava lá para ver, na prática, como o sistema educacional se comporta. E, na minha 

visão, o professor é – muitas vezes – um verdadeiro herói!  

 

P. 35 – [...] é uma sala quase exemplar, de alunos comportados, em geral interessados, mas que 

estavam desmotivados por conta da mesmice das aulas tradicionais.  
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P. 37 – Utilizando-se do livro didático (sempre!), o professor propõe um trabalho em grupo para ser 

apresentado em uma aula futura. 

Importante ressaltar que todos participaram da atividade e demonstraram interesse na aula diferenciada 

(alguns perguntando quando faríamos algo parecido de novo).  

 

P. 42 – [...] Terminei o dia com um sentimento de tarefa cumprida e, principalmente, de conquista por 

ter realizado a atividade na “pior sala da escola”.  

 

P. 45 – Ouvi comentários positivos sobre as atividades desenvolvidas até então (e até brincadeiras por 

parte dos alunos, perguntando se eu não gostaria de ficar dando aula no lugar do professor). 

 

P. 47 – Finalmente chegou o momento de jogar Detetive com essa sala. E foi realmente gratificante. 

Uma das melhores partidas nessa experiência de estágio. Como a sala é muito participativa, o jogo 

aconteceu sem qualquer tipo de problema. No entanto, por ser uma sala mais “madura”, em 

determinado momento senti que o jogo já não era mais tão novidade para eles e a dinâmica foi ficando 

cansativa (e, sendo assim, decidi encerrar logo a atividade, enquanto a coisa ainda estava legal). 

 

P. 48 – De qualquer forma, saí de lá sentindo que, de alguma forma, havia modificado um pouco esses 

alunos. Não conseguia mais vê-los como “a mais bagunceira das salas”. Muito pelo contrário! Conheci 

ali, realmente, alunos muito participativos. Alguns até demais! Foi uma ótima experiência.  

 

P. 49 – E essa aula encerra minha atividade de regência. Fiquei feliz em saber que a 8ªB, uma das 

minhas salas “prediletas” iria ser a última a ouvir minha voz. Mas, como disse anteriormente, detesto 

despedidas e, como sou um pouco melodramático, prefiro apenas dizer que a atividade ocorreu como o 

esperado: sem transtornos, muita participação e interesse dos alunos.  

[...] 

Último dia em que piso nessa sala que tanto me cativou, desde o início, quando o professor apenas se 

referia a ela como sendo “difícil”, apesar da constante bagunça. 

 

P. 50 – Interessante terminar o estágio na sala de aula que tive menos contato. Foi estranho olhar para 

os alunos que menos conhecia, com quem não tinha nenhum grau de “intimidade”, uma última vez. 

Confesso que nessa hora me deu um pequeno nó no peito, uma vontade de não ir, de ficar lá para 

sempre. Mas enfim...  

 

P. 50 – E assim encerro, de forma melodramática – alertei acima! – esse relatório, feliz por ter 

concluído mais essa etapa acadêmica, mas triste por deixar para trás aqueles alunos que tanto me 

fizeram rir e, ao mesmo tempo, perder a voz em tentativas suicidas de ler em voz alta em meio à 

baderna. Obrigado à coordenação da XX, aos professores, em especial ao professor XX, pela 

oportunidade que me foi negada em outras instituições, e aos alunos que, de certa forma, me 

ensinaram mais do que eu pude ensinar a eles.  

 

US-03 

 

P. 02 – Antes mesmo de começar o estágio, eu já tinha em mente o que queria estudar. Num mundo 

onde as pessoas, de modo geral, lêem cada vez menos, observar como se dá o ensino de literatura na 

sala de aula me pareceu algo interessante. Mesmo porque, constitui-se, como eu imaginava, uma tarefa 

desafiadora.  

 

P. 02 – Felizmente, as aulas observadas me forneceram subsídios para que minha análise seguisse essa 

linha, logo que 95% das aulas que assisti eram de literatura. Todavia, era necessário que eu delimitasse 

meu tema e concentrasse meu foco em algo mais específico, já que “Como se dá o ensino de literatura 

no ensino médio?” se mostrou uma pergunta de pesquisa muito ampla e vaga. 

Nesse sentido, foram duas coisas que colaboraram para que eu encontrasse uma pergunta de pesquisa 

mais específica: primeiro, 90% das aulas de literatura observadas foram de poesia (mais 
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especificamente, poesias de três movimentos literários distintos: Romantismo, Parnasianismo e 

Simbolismo); segundo, tive algumas conversas com um aluno de 2º ano do Ensino Médio que não 

gostava de poesia, muito em parte porque aquilo não fazia sentido para ele, ou melhor, ele percebia 

que os temas estavam bem próximos (com exceção dos parnasianos), mas sua dificuldade jazia na 

linguagem utilizada e nas construções lingüísticas.  

 

P. 02 – Sobre o Romantismo, lembro-me de ele ter dito: “é por isso que o [Romantismo] não existe 

mais, ninguém entendia nada”, referindo-se a linguagem “difícil”. Perguntei-lhe mais uma vez se ele 

não conseguia entender nada mesmo. E, apesar de ter me dito que não entendia coisa alguma, saiu-se 

muito bem ao interpretar os poemas trabalhados durante a minha regência: “A Escravidão” de Tobias 

Barreto, “Recordação” de Cecília Meireles e “Vaso Chinês” de Alberto de Oliveira, tendo sido uma 

das minhas preocupações ao escolher tais poemas promover discussões e acesso aos textos.  

 

P. 02 – Pude constatar a resistência que os alunos têm ao gênero poesia e as dificuldades de 

compreensão linguística, fato que pode estar associado a pouca familiaridade dos alunos com o 

universo dos livros. Sendo assim, reformulei minha pergunta de pesquisa, de modo que estivesse 

diretamente ligada a minha experiência em sala de aula: “De que estratégias o professor se utiliza para 

ensinar poesia na sala de aula?”. 

 

P. 03 – Candido fala que a literatura [deve] funcionar como experiência viva no processo de ensino”, 

de modo que deve fazer parte da experiência de vida do aluno e estar o mais próxima possível dele. 

Todavia, em nosso mundo imediatista, no qual as pessoas de modo geral (e não só os adolescentes) 

têm dificuldades de focarem a atenção em um único livro e lê-lo até o fim, envolver um aluno na 

leitura e no estudo de uma poesia mostra-se algo realmente desafiador. 

 

P. 03 – São dois os fatores mencionados pelos alunos em relação à literatura na escola: a 

obrigatoriedade e a dificuldade com a linguagem. A obrigação em ler um texto constitui-se um 

problema sério, pois os alunos tendem a se tornar resistentes a qualquer leitura oriunda da escola. Para 

isso, é importante que se saiba abordar o texto, de modo a atingir o aluno, aproximando-se de seu 

mundo e falando a sua língua. 

 

P. 03 – Assim, sentindo-se envolvido, o aluno se sentirá impelido e não obrigado a ler o que lhe 

“recomendam” na escola. É importante lembrar que não se pode abrir mão de autores e obras só 

porque não agradam aos alunos: primeiro, nunca se pode agradar a todos; segundo, a escola é, muitas 

vezes, o único lugar onde os alunos terão acesso a certos autores e obras, podendo, a partir daí, 

escolherem os seus próprios caminhos – mas, para isso, é preciso conhece-los. Acima de tudo, os 

alunos têm o direito de conhecer. 

 

P. 03 – Além disso, quando conhecemos nossos alunos, não só nos aproximamos mais facilmente, mas 

também depositamos neles expectativas, realizações e escolhas adequadas2, sem que haja frustração: 

deles e nossa.  

P. 04 – O professor regente chegou a lidar com o seguinte questionamento por parte de um aluno 

“para que eu preciso disso?”, referindo-se ao poema “Navio Negreiro” de Castro Alves e aos 

exercícios de interpretação de texto. O professor respondeu prontamente: “para a vida” e depois, 

“interpretação de texto” e disse que isso era algo muito importante por causa do vestibular. Tais 

respostas pareceram satisfazer o aluno.  

Seu questionamento é compreensível porque hoje observamos um “estilhaçamento das funções da 

literatura”3Poderíamos nos perguntar: “por que ensinar literatura?” ou ainda “por que ensinar 

poesia?”. Uma das respostas imediatas que temos é “para o desenvolvimento da imaginação”, sendo 

esta extremamente rica na adolescência. 

 

P. 04 – Assim, podemos procurar poesias que despertem a imaginação dos alunos ou, ainda, devemos 

nós mesmos, professores, despertar a imaginação dos alunos perante um poema.  
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P. 04 – Outra resposta para “por que ensinar poesia?” pode ser encontrada em Ítalo Calvino: “Um 

clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer”. Sendo assim, ao 

trabalharmos um poema em sala de aula, devemos atentar para tudo aquilo o que o poema já disse e 

ainda tem a dizer, sem esquecer, naturalmente, do trabalho com a linguagem.  

 

P. 05 – Se por um lado os alunos têm o direito de conhecer os poemas que lhes apresentamos, por 

outro, não tem o dever ou a obrigação de gostar, pois 

 
“Se aceito julgar um texto segundo o prazer, não posso ser levado a dizer: este é 

bom, aquele é mau. Ao há quadro de honra, não há crítica, pois esta implica sempre 

um objetivo tático, um uso social e muitas vezes uma cobertura imaginária”.  

 

Sendo assim, temos ao dever de pesquisar suas preferências, o que não nos impede, de modo algum, 

de apresentar-lhes, com o máximo de magia, aqueles que podem vir a se tornar os seus clássicos. 

 

P. 64 – A princípio, combinei com o professor que eu escolheria o assunto a ser tratado durante a 

minha regência. Todavia, por conta do cronograma, acabei por dar continuidade à matéria que os 

alunos estavam tendo. O professor vinha trabalhando três movimentos literários: Romantismo, 

Parnasianismo e Simbolismo. Sendo assim preparei as aulas 1 e 2 tendo isso em mente. O professor 

tinha me dito que tais assuntos não haviam sido tratados com profundidade, então seria importante que 

eu desenvolvesse alguma coisa nessa área. 

Minha proposta era preparar e passar na lousa um exercício que reunisse os três movimentos. Tentei 

trabalhar um aspecto muito importante durante minha regência: a ligação entre os três, sempre 

estabelecendo seus contrastes. 

 

P. 65 – Percebo que os alunos realmente não assimilaram a matéria, pois mais da metade da turma não 

consegue associar as características aos respectivos movimentos, características essas que para mim 

são muito óbvias. Decido repassá-las na aula seguinte, embora já adiante várias delas com os alunos, 

tentando não dar as respostas, mas sim guiar os alunos até elas. A adesão de alunos à atividade é boa.  

[...] 

[...] Entretanto, a dificuldade dos alunos em realizar a primeira atividade me levou a reorganizar meus 

planos. 

 

P. 66 – Uma das minhas preocupações foi ligar Romantismo, Parnasianismo e Simbolismo numa 

sequência temporal, de modo que não fossem entendidos como movimentos desligados um do outro. 

Percebi que isso teve um efeito muito positivo nas duas classes para as quais lecionei e tive a 

impressão de que os movimentos, não sendo encarados como blocos sem conexão, acabaram fazendo 

mais sentido para os alunos.  

 

P. 67 – Depois de nos entendermos na teoria, achei que já poderíamos ir para a prática [...]  

 

P. 71 – A maioria dos alunos parece ter gostado da idéia de montar os poemas. Levam bastante tempo 

para montá-los. Alguns grupinhos no fundo da sala não parecem motivados, então vou incentivá-los. 

 

P. 78 – Acho que apesar das dificuldades, conseguimos passar as questões e explica-las, retomando as 

características dos movimentos. Com o tempo, mais alunos passaram a participar. Não conseguimos 

responder a todas as questões, mas considero as aulas produtivas.  

 

US-04 

 
P. 04 – [...] o aspecto que mais chamou a atenção para a produção do ensaio é o ensino de literatura. 

Da época que eu era aluna de Ensino Médio até hoje, parece que pouco mudou. Muitos professores, 

por comodidade ou falta de reflexão, preferem ensinar literatura como blocos estáticos, e sem a 
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mínima participação por parte do aluno. Na maior parte das vezes, apenas seguindo cegamente o 

material didático. 

 

P. 04 – O primeiro ano do Ensino Médio sempre terá de começar pelo Trovadorismo? Com as mesmas 

cantigas de sempre? E quando o assunto são os romances realistas, por exemplo, porque a obra em si 

não é lida, e aqueles quadros descritivos são o mais importante porque caem na prova? Por que, se a 

prova da FUVEST, por exemplo, não pede mais isso? É evidente que entrar na Universidade de São 

Paulo não é o objetivo de todos os alunos do Ensino Médio, estamos apenas tomando a prova como 

parâmetro de habilidades necessárias no campo da literatura ao indivíduo que está concluindo o 

segundo grau em 2009. 

