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“Juliana – Uhum. Essas filmagens e toda... todo tempo que você 

ficou acompanhando a gente, eu acho que foi esse... o... o próprio 

Augusto se sentiu mais valorizado. Vou repetir porque eu não 

consegui falar direito.  

Pesquisador – Tá. 

Juliana – O próprio Augusto ser mais valorizado, se sentir mais 

valorizado, porque às vezes pessoas da manutenção são esquecidas, 

né? Deixadas... Não sei se eu posso dizer exatamente sim, mas... 

tudo que se trata, a manutenção é emergência, é emergência, tem 

que ser pra ontem, tal... e... e nessa cobrança... extrema, fica difícil 

cuidar dos detalhes. 

Pesquisador – Uhum. 

Juliana – O que seria, é, prevenções, talvez relatórios, talvez ler 

um... como é o nome daquele documento? 

Pesquisador – Um manual de... manutenção.  

Juliana – Um manual de manutenção, entre outras coisas. E... com 

essa situação, esse estudo... ergológico? 

Pesquisador – Uhum.  

Juliana – A gente acaba... 

Pesquisador – ... e discursivo também. 

Juliana – ... e discursivo. É... a gente, a gente que eu digo as... 

Augusto, né?, principalmente eles, porque eles tra... eles são os 

trabalhadores... é... nós acabamos prestando atenção nesses 

detalhes assim. Erros que, às vezes, a gente comete... entre outras 

coisas. E... e isso não acontece... com as pessoas que ficam no 

escritório, né? Então até as outras pessoas achavam muito diferente. 

É claro que cada trabalho tem suas peculiaridades e importâncias... 

mas, mas era diferente. As pessoas às vezes só por ver você com a 

gente, com o Augusto, já olhava de uma forma: “Por quê? Por que 

isso?”. E o Augusto, com certeza, amou essa experiência. Você 

acabou conhecendo também mais o Carlinhos. Foi muito bom. Eu 

não, pra mim também foi... foi extraordinário porque... eu... o 

próprio meu, meu pai, né?, já se acidentou mais de uma vez. Já se 

aciden..., ele já se acidentou na minha frente, então... eu sempre sou 

muito... sabe? Tentar pensar em tudo e até às vezes você com a gente 

fazia ainda a gente pensar mais um pouquinho” 

 

(Extraído do conjunto de materiais produzidos na pesquisa) 



RESUMO 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar o estágio curricular supervisionado no Ensino 

Médio Técnico como processo de formação que integra sentidos e formas heterogêneas de 

saberes, mobilizando os protagonistas envolvidos, especificamente o estagiário, o orientador 

e o supervisor. Eleger o estágio curricular supervisionado como tema central de pesquisa se 

deve a uma especificidade muito própria: sua natureza ambígua, híbrida, por estar situado 

justo no ponto de interseção de dois mundos: o da formação e o da profissão. O estudo se 

inscreve numa perspectiva teórica multidisciplinar que envolve a Ergologia (Schwartz, 2002; 

Schwartz & Durrive, 2007; Schwartz, 2011) e a Análise do Discurso de base enunciativa 

(Maingueneau, 1997; 2008). A proposta metodológica realiza o cruzamento de alguns 

procedimentos: (a) pesquisa documental de prescritos/normas; (b) observação in loco das 

atividades de estágio; (c) prospecção e análise de verbalizações sobre o estágio curricular 

supervisionado, por meio de entrevistas, de sessões de autoconfrontação e de um Grupo de 

Encontro sobre o Estágio realizado junto a um coletivo de pesquisa formado especialmente 

para este trabalho. O processo de análise das verbalizações centrou-se em noções e 

categorias oriundas tanto da abordagem ergológica quanto da perspectiva enunciativo-

discursiva dos estudos da linguagem: respectivamente atividade, valores, normas e saberes 

de um lado e, de outro, planos da enunciação, sobreasseveração, negação polêmica, 

modalidades discursivas, operadores argumentativos e discurso relatado. Os resultados 

apontam para a necessidade de uma melhor articulação entre as instituições diretamente 

envolvidas no estágio, notadamente a de ensino e a que recebe estagiários em seus quadros 

funcionais, ainda que se reconheça entre elas certa infidelidade, o que significa que uma não 

seja redutível a outra; de valorização dos saberes da experiência, ou seja, os saberes 

investidos na atividade, como forma de superação dos limites que os saberes acadêmicos 

encontram no decorrer do processo formativo. Um encaminhamento possível para a 

superação deste quadro está justamente na construção permanente de dispositivos capazes 

de dar voz aos mais diretamente envolvidos, os quais se relacionam com o saber e com seus 

pares segundo um mundo de valores que lhes é transversal. 