 

P. 04 – Buscando propor um ensino de literatura mais rico, dinâmico e, principalmente, trazendo a 

literatura de fato à sala de aula de MELLP II. Selecionei as obras O auto da barca do inferno, de Gil 

Vicente e Dom Casmurro, de Machado de Assis. 

 

P. 04-05 – Em um trecho do relatório da regência, procurei traduzir em palavras o diálogo que tivemos 

na primeira aula. Gostaria de transcrever parte dele aqui, pois foi assim que estabelecemos um contato: 

 
“(...) a leitura pode ser algo prazeroso e enriquecedor se tivermos algumas boas 

experiências. É evidente que nem todos os livros que leremos na vida serão nossos 

favoritos, por isso precisamos ler bastante para saber do que realmente gostamos. 

Haverá momentos em que teremos que ler aquele livro que não gostamos, mas fazer 

o quê...Mas uma coisa é certa – só vamos saber se gostamos ou não lendo. A lista da 

FUVEST, por exemplo, é obrigatória, e não podemos escolher dela apenas as obras 

que gostamos. Mas por que será que justamente estas dez obras foram escolhidas? 

Durante nossos encontros, trabalharemos duas delas, e ao final, discutiremos qual é 

a importância delas na literatura e na nossa história. E, então, só depois de conhece-

las, poderemos julgar o que é ou não é interessante nelas, porque gostamos ou 

odiamos, contanto que saibamos justificar nosso ponto de vista. São elas: O auto da 

barca do inferno, de Gil Vicente e Dom Casmurro, de Machado de Assis. Não as 

escolhi por acaso. Em primeiro lugar, são bem distintas uma da outra, mas ainda 

assim podemos encontrar uma semelhança na temática. Esta pergunta vocês vão me 

responder daqui a algumas semanas!Além disso, escolhi Gil Vicente para que vocês 

percebam que, apesar de antiga e com uma linguagem bem diferente, é muito 

divertida e é uma crítica válida até os nosso dias. Por outro lado, escolhi Dom 

Casmurro porque é uma ótima obra para despertar o prazer da leitura, com seu 

enredo cativante e agradável, muito semelhante às telenovelas atuais. Obviamente 

não poderia faltar o clichê porém indispensável debate sobre Capitu. E o mais 

importante: quem não conhece o maior escritor que já existiu em nosso país além de 

estar por fora, está perdendo valiosas páginas em sua vida.”  

 

P. 05 – Pude perceber que este momento foi crucial para o bom encaminhamento da regência. Os 

alunos ficaram atentos à minha justificativa e julgaram-na válida. E o principal: notaram que eu estava 

realizando o trabalho com muito empenho, preparando as aulas e refletindo sobre as estratégias de 

fazer com que eles, acima de tudo, tirassem proveito disso.  

 

P. 05 – Durante a experiência do estágio, a pergunta que veio à tona durante as observações foi a 

seguinte: É possível ensinar literatura com uma visão menos clichê e com uma participação mais ativa 

por parte do aluno? Faremos a seguir uma reflexão sobre o assunto considerando as observações, as 

regências, e a bibliografia pesquisada. 

 

P. 06 – “ao longo do território nacional, mestres, mais ou menos treinados, estrelam para platéias às 

vezes desatentas, às vezes rebeldes, quase sempre desinteressadas (...) 

GERALDI (1999) 

Por que os alunos são tão apáticos em sala de aula? Por que parecem criaturas passivas e desprovidas 

de opinião? Quem é o culpado nessa história? 
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P. 06 – Fazendo um breve panorama das aulas do estágio de observação, podemos elencar algumas 

características predominantes nas aulas [...] observadas: 

Muitas aulas não passavam de cópias de esquemas e resumos da lousa. Aulas chatas e entediantes, nas 

quais nem o aluno, nem a professora discutem nem produzem. Ação cerebral mínima. Os alunos 

registram alguns conteúdos, que ficarão no caderno para que façam consultas no futuro ou para que os 

pais vejam que seus filhos estão aprendendo. Ou nenhuma das opções anteriores. Qual a finalidade de 

aulas “cópia e carimbo”, se os alunos possuem o livro didático para consultar datas e nomes de obras e 

autores? Parece que a única função é “cumprir tabela” – a professora bate o cartão e o aluno marca sua 

presença.  

 

P. 06 – Estas não foram as mais frequentes. Na maioria delas, XX seguiu o Caderno do Aluno do 

Estado de São Paulo. Discutiremos os materiais didáticos no próximo capítulo. Por ora, podemos dizer 

que independente da qualidade do material, o que tornou as aulas mais pobres foi o fato de que em 

raríssimos momentos os alunos discutiram sobre algum assunto ou deram suas opiniões e sensações 

sobre o tema em questão. 

 

P. 06-07 – [...] o que achei mais curioso é que ela quase nunca selecionava os alunos que levantavam a 

mão e mostravam-se interessados, mas aqueles que estavam conversando ou bagunçando, como forma 

de acabar com a possibilidade de conversas ou brincadeiras paralelas. Pura ferramenta moral. 

 

P. 07 – As atividades entregues tinham uma única finalidade: serem convertidas em pontos positivos. 

[...] Descobri em um momento do estágio que a professora nem sequer corrige tais atividades, apenas 

faz um “visto”. Além de não fazer uma correção individual, não dá à turma um feedback sobre as 

dificuldades ou aspectos interessantes localizados nas produções. É claro, nem lidas são. 

A única atividade que julguei interessante da qual posso me recordar no momento foi quando a 

professora passou no quadro uma canção de Caetano veloso e uma de Chico Buarque para que os 

alunos estabelecessem um paralelo com o Trovadorismo. Foi um trabalho de análise, no qual os alunos 

tiveram que ler os textos com atenção e analisa-los, notando as diferenças das canções observando as 

características do movimento literário. Só penso que a professora pecou por manter a atividade no 

plano individual, quando poderia ter aproveitado mais o momento para abrir um debate. Um professor 

também preocupado com a formação cultural de seus alunos não deixaria de conversar sobre os gostos 

musicais dos alunos, se conhecem Chico e Caetano e importância dos dois cantores no Brasil nos anos 

60 e 70. E mais uma vez, falhou ao não corrigir as atividades.  

O mais surpreendente foi quando durante um intervalo, a professora narrou o que aconteceu durante a 

avaliação, que ocorreu em um dia que eu não observei as aulas. Ela disse que os alunos são muito 

relaxados, preguiçosos e “burros”. Que ela ensina, mas eles não aprendem. E o pior é que eles 

precisam tirar nota para passar de ano, e ela também o quer para que a escola fique bem classificada. 

Uma das maneiras de medir isto é através das notas dos alunos. “Se eles não tiram nota boa, a gente 

não ganha bônus bom e a direção cai em cima da gente”. Então ela disse que quando a monitora que 

aplicou a avaliação não estava olhando, ela apontava as respostas corretas para os alunos. 

  

P. 07 – Além disso, nas conversas entre os professores nos intervalos e corredores, ouvi muitos 

admitirem, sem constrangimento algum, que haviam comprado títulos de mestrado para melhorarem, 

seus salários. Eu realmente não imaginava que o mercado negro já estava tão popularizado, banalizado 

e assumido. 

 

P. 08 – É deprimente. Vocês fingem que aprendem, eu finjo que ensino. XX não demonstra, nem 

transmite amor à língua ou à literatura. Comete erros gramaticais elementares e passa no quadro 

questões extremamente mal-formuladas. Leciona fazendo imposições morais do tipo “Você tem que 

fazer isso para se formar, ser alguém na vida”. Não parece buscar que o aluno se apaixone pela matéria 

que ela está ensinando, e nem ela mesma parece gostar da língua ou da literatura.  

 

P. 08 – Vale lembrar que o objetivo aqui não é apenas criticar. Conhecemos muito bem as dificuldades 

do sistema educacional, do curto tempo de preparação de aulas de que os professores dispõem, a 

desmotivação e falta de limites dos alunos, e tantos outros fatores que desanimam profundamente até o 
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mais energético docente. Por isso, mostraremos que nem tudo está perdido, que é possível realizar um 

trabalho interessante, motivador e rico com apenas um pouco mais de ponderação e imaginação. 

 

P. 09 – A adoção de um material didático é algo tido como fundamental nas escolas desde que elas 

existem. No entanto, ele tornou-se elemento chave do ensino e uma das personagens principais no 

palco da educação sem sê-lo, como tantas outras coisas que temos em nossos hábitos cotidianos, que 

incorporamos tão intrinsecamente e irrefletidamente em nossas vidas, e que são completamente 

interiorizadas por nós como essenciais sem a devida ponderação [...] o material didático é 

tradicionalmente e erroneamente visto como parâmetro de qualidade de ensino e de aprendizagem. 

No próprio ambiente onde trabalho, alguns professores comentam que tal professora é fraca porque 

nunca consegue terminar a apostila no final do ano. É um julgamento visivelmente infundado, posto 

que não se constitui como forma de avaliar um curso. É mais do que possível propor um excelente 

curso sem a adotar nenhum material didático. Se bem preparado, o material composto pelo próprio 

docente tem maiores chances de adequação a seu público que um material uniformizante e produzido 

em larga escala.  

 

P. 09 – Parece-me que o ideal é não visar nem um extremo nem outro. Os materiais didáticos têm sim 

seu lado positivo, contanto que não seja cegamente seguido, sem nenhuma reflexão nem intervenção. 

LEITE (1983) lembra da visão de Freinet em relação ao material didático. Ele o compara a um 

caleidoscópio, um saber multifacetado que deve ser constantemente questionado e criticado. 

  

P. 09 – Não busco nem estou apta para julgar se o caderno do Estado de São Paulo é excelente ou 

péssimo, apenas posso dizer alguns aspectos observados nas lições abordadas durante o estágio e a 

respeito da maneira como a professora XX fez uso dele em sala de aula.  

 

P. 10 – Há textos interessantes e exercícios válidos, porém muitos deles ainda não se desvencilharam 

dos padrões tradicionais de leitura de textos e questões de múltipla escolha estilo Heloisa e a teia de 

aranha1 . Rodella (33: 2008) aponta que muitos professores de literatura trabalham com os textos de 

forma fechada, impenetrável, sem explorá-los e compará-los com a realidade. 

 

P. 10 – Se o professor tiver o material como um eixo norteador do curso, e não como a parte principal, 

aprofundando mais nas questões mais complexas, propondo debates, complementando e reformulando 

o método, pode torná-lo mais rico e realizar um trabalho muito mais frutífero.  

 

P. 12 – Até agora, buscamos saber o porquê da falta de interesse dos alunos nas aulas de Literatura, 

observamos algumas características das aulas da professora xx e do material didático utilizado. 

Apesar de temos encontrado aspectos que poderiam ser melhorados, não podemos incriminar a 

professora ou o material, visto que não são apenas essas salas nessa escola específica nas quais os 

alunos demonstram tal apreciação negativa da literatura. 

A questão é: que literatura estamos ensinando? 

A figura do professor de literatura muitas vezes é dispensável, já que tudo aquilo que ele pede para 

que os alunos copiem está no livro de literatura ou nos sites da internet. É um professor-enciclopédia, 

que fornece apenas definições e datas de obras consagradas.  

 

P. 12 – O ensino de literatura que se arrasta desde o início das escolas até os dias atuais evoluiu ainda 

muito timidamente. É evidente que se ensina para a literatura, fechando-a nela mesma, transformando-

a em disciplina escolar e castrando toda esta possibilidade de tornar-se o processo criativo e prazeroso 

descrito por Barthes.  

 

P. 12 – Portanto, está cada vez mais difícil caminhar na direção oposta e resgatar esse aluno para que 

se interesse pelos livros. Vale a pena? É necessário? E se não o fizermos agora, que (sic) o fará? 

  

P. 13 – A literatura é direito do aluno – como já insistiu tanto Antônio Cândido – e dever do professor 

mediar o encontro entre ambos. Pois se o encontro não for propiciado durante a vida escolar, remotas 

são as chances de que ocorra positivamente posteriormente. 
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P. 14 – Com as reflexões feitas até o momento, constatamos que o ensino de literatura é bom, 

importante e necessário na formação dos alunos. E percebemos que a falta de interesse não deve ser 

considerada como um problema unicamente dos adolescentes em si, mas na própria maneira como o 

ensino de literatura vem sendo consolidado. O ensino deve evoluir, e para isto ocorra, muitos teóricos 

já pensaram em novas abordagens que seguem a perspectiva de que as necessidades do jovem do 

século 21 são extremamente diferentes.  

 

P. 14 – Muitos professores parecem pensar que a literatura na escola deve ser facilitadora e simples. 

Porém, literatura não é isso. Esta é a maneira mais fácil e comum de transformá-la em algo inócuo e 

entediante. A literatura deve ser um desafio sempre. 