Palavras-chave: Estágio Curricular Supervisionado; Ensino Médio Técnico; Análise do 

Discurso; Ergologia; Relação com o saber. 

 



ABSTRACT 

The general objective of this research is to investigate the supervised traineeship in Technical 

Secondary Education as a training process which integrates heterogeneous meanings and forms 

of knowledge by mobilising the involved protagonists, specifically the trainee, the adviser and 

the supervisor. To choose the supervised traineeship as the central research theme is due to its 

own specificity: its ambiguous, hybrid nature, the fact that it is exactly located at the intersection 

of two worlds: that of training and that of profession. The study inscribes itself into a theoretical 

multi-disciplinary perspective which involves Ergology (Schwartz, 2002; Schwartz & Durrive, 

2007; Schwartz, 2011) and the Discourse Analysis based upon the theory of enunciation 

(Maingueneau, 1997; 2008). The methodological proposal realises a crossing of some 

procedures: (a) documentary research of prescriptions/norms; (b) observation in loco of the 

traineeship activities; (c) exploration and analysis of verbalisations about the supervised 

traineeship, by means of interviews, of self-confrontation sessions and of an Encounter group 

about the traineeship organised in partnership with a research collective that was formed 

especially for this work. The analysis process of the verbalisations focused on the notions and 

categories which derive as well from the ergologic approach as from the enunciative and 

discursive perspective of language studies: respectively activity, values, norms and knowledge 

on the one side and, on the other, planes of enunciation, over-assertion, polemical negation, 

discursive modalities, argumentative operators and reported speech. The results point to the 

necessity of a better articulation between the institutions that are directly involved in the 

traineeship, namely that of education and that which receives trainees in its functional 

frameworks, even if one recognises a certain infidelity between them, which means  that one is 

not reducible to the other; of valorisation of the knowledge of experience, that is to say, the 

knowledge invested in the activity, as a form of exceeding the limits the academic knowledge 

is confronted with in the course of the formative process. A possible way of exceeding this 

framework is exactly the permanent construction of devices which are able to give a voice to 

those who are directly involved and who have a relationship with knowledge and with their 

peers according to a world of values which is transversal to them. 

Keywords: Supervised Traineeship; Technical Secondary Education; Discourse Analysis; 

Ergology; Relationship with knowledge.  



RÉSUMÉ 

L´objectif général de cette recherche est d´investiguer le stage dirigé dans l´enseignement 

secondaire technique en tant que processus de formation qui intègre des sens et des formes 

hétérogènes de savoirs, mobilisant les protagonistes impliqués, particulièrement le stagiaire, le 

formateur et le directeur de stage. Choisir le stage dirigé comme thème central de la recherche 

est dû à une spécificité qui lui est propre: sa nature ambiguë, hybride, le fait qu´il est justement 

situé au point d´intersection de deux mondes: celui de la formation et celui de la profession. 

L´étude s´inscrit dans une perspective théorique multidisciplinaire qui implique l´ergologie 

(Schwartz, 2002; Schwartz & Durrive, 2007; Schwartz, 2011) et l´analyse du discours basée 

sur la théorie de l´énonciation (Maingueneau, 1997; 2008). La proposition méthodologique 

réalise le croisement de quelques procédés: (a) la recherche documentaire de 

prescriptions/normes;  (b) l´observation in loco des activités de stage; (c) l´exploration et 

l´analyse de verbalisations sur le stage dirigé, au moyen d´entretiens, de sessions 

d´autoconfrontation et d´un Groupe de rencontre concernant le stage réalisé en partenariat avec 

un collectif de recherche formé spécialement pour ce travail. Le processus d´analyse des 

verbalisations fut centré sur des notions et sur des catégories qui proviennent aussi bien de 

l´approche ergologique que de la perspective enunciative-discursive des études du langage:  

respectivement activité, valeurs, normes et savoirs d´un côté et, de l´autre, plans de 

l´énonciation, surassertion, négation polémique, modalités discursives, opérateurs 

argumentatifs et discours rapporté. Les résultats indiquent la nécessité d´une meilleure 

articulation entre les institutions directement impliquées dans le stage, notamment celle de 

l´enseignement et celle qui accueille des stagiaires dans ses cadres fonctionnels, bien que l´on 

reconnaisse une certaine infidélité entre elles, ce qui signifie que l´une n´est pas réductible à 

l´autre; de valorisation des savoirs de l´expérience, c´est-à-dire les savoirs investis dans 

l´activité, comme une forme de dépassement des limites auxquelles les savoirs académiques 

font face au cours du processus de formation. Un acheminement possible vers le dépassement 

de ce cadre réside justement dans la construction permanente de dispositifs capables de donner 

une voix à ceux qui sont impliqués le plus directement, lesquels ont une relation avec le savoir 

et avec leurs pairs selon un monde de valeurs qui est transversal à eux-mêmes.  