 

P. 15 – [...] As tarefas escolares ainda estão demasiadamente centradas no que se diz, e quase nunca se 

observa como se diz, que é o que mostra a qualidade do texto literário. Por isso fiz questão de trazer 

Machado de Assis para a regência. Dom Casmurro seria apenas mais uma novela das seis se não fosse 

a técnica e o rebuscamento da escrita machadiana. A literatura fácil veda os desafios. Segundo 

GERALDI (51:1999) “Caso contrário, (...) os exercícios acabam funcionando como uma espécie de 

filtro seletor em que o relacionamento do leitor com o texto fica distorcido e apequenado.” 

 

P. 15 – Devemos trazer mais o texto literário em si, e menos sobre ele, procurando sempre expor o 

aluno a outros universos e variantes de sua língua. Por isso, livros como “A espinha de Ritinha” não 

fornecem experiências significantes, pois além da baixa qualidade do texto, são de um universo já 

conhecido pelo aluno.  

 

P. 15 – LERNER (2006:28) esclarece bem o que pretendi fazer durante as aulas na regência: “O 

desafio é formar pessoas desejosas de embrenhar-se em outros mundos possíveis que a literatura nos 

oferece, dispostas a identificar-se com o semelhante ou a solidarizar-se com o diferente e capazes de 

apreciar a qualidade literária. Assumir esse desafio significa abandonar as atividades mecânicas e 

desprovidas de sentido, que levam crianças a distanciar-se da leitura por considera-la uma mera 

obrigação escolar, significa também incorporar situações em que ler determinados materiais seja 

imprescindível para o desenvolvimento dos projetos que se estejam levando a cabo, ou – e isto é 

igualmente importante – que produzam o prazer que é inerente ao contato com textos verdadeiros e 

valiosos”. 

 

P. 15 – A tarefa de fazer o aluno gostar de ler não é fácil, pois para ele o prazer não está evidente. E 

fazê-lo de maneira moralizante também não funciona. Parece ser mais válido procurar uma 

aproximação do aluno, considerar suas expectativas, opiniões e pontos de vista. Como já disse Paulo 

Freire, educar não é encher um cofre vazio, pois o repertório do aluno é fundamental no 

estabelecimento de uma relação entre ele e a obra em si. “Se quisermos ser coerentes com a própria 

concepção de Teoria Literária que defendemos não basta, portanto, transmitir aos alunos os seus 

princípios, mas trabalhar com eles para construir, quotidianamente, esse saber sobre a literatura, 

repropondo de forma problemática o seu objeto.” (LEITE 65:1983) 

 

P. 16 – Não poderia deixar de citar o autor que durante minha graduação me fez gostar de ler lendo: 

 
“Sentimos muito bem que nossa sabedoria começa onde a do autor termina, e 

gostaríamos que ele nos desse respostas, quando tudo o que ele pode fazer é dar-nos 

desejos. Esses desejos, ele não pode despertar em nós senão fazendo-nos contemplar 

a beleza suprema á qual o último esforço de sua arte lhe permitiu chegar. Mas por 

uma lei singular, [...] o que é o fim de sua sabedoria não nos aparece senão como o 

começo da nossa, de sorte que é no momento em que nos disseram tudo o que 

podiam nos dizer que fazem nascer em nós o sentimento de que ainda nada nos 

disseram. Aliás, se lhes fizermos perguntas, às quais não podem responder, também 

pedimos-lhe respostas que não nos instruirão em nada.” 

Proust 
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P. 16 – Além disso, é fundamental para que boas relações entre o aluno leitor e o texto literário sejam 

estabelecidas que tenhamos professores motivados que encarem com prazer seu objeto de trabalho. 

Seriam professores leitores? Já teriam eles se imaginados naquelas mesmas cadeiras, tendo essas 

aulas? Com um pouco mais de reflexão e preparação das aulas, pensando mais no aluno do que no 

conteúdo como o mais importante, é possível transformar o cenário vigente.  

 

P. 16 – LEITE (45:1983) aponta o trabalho que se espera de um professor de literatura: “Portanto, a 

evolução da pedagogia, sob a era da suspeita, acompanharia a transformação da literatura e do teatro; o 

professor-ator, brilhando no tablado e provocando a catarse coletiva, seria substituído pelo ator-

múltiplo, capaz de vestir diferentes personas, explicitando o seu teatro como tal e convidando os 

expectadores, antes passivos, a participar, a pensar, a criticar e inventar.”  

Tamanha distância entre este professor e aquele que encontramos aos montes pelo país. Mas quem já 

teve um professor brilhante em literatura, muito pouco provavelmente não interessar-se-á pelo 

universo que é construído com enorme colaboração do docente, de forma a encantar seus alunos. 

 

P. 17 – Por fim, gostaria de testemunhar que o bom trabalho literário não é tão utópico. Ao final de 

minha regência, eu já ia me esquecendo de perguntar aos alunos se haviam encontrado a semelhança 

temática entre O auto da barca do inferno e Dom Casmurro. E aquele grupinho de meninas do 3ºB 

vem me contar que ficaram pensando sobre isso durante alguns dias, e responderam que a questão do 

pecado aparecia em ambas. Muito bem. Dever cumprido. 

 

P. 17 – Neste exato momento, lembrei-me de Cândido, de Voltaire, que mesmo em meio às 

adversidades do meio, sonha e posteriormente encontra as utópicas terras de Eldorado. Na realidade, o 

mundo não é nem bom ou ruim, mas deve ser encarado com coragem. Sim, eu cultivei meu jardim.  

 

P. 22 – A professora, mal-humorada como sempre, diz bom dia naquele tom de “que saco estar aqui”, 

mesmo esta turma sendo um pouco mais motivada que a do 3ºB. Os alunos, que parecem não gostar 

muito da professora, nem respondem.  

 

P. 22-24 – A professora pede para que os alunos respondam às questões sobre um convite de 

casamento. Sinceramente, mas que perda de tempo!  

 

P. 28 – A professora parece estar hoje extremamente cansada e estressada. Entra sem dizer bom dia e 

critica os alunos por não terem realizado a atividade proposta para os grupos de maneira adequada.  

 

P. 30 – Hoje descobri que a professora sequer corrige estas atividades para entregar. Pedi para que 

uma aluna me mostrasse suas questões, já devolvidas pela professora, e só havia um visto. Aula chata 

sobre folheto informativo da apostila. Exemplo de folheto e questões estúpidas. Alunos fazem junto 

com a professora, sem dificuldades. 

 

P. 31-32 – A turma toda dá risada e a professora, muito irritada, já vai logo dando a resposta de seu 

manual [...] A turma ri e a professora se irrita. Pede para XX responder à próxima questão [...] o aluno 

responde “afetivo” a professora diz que está certo com um sorriso amarelo de quem estava torcendo 

para ele errar. 

 

P. 32 – [...] a professora recolhe os textos. Muitos deles são de apenas algumas linhas. Será que este 

ela vai corrigir? 

[...] Hoje os alunos estavam extremamente entediados, nem ao menos conversavam com seus vizinhos. 

Aula chata mesmo.  

 

P. 27 – [...] Os grupos devem discutir e pensar em teses defendendo um certo ponto de vista no 

assunto. A maioria parece conversar sobre outras coisas e a professora faz chamada e anotações em 

seu diário. Eu circulo pela sala e então a professora decide fazer o mesmo e diz aos grupos “Vamos 

trabalhar gente!” 
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P. 34 – A professora [...] Escreve as palavras na lousa e pede para que os alunos completem o texto 

abaixo as colocando no lugar certo. O texto chama-se “Eu amo você, Língua Portuguesa”. Alguns 

alunos dizem coisas do tipo “eu odeio português”. [...] Um aluno diz: “poesia é coisa de baitola!”  

 

P. 34 – É foi mais ou menos isso que conversamos. Achei importante estabelecermos este contato. 

Não esperava que isso fosse tomar uma aula inteira, mas alonguei-me mais do que esperava. Os alunos 

ouviram atentamente, não fizeram perguntas nem objeções [...].  

  

P. 35 – Por fim, apresentei os slides das personagens do Auto da Barca (no caso, transparências) feitos 

pelo grupo da aula de MELP. Achei muito interessante porque as imagens traçam paralelos com as 

personagens que estão presentes na sociedade até os dias atuais. Os alunos riram bastante. No final da 

aula, algumas alunas vieram dizer que estavam gostando das aulas. 

 

P. 36 – Formei doze grupos com três alunos em cada um deles. Cada grupo recebeu um texto com um 

trecho da obra O Auto da Barca do Inferno. [...] Os alunos deveriam escolher quem faria o papel do 

anjo, do diabo e da personagem que aguarda sua condenação ou absolvição (onzeneiro, frade, etc). Dei 

alguns minutos para que os alunos fizessem uma breve leitura prévia do diálogo e circulei para tirar as 

dúvidas. [...] Rapidamente, os grupos leram os diálogos. Os diabos dos grupos capricharam nas 

performances. Muitos fizeram uma leitura bem travada, mas foi uma boa maneira para que os alunos 

entrassem em contato com o texto.   

 

P. 38 – É incrível como eles evoluíram e já falam por si só, sem que eu tenha que fazer perguntas ou 

chamar voluntários. 

 

P. 38 – Disse aos alunos que hoje daríamos início a sequência sobre Dom Casmurro. Alguns alunos 

engraçadinhos do fundão exclamaram “Ahhhhh, tava tão legal o teatrinho dos inferno!”. Então eu 

disse que eles também apreciariam muito as aulas sobre a obra de Machado de Assis. Separei os oito 

grupos e distribuí as resenhas sobre o livro. Cada grupo, no final, falou um pouco sobre seu texto. A 

discussão foi ótima, e muitos alunos já começaram a comentar se Capitu era ou não culpada, mesmo 

que poucos tenham lido o livro. Os alunos parecem apreciar muito que eu me esforce em fazer uma 

aula dinâmica, e esta sala em particular é muito carinhosa e gosta de demonstrar isso. 

 

P. 38 – As puzzles activities11 parecem estar funcionando. Os alunos estão cada vez mais motivados. 

[...] 

 

P. 39 – Mais uma vez, os alunos colaboram muito trazendo os exemplares para a sala [...] Durante os 

comentários, os alunos atinham-se ao enredo, deixando de observar os aspectos formais. Mas para 

quem não conseguia comentar nem um simples parágrafo da apostila, como pude ver nos estágios de 

observação, já está bom demais. Na verdade vejo agora que eles não são “tapados”. Vejo agora que 

eles não participavam porque não queriam, ou porque a professora os intimidava, ou porque sabem 

que meu trabalho não vale nota e se arriscam mais. Não sei. 

 

P. 40 – A segunda aula foi mais expositiva – trouxe informações a respeito do contexto histórico e de 

outras obras de Machado de Assis. [...] Imagino que se eu tivesse começado o curso com uma aula 

deste tipo eles não levariam a sério minhas aulas, mas parece que perceberam a importância destas 

informações para a construção do sentido. 

 

P. 40 – Algo de ruim: alunos no fundão conversando. Algo bom: aquele grupinho de alunas conta-me 

ao final da aula que estão lendo o livro e estão gostando muito. 

 

 P. 41-42 – Último dia. [...] Nos últimos momentos, perguntei o que eles acharam das aulas e se ler é 

tão chato assim. Alguns depoimentos: 

“Foi muito legal ler um capítulo só e ouvir os colegas falarem dos outros. Dá curiosidade de saber o 

resto”. 

“Gostei do teatrinho do Auto da Barca. Foi bem engraçado”. 
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[...] 

[...] No final, as impressões gerais foram muito boas. 

[...] 

“É bom saber mais sobre livros que a gente ouve tanto falar, mas não lê porque tem preguiça. Quando 

começa assim, aos pouquinhos, dá mais vontade de ler”. 

“Vou tentar ver as opiniões dos livros antes de escolher um livro pra ler”. 

“Com certeza vou ler esses dois livros, as aulas foram muito legais.” 

“Muitas vezes a gente não lê porque acha difícil, mas você ensinou que mesmo que não entenda tudo 

tem que seguir em frente”.  

 

US-05 

 

P. 03 – O presente trabalho é resultado de pesquisa realizada durante estágio pra disciplina de 

Metodologia do Ensino de Português II [...] 

 

P. 03 – A pergunta de pesquisa desenvolvida aqui consiste em saber se a passividade do aluno é 

proporcional a do professor: Interessar-se-iam mais os alunos se o professor também o fizesse? 

 

P. 03 – Diante do quadro de total fracasso escolar observado nas aulas, o objetivo o (sic) trabalho é 

verificar se isso poderia ser diferente caso a(s) professora(s) adotasse(m) outras atitudes em sala de 

aula, já que a falta de motivação que ocorre nos professores e consequentemente nos alunos interfere 

negativamente no processo de aprendizagem.  