Mots-clés  Stage Dirigé; Enseignement Secondaire Technique; Analyse du Discours; 

Ergologie; Relation avec le Savoir.  
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APRESENTAÇÃO 

Definitivamente, uma pesquisa não surge do nada. Ela resulta de um encontro muito 

singular de determinadas condições de emergência que a sustentam. Encontram-se, portanto, 

um pesquisador, um tema, os interlocutores de todos os tipos com os quais um diálogo será 

estabelecido, os objetivos, tanto os do pesquisador quanto os de outros atores sociais direta ou 

indiretamente envolvidos na pesquisa; encontram-se, ainda, inexoravelmente, os interesses dos 

grupos de pesquisa no interior dos quais cada uma se desenvolve, consideradas as 

especificidades teóricas e metodológicas que marcam a identidade de tais grupos; encontram-se 

as idiossincrasias que caracterizam a singularidade do próprio percurso da pesquisa, as dúvidas, 

os interditos, as dificuldades, os silêncios, as surpresas, as conquistas, os avanços, entre outros. 

O trabalho de redação de uma tese é um pouco a narração de todo esse trajeto. E o nosso 

não foge à regra. O interesse pelo estágio curricular supervisionado tem origem em nossa 

atuação profissional. Desde 2011, vimos atuando como docente de Língua Portuguesa e 

Literaturas de Língua Portuguesa, Produção de Textos Acadêmicos e Comunicação e 

Informação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – Campus 

Paracambi (IFRJ/CPAR), uma escola técnica federal situada na cidade de Paracambi, na região 

da Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. O IFRJ/CPAR oferece cursos técnicos de 

nível médio nas áreas de eletrotécnica e de mecânica e, no nível superior, uma licenciatura em 

matemática. O estágio curricular supervisionado, segundo as normas que regem os cursos desta 

instituição, é componente curricular1 obrigatório. De acordo com a Lei Federal 11.788/08, 

comumente designada como Lei do Estágio, “estágio é ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo” (Brasil, 

2008, p. 1). Portanto, conforme a definição citada, o estágio pode ser entendido como um 

momento ritualístico marcado pela transição, ou melhor, pela preparação do educando para fazer 

a travessia entre a escola e o trabalho. Os pontos de interseção, via de regra, conservam 

elementos dos dois lados por eles interligados. O estágio, nesse sentido, é exemplar. Ele é um 

elo entre a escola e o trabalho. Ele sintetiza, talvez melhor do qualquer outro componente 

                                                           
1 O termo aqui não deve ser confundido com o que se entende especificamente por ele nas mais diversas resoluções 

que o instituem. Trata-se, neste caso, de asseverar o seu caráter curricular, uma vez definido como obrigatório aos 

currículos dos mais diversos cursos, como um dos componentes fundamentais para o itinerário formativo de um 

aluno.  
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curricular, um dos aspectos mais relevantes esboçados alhures pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), de 20 de novembro de 1996, que, no seu artigo 1º, segundo 

parágrafo, determina que a “educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho” (Brasil, 

1996, p. 1). Os ritos de passagem, em geral, se dão de modo a exigir dos que deles participam 

certa carga de experimentações. Para um adolescente, ele mesmo transitando entre a infância e 

a vida adulta, o estágio, como etapa intermediária da escola para o trabalho, é um momento 

único do seu percurso formativo. Nesse sentido, a experiência aqui aludida se converte numa 

fecunda fonte de questionamentos. Podemos nos perguntar acerca dos saberes que se 

(des)encontram, acerca dos valores em jogo, tanto do ponto de vista das instituições que o 

estágio aproxima / afasta quanto do prisma dos atores sociais nele engajados. Podemos levantar 

questões a respeito do modo como os sentidos se constroem aí, seja no âmbito dos documentos 

oficiais, seja em verbalizações que um dispositivo metodológico de pesquisa faça emergir. 