 

P. 03 – Durante o estágio, pude assistir aulas ministradas por três professoras diferentes, já que a 

titular tirou licença médica por duas vezes. As três professoras têm metodologia semelhante: cópias de 

textos na lousa e exercícios na apostila sem muitas explicações, sem sequência didática e nem 

encadeamento das aulas. Práticas que levam ao não interesse do aluno e total indisciplina na sala de 

aula. A idéia do projeto de regência é então aplicar aulas mais dinâmicas com músicas, jogos e 

apresentações diferenciadas que retirem o aluno da rotina de cópias e exercícios sem contextualização, 

envolvendo-o em seu próprio desenvolvimento.  

 

P. 05 – A falta de motivação das professoras (e de modo geral de todos os professores da escola que 

teve contato nos intervalos) é enorme. Quando bate o sinal de início da aula, todos relutam para 

subirem a sala, nos intervalos frequentemente se queixam dos alunos e da condição de trabalho. Ao 

iniciar o movimento em direção à sala de aula muitas vezes professora G falava: “vamos lá, fingimos 

que ensinamos e eles fingem que aprendem”. 

 

P. 05 – Durante o estágio pude perceber as principais metodologias aplicadas em sala de aula. 

Professora D e ML frequentemente utilizavam o que vamos chamar aqui de “A Metodologia da 

Cópia”. Tal método consiste em escrever longos textos ou exercícios na lousa para que fossem 

copiados pelos alunos, após passar o texto, elas tentavam explicar o que escreveram (em dois ou três 

minutos) para dois ou três alunos que as ouviam. Os alunos normalmente demoram uma aula inteira 

para copiar maquinalmente o que está na lousa. Além disso, nem todos copiam, muitos vêem a aula de 

português como momento para conversar. 

Há também uma variação: “A Metodologia da Apostila”, muito utilizada pela professora G, que 

costuma escrever na lousa as páginas da apostila a serem feitas, e passa o resto da aula esperando que 

os alunos o façam. A aula termina e não há nem os dois ou três minutos de explicação, e nem os dois 

ou três alunos fazendo. 

Além disso, não há continuidade na matéria. [...] 

 

P. 05 – Diante do quadro acima descrito, a consequência observada nas aulas é clara: indisciplina dos 

alunos que desmotivados não produzem e não aprendem. Para eles é indiferente qual professora está 

conduzindo a aula já que ela é sempre igual. Percebi que os alunos nem sabem os nomes das 



230 

 

professoras de português e nem de alguns dos outros. A desmotivação do professor é transmitida então 

para o aluno; os professores não demonstram importar-se com os alunos, e vice versa. 

 

P. 06 – Percebemos então que a problemática observada no estágio acontece em dois lados distintos: 

há falta de motivação em professores e alunos. 

 

P. 06 – Primeiramente vamos nos aprofundar nas causas da desmotivação do educador. No livro 

“Fracasso do Ensino de Português”, Eurico Back oferece algumas causas para o problema como: 

massificação do ensino, falta de material do professor, número excessivo de alunos por turma, 

desprestígio da carreira de magistério, baixos salários, professores esgotados fisicamente e 

psicologicamente, situação funcional do professor, desconhecimento da diferença entre teoria e 

prática, excesso de burocracia entre outros [...]  

 

P. 07 – Muitos desses problemas foram constatados durante o estágio, a começar pela desmotivação 

do professor, que tem como uma das causas o desprestígio da carreira.  

 

P. 08 – Ao chegar à sala de aula, já descontente com sua condição, o professor desta escola depara-se 

com outras dificuldades: salas lotadas, alunos no Ensino Médio com problemas básicos de linguagem, 

pessoas desinteressadas que não os respeitam como pessoa nem como profissional. Tudo isso 

influencia muito para a desmotivação do educador, que com todas as dificuldades acaba transmitindo 

sua insatisfação ao aluno.  

 

P. 07 – A motivação pode ser ainda causada por fatores externos, quando o indivíduo deseja realizar 

algo para satisfazer outra pessoa que não ele, um pai ou professor por exemplo. É neste ponto que nós, 

professores, temos papel fundamental no processo. Quantas vezes ouvimos dizer, ou mesmo por 

experiência própria, sobre um aluno que passa a gostar de determinada matéria por conta do professor? 

Ou odiá-la caso não se identifique com o professor da matéria? O educador entusiasmado transmite 

isso ao aluno que, consequentemente, se motiva também. 

 

P. 09 – Os professores por sua vez colaboram para o desinteresse do aluno ao irem para a aula com o 

sentimento do “finge que ensino e eles fingem que aprendem”. Aulas baseadas em cópias ou 

exercícios descontextualizados não ativam o desejo do aluno de aprender, e nem despertam o estado 

de tensão necessária a motivação, como explicou Rossini (2003). Contrariamente a isso, um indivíduo 

recebe motivação negativa quando é, por exemplo, rejeitado ou ouve frases como as pronunciadas em 

sala de aula durante meu estágio: “Eu tenho que aguentar vocês”; “em uma escola de verdade não é 

assim”; “o que vou fazer com vocês hoje?”; “bem que queira ir embora mais cedo, mas tenho que 

agüentar vocês” etc.  

 

P. 07 – Como profissional do ensino de língua inglesa, muitas vezes em manuais, treinamentos e 

palestras me deparei com a frase: Great teachers inspire. Frase que sempre me lembro quando penso 

em práticas educacionais, o professor tem possibilidade sobre os aprendizes, tudo em que acredita é 

transmitido ao aluno: se acredita no que faz e na capacidade dos aprendizes, de certo modo o aluno 

apreende isso e leva como ponto positivo para sua motivação, os alunos então são inspirados 

positivamente e levam o (sic) isso para a vida toda. Ao mesmo tempo se o professor acredita que o faz 

é uma farsa, que os alunos são incapazes de aprender, que ele finge que ensina enquanto os alunos 

fingem que aprendem, certamente o recado também será transmitido e contribuirá para a motivação. O 

aluno sente a falta de interesse e vontade dos professores e são então inspirados deste modo. 

 

P. 10 – Concluo assim que a falta de planejamento, sequência, comunicação, dinamismo e motivação 

das educadoras, contribuem para o não aproveitamento dos alunos, que consequentemente 

desmotivados a participarem da aula, não produzem e aumentam a indisciplina.  

 

P. 10 – Reconheço o difícil trabalho de profissionais da educação, principalmente em instituições 

públicas como a observada no estágio; sua realidade e rotina extremamente desafiadora contribuem 

ainda mais para a não motivação em sala de aula. A intenção aqui não é julgar o trabalho das 
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professoras que gentilmente me acolheram em suas aulas, mas mostrar que a realidade escolar poderia 

ser outra se as condições de trabalho dos professores fossem diferentes. 

 

P. 10 – Nas aulas de regência procurei trabalhar com pequenas sequências didáticas, aulas que 

tivessem encadeamento entre si e fossem, de algum modo, atrativas aos alunos. Para isso utilizei slides 

em Power Point, músicas e jogos, valendo-me de recursos que a escola mesmo possuiu. Os temas 

foram escolhidos com a ajuda da professora titular, no decorrer do estágio.  

 

P. 11 – Em geral as duas aulas foram muito produtivas. Logo no início da primeira aula já havia 

conquistado grande parte dos alunos pelo simples fato de sair do ambiente de sala de aula e irmos para 

a sala de vídeo. Durante o jogo das expressões idiomáticas, absolutamente todos os alunos da sala 

estavam participando nos grupos, ajudando a descobrir, escrever e depois a corrigir os dos outros 

grupos. Durante as aulas que observei desta turma, muitos alunos nada faziam, enquanto pequenos 

grupos sentados a frente copiavam, faziam tarefas ao dialogavam com a professora. Na regência uma 

grande diferença pode ser notada, já que todos, sem exceção participaram e se divertiram com a 

atividade.  

 

P. 42 – Os alunos participaram e se divertiam muito, algumas expressões eram bem difíceis para 

serem acertadas em tão pouco tempo. No fim da aula os alunos haviam produzido algo, pensado um 

pouco sobre diferentes formas de linguagem de forma divertida, e o mais importante, consegui 

participação de todos: nenhum aluno ficou fora dos grupos. 

 

P. 47 – A aula foi curta, mas bem interessante, os alunos participaram das discussões e todos 

participaram nas tarefas. Acredito que os objetivos foram cumpridos. 

 

P. 52 – [...] o interessante a ser notado neste trabalho é como foi a adesão por parte dos alunos perante 

a tarefa proposta. Positivamente, todos os grupos do 3ºD fizeram a apresentação, ninguém se recusou a 

fazer a tarefa. [...] 

 

P. 54 – [...] nesta turma, os poucos presentes participaram ativamente das apresentações em seus 

grupos. Pode-se dizer então que a adesão foi grande e que os alunos produziram algo de concreto na 

sequência utilizada. 

 

P. 12 – [...] cerca de 20% de cada sala não fez a tarefa. Porém, os que produziram algo se sentiram 

mais preparados a fazer o texto, pois já haviam passado pela sequência anterior. Situação bem 

diferente da primeira paródia que lhes foi pedida pela professora G, do soneto número 13 de Olavo 

Bilac, nesta ocasião, apenas alguns alunos sentados a frente da sala fizeram o texto, anunciando a todo 

o momento sua insatisfação e frustração pelo grau de dificuldade da tarefa. Mesmo sem ter atingido 

100% da sala, o número de alunos que permaneceram passivos diante a aula foi pequeno se 

comparado a sua produção habitual.  

 

P. 16 – O resultado final das aulas atendeu as expectativas. Apesar das dificuldades relacionadas ao 

grande número de alunos por sala e a postura de alguns deles, podemos afirmar que as turmas foram 

receptivas ao modelo de aula apresentado, participaram com idéias, tomaram notas e ouviram o que 

tinha a dizer durante a exposição do assunto de aula. Durante as aulas observadas durante o estágio 

nessas turmas, as que utilizaram de exposição de tópicos foram raras; quando existiam, vinham após a 

cópia de um texto com o tema a ser abordado, o que dispersava os alunos para o momento de 

explicação. Talvez por esse motivo, e com ajuda de recursos visuais, a atenção do aluno foi prendida 

em maior escala, como aulas expositivas não são hábito da professora, o que fiz foi muito diferente do 

que estão acostumados, colaborando assim para o sucesso das aulas. A produção final também foi bem 

interessante, em geral houve grande participação dos alunos, com exceções de alguns que estavam nos 

grupos, mas não participaram ativamente. 

 

P. 17 – Nessas condições reconhecemos que muitas vezes os professores não tem tempo hábil e nem 

motivação, seja ela financeira ou de resultados educacionais, para prepararem suas aulas de modo 
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dedicado e criativo. Sendo assim, consequentemente, percebemos aulas monótonas, repletas de cópias 

e exercícios sem uma sequência lógica, o que leva ao desinteresse do aluno.  

 

P. 17 – Como já explicado anteriormente, o objetivo deste trabalho é verificar se os alunos 

produziriam mais, caso o professor adotasse uma postura diferente. Em minha regência, pude preparar 

atividades diferentes das que estão habituados, tarefas que envolvem mais os alunos em seu próprio 

aprendizado. [...] Os resultados obtidos mostraram que estes modelos de aula prenderam mais a 

atenção dos alunos do que os observados durante o estágio, os alunos demonstraram-se mais 

participativos e interessados em ouvir o que tinha a dizer, o que não acontecia normalmente.  

 

P. 17 – A conclusão alcançada é que o projeto de regência respondeu positivamente a pergunta de 

pesquisa: Os alunos interessar-se-iam mais pela aula se o professor também o fizesse. Caso as 

condições de produção fossem diferentes das observadas na escola e o professor dispusesse de mais 

tempo e motivações para preparar suas aulas, os alunos seriam mais participativos e, 

conseqüentemente, o aprendizado seria mais significativo e o ambiente escolar mais prazeroso para 

professores e alunos.  

 

P. 20 – Em certo ponto da aula a professora tenta explicar a estrutura da dissertação, mas as meninas 

do fundo não param de gritar. Eu não consigo ouvir a professora, que mesmo com todo o barulho, 

continua falando. Do meu lugar não pude ver nenhum aluno copiando o que estava na lousa, a aula 

termina. Já estou com muita dor de cabeça e muito decepcionada com a impressão que tive do 

primeiro dia de estágio.  

 

UF-01 

 
P. 05 – O Estágio supervisionado dos cursos de licenciatura está previsto na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (nº 9394/96) sendo uma exigência para a formação do indivíduo em etapa de 

graduação. O estágio é importante para a formação do profissional visando à adequação da formação 

com as necessidades do mercado de trabalho no qual o licenciado irá fazer parte. Sendo assim, o 

estágio é a fase na qual a teoria caminha junto com a prática. 

[...] 

O Estágio Supervisionado visa associar teoria e prática, nesse sentido é um importante aliado como 

instrumento de integração do aluno na realidade social, econômica e do trabalho em sua área 

profissional.   

 

P. 05 – Todas as etapas do estágio são importantes para um exercício mais promissor da atividade de 

docência. Na introdução ao estágio (1ª etapa) o graduando compreende toda a operacionalização do 

estágio com os coordenadores e supervisores, no treinamento intensivo (2ª etapa) o aluno ministra 

aulas e é analisado pelo supervisor docente e pelos colegas, visando dessa forma melhorias no seu 

desempenho em sala de aula, na observação analítico-crítica (3ª etapa) o estudante já no campo de 

estágio, tendo sido devidamente apresentado ao campo e ao seu supervisor técnico, observa o 

professor, seu método de trabalho, relacionamento com os alunos e conteúdos ministrados, e observa a 

turma na qual ministrará aulas procurando estabelecer vínculos com os alunos e verificar possíveis 

problemas, bem como organizar suas aulas de acordo com a sala observada, na direção de sala de aula 

(4ª etapa) o graduando ministra aulas procurando ensinar de forma criativa, clara, objetiva e 

responsável os alunos, devendo ter um bom relacionamento com a instituição, supervisor técnico e 

alunos, deve planejar e estar sempre disponível quando requisitado, sendo dessa forma um estagiário 

compromissado com as atividades referentes ao estágio. 

 

P. 05 – Todo o período que compreendeu o estágio foi promissor e de grande importância para as 

etapas seguintes havendo alguns problemas de percurso, especialmente no campo de estágio por conta 

da grande quantidade de feriados, entretanto tudo foi resolvido através de diálogos com os 

supervisores.  
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P. 06 – No dia 09/09/09 as aulas iniciaram com Maria Heleonora com dualidades de um texto, em 

seguida Ciro com antonímia e sinonímia, seguida de Juliane com estilística (intertextualidade) e por 

último XX com empréstimos lingüísticos.  

[...] No dia 18/09/09 a aula iniciou com Mosianne com Gênero Textual – HQs [...] 

 Essa etapa foi importante para avaliarmos que (sic) a nossa preocupação para as etapas seguintes e 

fazer melhorias de acordo com o desempenho nessa etapa, bem como aprender com as aulas e 

experiência dos colegas. 

 

P.08-09 – Em 16/10/09 a aula permaneceu abordando o Classicismo, sendo que agora a ênfase estava 

em Luís de Camões e Os lusíadas, trabalhando também com a compreensão de uma epopéia e sua 

constituição. Neste dia, utilizaram-se três horários para a aula [...] no dia 19/10/09 o assunto foi 

Literatura, trabalhando com o Quinhentismo, suas características, contexto histórico e a carta de Pero 

Vaz de Caminha. Fez se (sic) e análise dos textos da época. No dia 21 de outubro, ministrou-se sobre 

gênero textual e morfologia, com análise de jornais, revistas, quadrinhos, hipertextos eletrônicos, e-

mail, e charges. Na morfologia, abordou-se a preposição, que foi apresentada dentro dos textos que 

foram trabalhados. [...] a morfologia foi ainda abordada no dia 28/10/09, trabalhou-se com a adequada 

utilização do sinal grave e a compreensão da utilização do advérbio. [...] na literatura abordou-se o 

Barroco, com seu histórico e influencias nas artes de maneira geral e seus principais autores. [...] 

trabalhou-se ainda com o Barroco, sendo que foi utilizado o filme Aleijadinho: Paixão, Glória e 

Suplício para que os alunos pudessem compreender melhor a época barroca e sua influência na 

arquitetura. Na aula do dia 11/11/09, continuou-se ainda com o Barroco sendo que a ênfase foi sobre 

os autores Pe. Antônio Vieira e Gregório de Matos Guerra. Trabalhou-se com a leitura e análise de 

produção dos autores do Barroco. Em 16/11/09, trabalhou-se com a Leitura e Produção textual, 

intertextualidade, paródia e paráfrase. Trabalhou-se com textos, imagens e fez-se leitura de produções 

que abordavam a intertextualidade. No dia 18/11/09, o assunto foram os vícios de linguagem. Neste 

dia trabalhou-se com o pleonasmo, solecismo [...] No final da aula, cada aluno fez o seu exemplo com 

um vício de linguagem que foi sorteado. Encerrei nesse mesmo dia meu período de regência, 

cumprindo assim com a carga horária de 25 horas, haja visto que já possuo experiência em sala de aula 

[...] Apesar de ter cumprido minha carga horária continuei acompanhando meu colega Mauro 

Henrique até o termino do seu estágio auxiliando-o nas suas aulas.          

 

P. 09 – Em 21/11/09 (sábado), houve o primeiro dia de aplicação do projeto Com os olhos na Ponta 

dos Dedos (Ensino de Braille para jovens) [...] Os alunos tiveram conhecimento do dia-a-dia do 

portador de necessidades especiais e suas dificuldades, ainda tomaram conhecimento de materiais de 

uso dos deficientes visuais, assim como seu processo de escrita conhecido como método Braille, sendo 

que os alunos usaram a reglete e o punção para por em prática o que estavam aprendendo, foi bem 

produtivo o 1º dia de aplicação do projeto, os alunos pareceram emplogados com a descoberta de uma 

nova realidade que muitos desconheciam. No dia 23/11/09, retomou-se o assunto de literatura com o 

Classicismo e o Barroco para fixar a distinção entre os dois períodos de época e suas características. 

[...] No dia 30/11/09, começou-se a trabalhar com o Arcadismo, suas características e seus principais 

autores. Foi feito leitura e análise de sonetos dos principais autores da época. Em 02/12/09, continuou-

se a trabalhar com o Arcadismo, fixando a compreensão de sua característica e seus autores, 

especialmente, Maria Du Bocage, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. No dia 

04/12/09, fez-se um resumo das principais características do Classicismo, Barroco e Arcadismo, com a 

finalidade de tirar as últimas dúvidas dos alunos antes da avaliação bimestral.  

 

P. 10 – O Estágio Curricular Supervisionado oportunizou condições de integração no contexto escolar 

para que possamos identificar características do funcionamento interno de uma instituição de ensino, 

bem como a integração com a comunidade externa. E, sobretudo o conhecimento da vivência do 

campo de trabalho.  

 

P. 10 – A aplicação do projeto foi um momento interessante do estágio, percebemos que teve grande 

aceitação por parte dos alunos, vimos também que se houverem mais projetos que contemplem essa 

área de educação especial e inclusão será de grande aproveitamento não só para os alunos como 

também para toda a instituição e comunidade.  
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P. 10-11 – Todas as fases do estágio são importantes para a compreensão de como se processa o 

ensino aprendizado na sua teoria e prática, obtemos mais experiência e uma análise mais 

fundamentada, haja visto a vivência diária do planejamento a sua prática. Entretanto para mim, que já 

possuo experiência esse período foi de grande aprendizagem mais extremamente desgastante, pois 

acabei trabalhando em três escolas distintas, incluindo o Colun, há uma redução de carga horária, mas 

acredito que ainda possa ter melhorias nesse sentido, pois se o objetivo do estágio é preparar o 

discente para a vivência no seu campo de trabalho e isso já é feito, então o objetivo em relação ao 

profissional atuante, sendo que ele já está vivenciando a direção de sala de aula? Questiono aqui isso, 

pois gostaria que isso fosse repensado. 

 

P. 12 – O estágio foi um período em que buscamos engajar aspectos teóricos com aspectos práticos. 

Foi um momento em que a teoria e a prática se mesclaram para que fosse possível apresentar um bom 

resultado. E, sobretudo perceber a necessidade em assumir uma postura não só crítica, mas também 

reflexiva da nossa prática educativa diante da realidade e a partir dela, para que possamos buscar uma 

educação de qualidade, que é garantido em lei (LDB – Lei nº 9394/96).  

 

P. 12 – Durante o estágio houve alguns problemas enfrentados, principalmente no que diz respeito ao 

campo de estágio, como por exemplo: feriados nacionais e da própria instituição, realização de 

torneio; tudo isso atrapalha o andamento do estágio, pois complica no cumprimento da carga-horária. 

Entretanto, todo o processo de estágio foi válido para o conhecimento da rotina profissional e 

aperfeiçoamento da prática docente.  

 

P. 12 – Em suma, devemos ter uma postura efetiva de um profissional que se preocupa 

verdadeiramente com o aprendizado, que deve exercer o papel de um mediador entre a sociedade e a 

particularidade do educando. Devemos despertar no educando a consciência de que ele não está 

pronto, aguçando nele o desejo de se complementar, capacitá-lo ao exercício de uma consciência 

crítica de si esmo, do outro e do mundo, como dizia Paulo Freire.  

 

UF-02 

 
P. 05 – O estágio supervisionado II de Língua Portuguesa e Literatura faz parte do currículo do Curso 

de Letras em Licenciatura plena, considerado obrigatório, a disciplina consiste em levar o estudante 

estagiário à sala de aula, para desenvolver a prática de ensino. O estagiário, nesse contexto irá 

ministrar aulas a fim de colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, e é através 

do estágio que o graduando terá a possibilidade de concluir o curso e obter o grau de licenciatura.  

 

P. 05 – O estágio abrange quatro etapas, dentre elas estão a orientação de como será o estágio, a 

capacitação para o desempenho docente, a observação analítico-crítica e a regência em sala de aula. 

Esta última etapa consiste na concretização de todo o curso de Letras, a docência, a prática escolar, a 

realidade de ser um profissional de Letras, a realização da profissão que o graduando escolheu para 

contribuir para a sociedade e se realizar como profissional capaz de mudar, questionar e conhecer a 

realidade educacional.  

 

P. 05 – E tem como objetivos: analisar criticamente os elementos da ação didática, visando à sua 

operacionalização, em conformidade com a proposta de Formação Profissional do curso de Letras; 

planejar e avaliar atividades específicas à situação de ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa e 

sua respectiva literatura; vivenciar a prática pedagógica em Língua Portuguesa e na literatura, 

articulando-as com os fundamentos teórico-metodológico da disciplina Prática de Ensino.  

 

P. 06 – Assim, este relatório faz uma análise do que foi o estágio em Língua Portuguesa e Literatura, 

mostrará cada etapa de forma mais detalhada, as atividades desenvolvidas e os desafios que se teve no 

decorrer do estágio, enfatizando os pontos positivos e negativos, as barreiras, as dificuldades, como 

também as vitórias, as conquistas e as experiências que foram adquiridas nesta prática de ensino. 
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P. 07 – Os estagiários nesta etapa eram avaliados em diversos pontos, dentre eles: timbre de voz, 

domínio de conteúdo, domínio de turma, incentivo à participação e outros. As aulas contemplavam o 

ensino médio e ficava a critério do estagiário a serie (1ª, 2ª e 3ª) e o conteúdo a ser ministrado. Foi 

imprescindível neste momento a presença do supervisor que avaliou as aulas simuladas com muita 

responsabilidade e competência, sempre corrigindo os eventuais erros que surgiam, sua participação 

nesse processo foi crucial para que o estagiário tivesse uma visão geral do que deveriam ou não fazer 

na sala de aula.  

 

P. 11 – Os conteúdos ministrados foram de acordo com o planejamento da escola. Assim como: 

Periodização da literatura portuguesa, variação lingüística, Interpretação textual, leitura e compreensão 

escrita de vários tipos de textos. 

Para melhor compreensão dos assuntos citados optou-se em desenvolver atividades relacionadas à vida 

prática dos alunos, bem como: jogos, dinâmicas, facilitando a aprendizagem e ao mesmo tempo 

estimulando os alunos a participarem das aulas, considerando que o horário noturno requer maior 

esforço no que tange a atenção desses alunos, pois muitos trabalham e no final do dia estão bastante 

desgastados fisicamente.  

 

P. 11 – As turmas, de forma geral demonstraram um bom comportamento, mostrando interesse nas 

aulas e em aumentar seus conhecimentos sobre a língua materna, uma vez que eles já sabem sobre a 

língua, trabalho desenvolvido foi no sentido de levar aos alunos algumas modalidades até então 

desconhecidas para eles. 

 

P. 11 – Em relação ao relacionamento: a turma manteve um excelente comportamento, desenvolvendo 

um ótimo relacionamento com estagiária, além da receptividade que foi muito boa. 

 

P. 11 – Em relação aos supervisores técnicos e docentes também foi desenvolvido um excelente 

relacionamento, uma vez que estes se mostraram empenhados em ajudar nas atividades desenvolvidas. 

Além disso, deixando a estagiária à vontade no direcionamento das atividades com os alunos.  

 

P. 12 – Frente aos desafios da sociedade contemporânea, a escola não pode permanecer alheia ao 

contexto, em que está inserida. Os conteúdos trabalhados em sala de aula não devem ser limitados, 

eles devem ser relacionados ao social. Nesta perspectiva, é necessário refletir sobre as relações 

estabelecidas entre a escola e a sociedade. 

 

P. 12 – A escola, enquanto uma instituição social é um dos espaços privilegiados de formação e 

informação, em que a aprendizagem dos conteúdos deve estar de acordo com as questões sociais que 

marcaram cada momento histórico, ou seja, relacionada ao cotidiano dos alunos, desde o aspecto local 

ao global. Assim, ela além de possibilitar aos alunos a apropriação dos conteúdos de maneira crítica e 

construtiva, precisa valorizar a cultura de sua própria comunidade, contribuindo para o exercício da 

cidadania.  

 

P. 12 – Educar não se resume apenas num processo profissional como outro qualquer com 

responsabilidades; mas deve trilhar caminhos que de uma forma ou de outra, leve o educando a pensar 

sozinho e impulsioná-lo ao interminável desejo de reconstruir seus próprios conceitos, se assim 

necessário, para o restabelecimento de sua liberdade como forma de lhe fazer um ser social, fazendo 

sua própria história e decidindo sobre o seu futuro. Este é sem dúvidas o nível desejável para uma 

educação moderna.  

 

P. 13 – O professor, diante desta realidade, jamais poderá cruzar os braços e ver tudo acontecer sem se 

preocupar em buscar recursos para se adaptar aos atuais paradigmas de ensino que irão ajudar o aluno 

a atingir a este importante patamar que lhe assegurará melhor condição humana dentro do contexto 

social. 
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P. 13 – O estagio supervisionado foi de grande importância, pois se percebeu essa realidade de estar 

diante de cidadãos pensantes, fazer desses alunos, indivíduos capazes de pensar, contextualizar as 

aulas de forma que eles compreendam a realidade que os cerca. 

 

P. 13 – No geral o estágio foi fundamental para ficarmos cientes diante dessas questões citadas acima, 

conhecer mais a realidade em que os nossos alunos estão inseridos e conhecer o verdadeiro papel do 

educador na sociedade, bem como o papel da escola.  

  

P. 15 – O Estágio supervisionado possibilita o graduando colocar em prática aquilo que aprendeu 

durante o percurso acadêmico, sendo considerado obrigatório, o estágio visa a preparação para o 

magistério. 

[...] 

Esse período foi importante para termos mais conhecimento acerca de como devemos proceder e nos 

comportar diante da sala de aula, uma vez que os conhecimentos que recebemos durante o curso ainda 

não tinham sidos [sic] operacionalizados.  

 

P. 15 – É necessário destacar ainda dentro desse contexto, a importância do professor na formação de 

milhares de indivíduos, pois é este que assume o papel de educador, amigo, pai e mãe do aluno, visto 

que eles transferem seus afetos à figura do educador, colocando-o como imprescindível em sua 

formação como cidadão.  

 

P. 16 – A partir dessa experiência poderemos dá continuidade aos trabalhos a serem desenvolvidos nas 

escolas, a fim de que possamos transformar esses alunos em cidadãos capazes de pensar de forma 

crítica e consciente e atuar na sociedade onde vivem.   

 

P. 16 – Contribuindo desta forma, para o maior desenvolvimento dos alunos. Pois à medida que o 

professor empenha-se a planejar e dinamizar as aulas, percebe-se o maior interesse dos alunos, 

consequentemente o rendimento melhora.  

 

P. 16 – Como foram observados durante o estágio, os alunos estão em busca do ensino que esteja de 

acordo com as situações da vida prática, então é necessário que o professor estabeleça em suas aulas 

os objetivos a que se pretende obter com cada assunto estudado em sala de aula.  

 

P. 16 – Desta maneira, todas as atividades do estágio foram cruciais para a conclusão deste processo, 

visto que contribuíram de alguma forma para entender a realidade educacional da nossa sociedade. 

Todo o período que a estagiária vivenciou neste estágio agregou em muito para que pudesse 

compreender o verdadeiro papel e função do professor.  

 

P. 16 – Mesmo diante das dificuldades e do cansaço enfrentado desde a primeira etapa, a dedicação foi 

extrema para que o estágio ocorresse bem, sem frustrações e dentro do planejado.  

 

P. 16 – Com isso foi muito importante e de grande valia para a formação profissional da estagiária, 

entender o processo de ensino aprendizagem e a prática docente do profissional de Letras.  

 

UF-03 

 

P. 04 – A disciplina obrigatória Prática de Ensino de Língua Portuguesa é oferecida no 8º período do 

curso de Licenciatura em Letras da Universidade Federal do Maranhão aduz quatro etapas que 

correspondem à Introdução ao Estágio, ao Treinamento Intensivo, à Observação Analítico-Crítica e à 

Direção de Sala de Aula.  

 

P. 04 – No inicio do estágio, explicitamente no primeiro dia foi apresentada [...] a Ementa com a 

programação do Estágio Supervisionado de 2009.2, na qual estavam incluídas diretrizes básicas e 
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essenciais para a prática de ensino, dentre elas estavam: como podíamos analisar criticamente os 

elementos da ação didática e avaliação das atividades específicas à situação de ensino aprendizagem 

de Língua Portuguesa e também Língua Estrangeira e suas respectivas Literaturas, vivenciar a prática 

pedagógica; o conteúdo programático, este foi dividido em quatro etapas, os procedimentos 

metodológicos, a avaliação, levando em consideração o qualitativo e o quantitativo, também sobre o 

dossiê e do relatório final, e o cronograma de atividades a serem desenvolvidas por nós, estagiários. 

  

P. 06 – A professora xx realizou correção de exercícios, ministrou conteúdos para a avaliação. 

 

P. 07 – Devo mencionar que fui estudante do Colégio Universitário por 14 anos, e estabeleci ao longo 

desses anos relações de amizade com muitos professores e funcionários da escola, o que facilitou 

muito esse período de regência. A professora Mauricéia foi minha professora, e assim como eu, ficou 

muito feliz com a minha volta ao COLUN como sua estagiária. Como sempre ela mostrou-se muito 

compreensiva, atenciosa, totalmente ética e profissional em seu Magistério. Esteve sempre presente na 

sala de aula para dar suporte a nós estagiárias, e nunca faltou um dia, mostrando muita 

responsabilidade para conosco e para com os alunos. Também nos deixou livres para elaborar aulas, 

exercícios, e ministrá-los com segurança e confiança.  

 

P. 07 – Dentro desse período de regência aproveitamos um Projeto que a Professora pretendia realizar 

como parte da avaliação processual para completar nossa carga horária [...] O projeto recebeu o nome 

de “O gênero textual no ambiente escolar: diário”, o qual deveríamos auxiliar, despertar, e incentivar a 

criatividade dos alunos na construção (sic) diários, reforçando o conteúdo estudo-Narração. 

 

P. 07 – A realização desse Projeto foi muito importante tanto no aspecto do desenvolvimento 

cognitivo dos alunos, pois eles contaram um pouco da história de vida deles através das fotos 

colocadas nos diários e o relato escrito, como para nós, que a partir daí, pudemos conhecer melhor os 

nossos alunos. 

 

P. 08 – Na disciplina de Língua Portuguesa, o critério adotado pela direção, coordenadores e 

professores do COLUN – UFMA foi avaliar toda e qualquer atividade realizada pelo aluno [...] É 

importante ressaltar que a turma foi muito participativa durante as aulas ministradas nos levando 

realmente a vivenciar a prática de ensino, fazendo perceber então, o quanto o professor também 

aprende com o aluno e que ninguém é tão completo e tão sábio, e que o estudo deve ser constante. 

Quanto ao erro, esse faz parte da aprendizagem de qualquer ser humano, e o ambiente escolar deve 

estar preparado para ajudar os alunos em suas dificuldades.  

 

P. 09 – Começar um processo de comunicação, interação com alguém que não se conhece é sempre 

instigante e ao mesmo tempo ansioso. Essa foi a grande expectativa provavelmente de todos os 

estagiários, durante a Introdução ao estágio até a chegada ao período de regência: saber como seria a 

recepção dos alunos, e a manifestação do comportamento dos mesmos em sala, durante a ministração 

das aulas. 

  

P. 09 – Ao trocar experiências com os demais colegas de estágio, pude perceber que a dificuldade 

maior enfrentada por todo (a)s estava relacionada ao comportamento dos alunos e de alguns 

professores técnicos, o que dificultavam o desenvolvimento de seus trabalhos. Porém, falando 

explicitamente da turma trabalhada, deixo claro que não tive problemas com o supervisor técnico, a 

Professora Mauricéia, e em relação aos alunos, apenas alguns aborrecimentos momentâneos que eu 

acredito que fazem parte da rotina de sala de aula, pois os alunos mostraram-se muito receptivos e 

participativos, e isso permitiu a conclusão de todas as atividades abordadas e passadas. 

 

P. 09 – O grande problema de turmas com um número alarmante de alunos, caracterizados ou pintados 

como negligentes, preguiçosos, foi aqui desmitificado, pois a turma trabalhada demonstrou uma 

realidade totalmente diferente; o número de alunos era compatível para a realização de um bom 

trabalho em sala de aula, 25 alunos, e os mesmos se mostraram na maioria das vezes interessados e 

participativos, e em nenhum momento nós fomos hostilizadas pelo fato de sermos estagiárias.  
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P. 10 – Pode-se concluir que as atividades desta Prática de Ensino, ou Estágio Curricular, atenderam 

as prerrogativas referentes à Portaria Ministerial nº 399/98 e Resolução nº 90/99 do CONSEPE. 

 

P. 10 – Devo deixar claro que no período de observação das aulas pude realmente perceber a 

importância da ação do professor em sala de aula. No período de Regência, grande momento de 

interação e troca de conhecimentos com a turma, revivi conteúdos e teorias, que levarei pra vida 

inteira. Tentei na medida do possível estar com os alunos como mediadora do conhecimento, 

explicado por Vygotsky, cuja visão sócio-construtivista do desenvolvimento com ênfase no papel do 

ambiente social no desenvolvimento e na aprendizagem me aproximou mais ainda da realidade dos 

alunos, que foi minha realidade por tantos anos. 

 

P. 10 – Percebi também que a relação educador-educando não deve ser uma relação de imposição, mas 

sim, uma relação de cooperação, respeito e de crescimento. O aluno deve ser considerado como um 

sujeito interativo e ativo no seu processo de construção de conhecimento. Assumindo o educador um 

papel fundamental nesse processo, como um indivíduo mais experiente. Por essa razão cabe ao 

professor considerar também, o que o aluno já sabe sobre o assunto a ser trabalhado, sua bagagem 

cultural e intelectual precisa ser levantada, e a partir daí, deve-se construir um conhecimento vertical e 

reflexivo. Essa construção do conhecimento se dá coletivamente, portanto, sem ignorar a ação 

intrapsíquica do sujeito.  

 

P. 10 – Por fim, gostaria de ressaltar o apoio dado aos estagiários por parte da supervisora docente, 

com seus comentários precisos e a dedicação extrema e muito valiosa com que a supervisora técnica 

realizou seu trabalho, sempre acreditando na minha capacidade de melhora a cada dia e a capacidade 

de aprender com erros e acertos, diante dos imprevistos e adversidades. 
 

UF-04 

 
P. 03 – O Estágio de Licenciatura é uma exigência da Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional 

(nº 9.394/96). O Estágio visa, dentre outras perspectivas, desenvolver habilidades no profissional de 

educação, de modo que possa capacitá-lo a se tornar capaz de trabalhar em uma sala de aula.  

 

P. 03 – As minhas aulas nesta etapa se organizaram da seguinte forma: 

MICRO AULA 

24/03/10: Variações Linguísticas 

MACRO AULA 

05/03/10: As gerações da poesia romântica brasileira 

A estagiária repassou o conteúdo com clareza e interagiu com as perguntas dos colegas; não usou 

autoridade excessiva (oferecendo escolha voluntária para responder as questões). [...] O estagiário 

demonstrou segurança e domínio de conteúdo, iniciando sua aula com descontrações; o que faltou foi 

apenas interação com a turma. 

 

P. 08 – Ouviu-se muitas reclamações dos alunos quanto aos seus professores, e pediam muito que se 

evitasse agir com muitas atitudes semelhantes. Ou seja, esse período trouxe muito mais preocupações 

e ansiedades do que em qualquer outra etapa anterior. Apesar disso, os alunos já se dispuseram a ter 

um contato mais próximo com o estagiário, interagindo, de certa forma, positivamente. 

 

P. 08 – [...] Percebeu-se, também, que a professora possibilitou a liberdade de haver interação com ela 

mesma durante as aulas, aspecto este muito importante e que facilitou bastante o entrosamento com a 

classe, com total liberdade na organização e ministração das aulas. 

 

P. 10 – [...] os principais recursos facilitadores da exposição de conteúdo utilizados em sala de aula 

foram o Data Show, o livro didático adotado pela professora, muitos materiais impressos, várias 

dinâmicas, aparelho de som, músicas, vídeos interessantes e outros cômicos, figuras, poemas, o 
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quadro, pincel, entre outros. A dinamicidade em sala de aula foi priorizada em praticamente todas as 

aulas.  

 

P. 11 – O primeiro ponto da avaliação crítica é sobre o “ensino da UFMA envolvendo as disciplinas 

próprias do Curso e as pedagógicas”. As exigências percebidas durante o Estágio formaram possíveis 

reformulações de questões quanto ao ensino proposto pelo Curso de Letras da UFMA. O Curso de 

Letras não ensina, em praticamente momento algum, a Gramática Normativa, no entanto, o estagiário 

precisa estar no auge dos seus conhecimentos para poder repassar aos alunos todo o conteúdo, sendo 

sempre cobrado, inclusive, muito mais do que o próprio professor responsável pela sala de aula seria, 

ou foi, nas aulas de observação. 

 

P. 11 – Os estagiários são exigidos por assuntos que não lhes são repassados há mais de 4 anos; tempo 

de duração do curso de Letras e período em que, possivelmente, seria o término do Ensino Médio. Não 

que o estagiário não deva buscar estar sempre estudando, atualizando-se, renovando seus 

conhecimentos, mas é que a faculdade deveria oferecer essa oportunidade, já que, na maioria dos 

casos, o aluno das Universidades já está trabalhando, fazendo outras faculdades ou qualquer outra 

atividade, pois se pode se resumir a um curso de graduação.  

 

P. 11 – Há algumas percepções a serem expostas quanto “ao Estágio Supervisionado como está sendo 

realizado”. Essa disciplina possui uma carga horária bastante elevada, distribuída de maneira 

superficial. Seriam necessárias tantas horas/aula para que o estagiário possa se adaptar a esse mercado 

de trabalho? A carga horária estipulada ultrapassa a quantidade de tempo oferecida em período letivo, 

sobrecarregando imensamente o estagiário, que para tentar aliviar essas horas/aula precisa fazer um 

projeto com certas exigências que acabam fazendo com que a vida do aluno se volte completamente 

para o estágio. Nesse período, há tantas exigências e documentações (fichas) que para quem tenta fazer 

a monografia ao mesmo tempo, acaba sendo algo bastante desgastante. 

 

P. 11 – A parte mais complicada é quando o estagiário não é valorizado em suas atividades, no uso de 

sua criatividade, e não é julgado com justiça como deveria ocorrer. Isso não é um caso pessoal, é 

apenas uma opinião geral. Esse requisito “Domínio de Turma” pode trazer preocupações ao estagiário, 

principalmente quando nem o próprio supervisor técnico possui esse domínio.  

  

P. 12 – As aulas de observação de Português não permitiram uma boa percepção da metodologia de 

ensino utilizada pela professora em sala de aula, pois exatamente durante essas aulas estava ocorrendo 

à apresentação de um filme para posterior análise. Contudo, durante os momentos em que a professora 

pôde estar à frente da sala, comunicando-se com os alunos pôde ser feita a análise de seu excelente 

domínio de conteúdo, não havendo assunto algum com falta de segurança. 

P. 12 – A única percepção de uma possível melhoria é quanto ao controle da turma, pois não há muito 

domínio de turma, os alunos conversam muito e não dão o devido respeito à professora. Fica muito 

complicado para uma estagiária sem experiência alguma chegar a uma sala de aula que esteja com esse 

tipo de ambiente. Apesar disso, os alunos, em si, são bastante interessados em aprender e em participar 

das aulas, mas existem momentos que se precisa agir com mais impulso para se conseguir alguma 

estabilidade em uma aula. Nesse momento, fica também uma importante evidência quanto ao domínio 

de turma de um estagiário que, por vezes, precisa se superar para conseguir ultrapassar essa difícil 

etapa acadêmica. 

 

P. 12 – A professora XX também representou um importante papel de acompanhamento durante todo 

o estágio, inclusive como supervisora técnicas, solucionando todas as problemáticas que apareceram e 

sendo compreensiva em certas situações. Foi também uma figura de incentivo e de aprendizado. 

 

P. 13 – No COLUN, o acesso aos recursos tecnológicos, como aparelho de DVD, TV e Data Show foi 

facilitado, o que contribuiu para uma exposição mais criativa do conteúdo.   

 

P. 13 – O corpo discente representa um grande desafio para o estagiário que precisa se sujeitar a 

situações além das que deveria. A maioria dos alunos nunca está satisfeita, sempre há àqueles que não 
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adiantam o que se faça em sala de aula que nunca nada o agradará. Sempre há críticas, algumas 

positivas e construtivas, outras que não acrescentam em nada e só atrapalham o desenvolvimento de 

uma atividade bem planejada. Os alunos precisam estar sempre participando de dinâmicas, caso 

contrário, a participação nas aulas não são as mesmas, o que não algo tão bom assim. É necessário se 

pensar minuciosamente nos seus passos, quando se é estagiário, porque nunca se agradará a todos, mas 

mesmo assim, deve-se levar esse período curricular como algo relevante para a vida de qualquer 

profissional, que aprende com os pontos positivos e com os negativos também. 

 

P. 13-14 – Os alunos, em si, são bastante interessados em aprender e participar das aulas, mas existem 

momentos em que se precisa agir com mais impulso para se conseguir estabilidade em uma aula. 

Analisando-se hipoteticamente, a partir desses momentos, o aluno pode facilmente começar a não 

simpatizar mais com o estagiário, que mesmo assim tem que entregar uma Avaliação para esses alunos 

o avaliarem no final do período. Contudo, será que essa avaliação realmente pode sintetizar a 

condução das ações realizadas pelo estagiário em campo? Se o aluno recebe reclamação, simplesmente 

o aluno irá fazer uma avaliação enganosa e colocar algo para prejudicar o estagiário. Se este passar 

todo o estágio sendo simpático, dinâmico e nunca reclamar para pedir silêncio, então, mais facilmente 

terá notas máximas. Ou seja, nem sempre o aluno colocará a realidade nessa avaliação. Isso é relatado 

para que se repense nessa Avaliação, pois se soube que colegas estagiários com total domínio de 

conteúdo e com grande variedade de recursos visuais, tiveram em sua ficha de avaliação pelos alunos 

respostas parecidas a “não” ou “nunca”, o que é algo preocupante e falso. Não houve nenhum 

problema com a turma do 1º E, muito pelo contrário, sendo bastante relevante a escolha dessa turma 

para concretização da dinamicidade do estágio.  

 

P. 14 – O que se sugere ao Colégio Universitário é que permita que o próprio estagiário possa tirar 

suas próprias xérox, isto facilitaria muito. Não se entende muito essa atitude de reprimir o estagiário 

quanto a isso, já que todos são profissionais. Além disso, uma quantidade superior de máquinas e de 

pessoas que trabalham com xérox também poderia ajudar.  

 

P. 15 – Surpreendi-me bastante com a receptividade da turma do colégio Universitário-COLUN, que, 

incrivelmente, conseguiu me estimular a estar presente nesse ambiente de trabalho sempre motivada, 

com vontade de levar materiais e dinâmicas novas para que a aula não fosse nada próximo das 

tradicionais. O embasamento dessa atividade está em acreditar que o aluno pode sim aprender 

“brincando”. Com dinamicidade, há mais possibilidade dos alunos participarem diretamente ou não, e 

interagirem com o professor, além de que, possivelmente estará aprendendo o conteúdo repassado. 

Esses alunos passaram a ser o símbolo de mais essa vitória na minha trajetória acadêmica. Tal 

receptividade dos alunos, na maioria das vezes, foi algo inesperado e positivo, apesar das exceções 

coerentes em qualquer situação. Todas as vezes que se chegava à sala de aula, os alunos faziam 

recepções calorosas, gritando o nome da estagiária e emitindo frases de felicidade pela sua chegada, o 

que representou grande incentivo para a condução das atividades. Contudo, um grande desafio em 

relação a turma foi quanto à desunião entre eles o que ocasionou momentos de ciúme e discórdias. 

 

P. 15 – Já a receptividade dos profissionais que trabalham na escola já não foi tão positiva assim [...] 

Quanto aos professores, em geral, cria-se uma visão estranha a algumas situações nas quais se espera 

algo e não se recebe orientações suficientes e esclarecedoras, na maioria das vezes.  

 

P. 15 – Assim, o educador precisa assumir o papel de mediador do conhecimento e, muito mais, 

precisa participar do processo evolutivo do aluno, sempre buscando acrescentar algo a suas vidas, algo 

além dos conteúdos repassados. Por ser mais experiente, deve considerar mais do que sua bagagem 

cognitiva para exercer esse papel. Enfim, tal educador precisa assumir o papel de mediador do 

conhecimento e, muito mais precisa participar do processo evolutivo do aluno, sempre buscando 

acrescentar algo a suas vidas, algo além dos conteúdos repassados. Por ser mais experiente, deve 

considerar mais do que sua bagagem cognitiva para exercer esse papel.  

 

P. 16 – O Estágio representou uma difícil etapa de ser vencida no Curso de Letras, até muito mais do 

que se esperava. Obtive dois ensejos para completar a carga horária exigida. Isto representou a 
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oportunidade diferente para um aprendiz. Pude perceber, com isso, diferentes tipos de alunos, 

ambientes de trabalho distintos e, principalmente situações com dificuldades distintas. 

 

P. 16 – A receptividade da turma do Colégio Universitário – COLUN conseguiu me estimular bastante 

durante o estágio. A dinamicidade em sala de aula se tornou algo imprescindível para o bom 

desempenho de todos. Para quem já imaginava que o Estágio seria o momento mais agonizante de sua 

vida e deparar-se com a maioria de alunos empenhados a incentivar o professor, nesse caso, o 

estagiário, e completar sua tarefa diária com mais satisfação, acaba sendo algo inesperado surgir neste 

período de estrema agonia e ansiedade a vontade de educar alguém, de desempenhar esse papel 

importante na sociedade. Infelizmente, foram poucas as oportunidades de realização de um trabalho 

individual na tentativa de tentar sanar dificuldades específicas década, mas ofertei meu máximo. 

Através do Estágio de Português pude perceber a dificuldade que os alunos possuem em muitas 

matérias. 

 

P. 16 – Sinceramente, esse estágio não chegou nem perto de ser algo fácil. Exigiram muita superação e 

dedicação em todos os dias, mesmo que não tivesse valorização de seu trabalho. Encontram-se várias 

dificuldades principalmente quanto as metodologias tradicionais da escola e quanto à estrutura física, 

pois a sala era muito quente com uma acústica péssima; reclamação estas feitas por praticamente todos 

os estagiários. Não tem como ser exigida alguma boa dicção em um ambiente assim, em se precisou 

gritar para conseguir ministrar aulas. Além de que nem sempre todos valorizam sua criatividade e o 

seu empenho como se espera, mas, no geral, alcançou-se todos os objetivos.  

 

P. 17 – Aprendi muito mais do que somente lecionar, aprendi um pouco mais sobre o comportamento 

das pessoas, apesar de ainda haver muito a ser concretizado, ainda a ser paciente e a tentar lidar com o 

ser humano, um ser totalmente inusitado. Tentei ao máximo ter uma relação de respeito mútuo em sala 

de aula, não fazendo imposições aos alunos como se eles tivessem que obedecer ao professore sem 

restrição nenhuma, o que não traz sentimentos de cooperação e crescimento pessoal a ninguém. O 

professor precisa ser muito mais do que isso, precisa ser educador, e não é gritando ou sendo ignorante 

com o aluno que conseguirá respeito. Enfim, tenho certeza que sai vitoriosa e que conquistou (sic) 

grande parte das pessoas com as quais tive convívio.  
 

UF-05 

 
P. 04 – A disciplina de Ensino em Língua Portuguesa é ministrada aos graduandos de Letras no oitava 

(sic) período com a finalidade de permitir que os acadêmicos vivenciem a prática pedagógica, 

articulando-as com os fundamentos teórico-metodológico da disciplina Prática de Ensino. Para tanto a 

disciplina divide-se em quatro fases: Introdução ao Estágio, Treinamento Intensivo, Observação 

analítico-crítica, Direção de Sala da Aula.    

 

P. 04 – Este relatório tem por fim relatar cada etapa anteriormente citada, bem como avaliar a 

importância de tal estagio na formação acadêmica do graduando em Letras.   

 

P. 06 – Na primeira etapa do estágio, após, esclarecimentos sobre o estagio, iniciaram-se macro-aulas 

elaboradas e ministradas pelos alunos para que pudessem treinar antes de adentrarem ao campo de 

estagio. [...] As aulas foram inicialmente planejadas para o Ensino Fundamental e, posteriormente, 

para o Ensino Médio [...]. 

 

P. 07 – O período de Observação Analítico-crítica permitiu que o estagiário pudesse ter o primeiro 

contato com a turma com a qual trabalharia, bem como analisar as praticas docentes para que 

posteriormente pudesse assumir a turma. 

 

P. 08 – Os alunos e o professor supervisor mantiveram-se sempre aptos a colaborar com a atuação da 

estagiária, assim coloboraram (sic) para a execução do plano de aula previamente preparado.  
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P. 08 – As aulas contaram com recursos audiovisuais que pudessem contribuir com o melhor 

entendimento dos alunos. Houve exibição de filmes, audição de musicas, leitura e interpretação 

coletiva de textos, exposição de slides, entre outros. As aulas de Produção Textual contaram também 

com o compartilhamento dos textos produzidos, correções da turma e reescritura pelo aluno-autor, 

com a finalidade de tornar publico o que fora produzido por cada um e melhor, (sic) de fato, a escrita. 

Tal iniciativa teve aprovação dos alunos e os estimularam a participar das aulas.  

Aplicou-se também o projeto “Colóquio de Literatura” que trabalhou com a prosa romantica (sic) 

indianista. Vale ressaltar que à estagiária coube apenas o ponta-pé inicial do projeto, já que ele 

culminará em agosto, quando o estágio já fora encerrado.  

 

P. 09 – Os alunos foram avaliados processualmente, sendo consideradas todas as suas participações 

em atividades e suas atitudes em relação ao estagiário e a seus amigos de turma. Quantitativamente, 

foram atribuídos de zera a quatro pontos as alunos de acordo com a entrega e a qualidade das 

atividades posteriormente descritas: 

- produção de conto – 1 ponto 

- apresentação de seminário – 2 pontos 

- elaboração de resumo dos seminários apresentados – 1 ponto  

 

P. 09-10 – O estagio curricular foi esperado com muito (sic) expectativa por ser o primeiro contato da 

estagiária com o ensino publico. Assim, esperou-se uma atuação árdua em sala de aula. 

De imediato, os alunos aproximaram-se da estagiária e relataram suas angustias, fazendo com que 

desde já fossem pensadas atividades e ações que pudessem solucionar tais problemas encontrados. 

Notou-se também o grande conhecimento que os alunos já possuíam em relação a disciplina e como as 

atividades propostas não valorizavam tais conhecimentos prévios. 

Assim, durante a regencia (sic) elabouraram-se (sic) atividades que tornassem o aluno co-participante 

do processo ensino-aprendizagem, um exemplo disso foi a apresentação de seminários, dos quais 

alguns contou ate com caracterização por parte dos alunos. 

Conseguiu-se assim um bom relacionamento com os alunos e elagios (sic) mutuos (sic) no 

encerramento do estagio.  

A instituição de ensino também contribuiu para o bom andamento das aulas, estando sempre que 

solicitado com antecedência disponibilizado data show, computador, aparelho de DVD e televisão.  

 

P. 10 – A prática de Ensino em Língua Portuguesa permitiu que os objetivos da disciplina fossem 

alcançados com êxito, bem como contribuiu para crescimento pessoal e profissional do estagiário no 

que diz respeito a sua conduta e postura enquanto professora e a avaliação do que fora aprendido 

durante o curso de Letras, pois muitas vezes foi necessário repensar o que fora planejado diante da 

bagagem já acumulada pelos alunos durante o Ensino Fundamental. 

Para o bom andamento do estágio, contou-se com a parceria fundamental dos supervisores xxx, que 

sempre mantiveram-se disponíveis para sanar quaisquer duvidas e solucionar problemas. 

Logo, percebe-se que o estágio foi aproveitado de maneira satisfatória, levando a estagiária a concluir 

com êxito seu tão sonhado curso superior.   
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Orientações para elaboração de relatórios de 

estágio da UERN 
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC   

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

CAMPUS AVANÇADO “PROFª. MARIA ELISA DE A. MAIA”- CAMEAM 

DEPARTAMENTO DE LETRAS – DL 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

A) Definição 

Relatório é a comunicação de ocorrências a alguém que deseja ser informado. 

B) Linguagem 

A linguagem deve ser adequada ao receptor.  

Se as palavras usadas não forem compreensíveis não haverá comunicação e todo o 

trabalho será perdido.  

O conhecimento dos fatos não é suficiente para se escrever um bom relatório. Se o 

relatório não foi simples e compreensível por qualquer receptor, melhor é repensar a 

linguagem e reescrevê-lo.   

C)   Composição do Relatório 

       1ª Folha: CAPA 

 Nome da instituição (na parte superior, na margem esquerda); 

 Título do trabalho (no meio da folha e centralizado); 

 Local e data (na parte inferior, no meio da folha e centralizada). 

2ª Folha: FOLHA DE ROSTO 

 Título do trabalho (no meio da folha, centralizado, em caixa alta) 

 Nome do autor (na parte superior, em caixa alta) 

 Justificativa (justificado à direita) 

 Local e data (na parte inferior, no meio da folha e centralizada). 

3ª Folha: IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DO CAMPO DO ESTÁGIO 

 Da instituição: Coordenador de Estágio, Supervisor de Estágio 

 Do estagiário: Nome, Curso, Habilitação, Período e Município de 

Origem. 

 Da Escola Campo de Estágio: Escola, Diretor, Vice-diretor, Supervisor, 

Professor Cooperador, Série(s), Turma(s), Número de alunos, 

Disciplina(s) e Período de Estágio. 

4ª Folha: SUMÁRIO (Lista das seções conforme aparecem no corpo do trabalho com 

paginação correspondente) 

1. Introdução ou Apresentação (em caixa alta) 
 Exposição: define o assunto a que o relatório se refere; 

 Finalidade: quais os assuntos a que o relatório pretende alcançar?; 

 Metodologia: Como foram coletadas as informações?; 

 Justificativa: Por que o relatório foi escrito? Quem autorizou sua execução? 

 Organização do Trabalho: apresentação das partes que o constituem. 

2. Relato das atividades realizadas e experiências adquiridas na fase de diagnóstico 

(em caixa alta) 

 Fazer também uma ponte com as teorias estudadas. 

3. Ensino X Aprendizagem na fase de Regência de Classe (em caixa alta). 

4. Considerações Finais (em caixa alta) 

 Retomada dos principais fatos, contextualizando-os, para em seguida 

emitir opiniões embasadas no que foi exposto e apresentar sugestões. 

Referências (em caixa alta) 
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Anexos (não paginados): 1º - Distribuição de carga horária; 2º- Fichas semanais de 

produção devidamente assinadas pelo responsável da escola – 3º planos de aula 

(digitados)- 4º atividades produzidas pelos alunos (por amostragem). Todo o material 

deve estar digitado, exceto as produções dos alunos. 

 

Obs.: Todo o material deve estar digitado, exceto as produções dos alunos; 

           Cada parte que conste no sumário é apresentada em folha separada. Deverá constar 

nos Planos de Aula e em apostilas a bibliografia; 

           O relatório deverá conter no mínimo 10 páginas e no máximo 15 páginas.  Os 

critérios de avaliação serão os seguintes:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo (descrição e 

reflexão sobre as práticas de 

linguagem) 

5,0                 Aspectos formais (composição, normas da 

ABNT) 

2,0 

Aspectos lingüístico-

gramaticais 

2,0    Pontualidade 1,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO B 

Programa da disciplina Orientação e Estágio 

Supervisionado II da UERN 
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC   

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
Campus Avançado “Profª Maria Elisa de A. Maia”- CAMEAM.  

Departamento de Letras- DL 

                                           PROGRAMA GERAL DE DISCIPLINA 

   I – Identificação 

Disciplina: Orientação e Estágio Supervisionado II 

Código: 0401024 -1 Carga Horária: 240 h/a Créditos: 09 

Professor: Afrânio Gurgel de Lucena. 

Curso: Letras Período: 6º Turma: “A” Ano: 2009/2010  Semestres: 2009.2 

Pré-requisitos: Psicologia da Educação – código: 0301017;  

                       Didática da Língua Portuguesa – código: 0401041-1  

II – Ementa: 

Vivência de atividades docentes no nível do Ensino Médio, compreendendo as fases de 

planejamento, execução e avaliação do processo de ensino-aprendizagem.   

III – Objetivos: 

- Vivenciar a prática de sala de aula no Ensino Médio; 

- Refletir sobre o ensino de língua materna nas escolas;  

- Compreender o ensino de Língua Materna como uma prática pedagógica voltada para o 

uso efetivo das práticas sócio-comunicativas dos educandos; 

- Compreender o estágio e as suas questões legais; 

- Planejar e executar as fases de estágio e construir o relatório final de estágio. 

IV - Conteúdo Programático: 

I Unidade: 1.1 O estágio e as questões legais; 1.2. O novo Ensino Médio; 1.3. Linguagem, 

códigos e suas tecnologias; 1.4. Orientações curriculares do ensino médio (Conhecimentos de 

Língua Portuguesa; Conhecimentos de Literatura) 

II Unidade: Execução das fases do Estágio Supervisionado II; 

III Unidade Relatório das atividades do Estágio Supervisionado II. 

V – Metodologia 

Orientação específica das fases do Estágio Supervisionado II e encaminhamento dos 

alunos para a prática de sala de aula. 

  VI- Avaliação 

A avaliação se desenvolverá com base na participação e no desempenho do aluno na 

realização das etapas do Estágio Supervisionado II 

VII – Referências (básicas) 

BRASIL/SEMTEC. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio. Brasília: 

MEC/SENTEC, 1999. 
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BRASIL/SEMTEC. Orientações curriculares do ensino médio: linguagem, códigos e 

suas tecnologias. Brasília: MEC/SENTEC, 2008. 

LIMA, M. S. L. A hora da prática: reflexões sobre o estágio supervisionado e ação 

docente. 4 ed. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2004.  

LIBÂNEO, J. C. Didática.  São Paulo: Cortez, 1994. 

PIMENTA, S. G. & LIMA, M. do S. L. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2004. 

ROJO, R. A Prática de linguagem em sala de aula: praticando os PCNs. São Paulo: 

EDUC, Campinas: Mercado de Letras, 2000. 

 

     Aprovado pelo Departamento em ____ /_____/______ 

______________________   ______________________      _____________________ 

      Afrânio Gurgel de Lucena              Chefe do Departamento                   Orientador Acadêmico                                
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SECC   

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Campus Avançado “Profª Maria Elisa de A. Maia”- CAMEAM.  

Departamento de Letras- DL 

                                           PROGRAMA GERAL DE DISCIPLINA 

   I – Identificação 

Disciplina: Orientação e Estágio Supervisionado II 

Código: 0401024 -1 Carga Horária: 240 h/a Créditos: 09 

Professor: Afrânio Gurgel de Lucena 

Curso: Letras Período: 6º Turma: “A” Ano: 2009 Semestres: 2009.1 

Pré-requisitos: Psicologia da Educação – código: 0301017;  

                       Didática da língua portuguesa – código: 0401041-1  

II – Ementa: 

Vivência de atividades docentes no nível do Ensino Médio, compreendendo as fases de planejamento, 

execução e avaliação do processo de ensino-aprendizagem.   

III – Objetivos: 

- Vivenciar a prática de sala de aula no Ensino Médio; 

- Refletir sobre o ensino de língua materna nas escolas;  

- Compreender o ensino de Língua Materna como uma prática pedagógica voltada para o uso efetivo das 

práticas sócio-comunicativas dos educandos; 

- Compreender o estágio e as suas questões legais; 

- Planejar e executar as fases de estágio e construir o relatório final de estágio. 

IV - Conteúdo Programático: 

I Unidade: 1.1 O estágio e as questões legais; 1.2. O novo Ensino Médio; 1.3. Linguagem, códigos e suas 

tecnologias; 1.4. Orientações curriculares do ensino médio (Conhecimentos de Língua Portuguesa; 

Conhecimentos de Literatura) 

II Unidade: Execução das fases do Estágio Supervisionado II; 

III Unidade Relatório das atividades do Estágio Supervisionado II. 

V – Metodologia 

Orientação específica das fases do Estágio Supervisionado II e encaminhamento dos alunos para a prática 

de sala de aula. 

  VI- Avaliação 

A avaliação se desenvolverá com base na participação e no desempenho do aluno na realização das etapas 

do Estágio Supervisionado II 

VII – Referências (básicas) 

BRASIL/SEMTEC. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio. Brasília: MEC/SENTEC, 1999. 

BRASIL/SEMTEC. Orientações curriculares do ensino médio: linguagem, códigos e suas tecnologias. 

Brasília: MEC/SENTEC, 2008. 

LIMA, M. S. L. A hora da prática: reflexões sobre o estágio supervisionado e ação docente. 4 ed. 

Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2004.  

PIMENTA, S. G. & LIMA, M. do S. L. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2004. 

ROJO, R. A Prática de linguagem em sala de aula: praticando os PCNs. São Paulo: EDUC, Campinas: 

Mercado de Letras, 2000. 

 

                                    Aprovado pelo Departamento em: _____ / _____ / _______ 

       _____________________________                    ________________________________ 

            Prof Afrânio Gurgel de Lucena                              Chefe do Departamento de Letras  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

Programa da disciplina Metodologia do 

Ensino do Português 
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