Afinal de contas, o que é o estágio curricular supervisionado? Como cada sujeito o vive e 

necessariamente o ressignifica a partir de sua experiência singular? O que marca essa zona de 

interseção? De que modo os sujeitos engajados em situações de estágio veem a si mesmos e as 

circunstâncias de que participam? Eis algumas perguntas que tal tema permitiria colocar. 

Foi sobretudo a partir do nosso contato com os estudantes do ensino médio técnico que 

um interesse específico de pesquisa começou a se delinear. Durante alguns semestres, 

lecionando para alunos em fase de conclusão de curso, tivemos a oportunidade de tomar 

conhecimento de algumas das preocupações com as quais os discentes se viam às voltas: as 

dificuldades em conseguir uma oportunidade de estágio; os sobressaltos diante da descoberta de 

uma cultura profissional proporcionada pelo estágio; os embates entre os regimes de saber 

próprios da academia com aqueles oriundos do “chão de fábrica”; a descaracterização do estágio 

quando da incompatibilidade entre os planos de atividades e as atividades propriamente 

realizadas  etc. Alguns professores das áreas técnicas, os quais atuavam, também, como 

orientadores de estágio, passaram a dividir suas preocupações, sobretudo, no que diz espeito à 

dificuldade que os alunos estagiários apresentavam na elaboração do Relatório Técnico de 

Estágio, documento similar a um Trabalho de Conclusão de Curso. Ancorados numa imagem 

que faziam do professor de língua portuguesa e da língua em si, não raro as falas desses docentes 

se articulavam no sentido de reivindicar a nós, profissionais da língua, uma “assessoria” na 

redação do Relatório: fazer revisões ortográficas; reorganizar o texto segundo o gênero; adequar 
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o trabalho às normas de elaboração do relatório etc. Esse tipo de crença se fazia mais evidente 

nas ocasiões em que compúnhamos alguma banca de avaliação dos Relatórios Técnicos de 

Estágio. A expectativa geral era sempre a de que nossa intervenção, depois da apresentação feita 

pelo aluno, se voltasse para algum aspecto obscuro ou estranho na sintaxe de uma frase, ou que 

fizéssemos algum elogio ao estilo adotado pelo discente na redação de seu texto. Convém 

assinalar, aliás, que essa expectativa geral não se restringia ao corpo docente; mesmo os alunos 

pareciam ansiosos por qualquer tipo de comentário sobre o relato das atividades de estágio e 

não sobre as atividades de estágio em si, como se essa segunda faceta fosse privilégio dos 

docentes técnicos ou, no sentido inversamente proporcional, como se o professor da área técnica 

não pudesse emitir algum juízo de caráter linguístico. 

Se, por um lado, a participação nessas bancas foi de suma importância para a delimitação 

de um escopo de pesquisa mais bem delimitado, não se pode dizer, por outro, que tenha sido ela 

o germe de uma tomada de posição teórica e metodológica frente ao objeto de estudo. Durante 

os anos de 2009 e 2010, desenvolvemos uma pesquisa de mestrado sobre os discursos em 

circulação acerca do petróleo no Brasil. Definido um espaço discursivo específico de circulação 

desses discursos, a saber, aquele delimitado a partir da campanha nacional O petróleo tem que 

ser nosso, promovida por diversas entidades de classe, cuidamos de constituir nosso corpus a 

partir do principal material do movimento, a Cartilha da campanha nacional O petróleo tem que 

ser nosso. Essa pesquisa se deu no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Letras do Instituto 

de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). À época, na mesma instituição e 

programa, diversos estudos sobre o trabalho docente se desenvolviam ou já haviam sido 

desenvolvidos, orientados pela perspectiva teórico-metodológica da Análise do Discurso, tal 

qual proposta por Dominique Maingueneau (2008) – perspectiva esta que alimentou a nossa 

dissertação – e pela abordagem ergológica, uma nova maneira de encarar o trabalho que 

considera o trabalhador para além de um mero executor de tarefas (Schwartz & Durrive, 2007). 

No ano de 2011, encaminhamos aos setores competentes do IFRJ/CPAR um pedido, 

anexado de um projeto de pesquisa, para que nosso regime de trabalho fosse alterado para o de 

dedicação exclusiva. Em maio de 2012, conforme portaria nº 0520/DGP/REITORIA, tivemos o 

nosso pedido deferido, o que resultou no início de um mergulho mais profundo em um novo 

campo de pesquisa. Ainda em 2012, estivemos presentes ao VII Congresso Norte-Nordeste de 



18 
 

Pesquisa e Inovação (CONNEPI), realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Tocantins (IFTO), para apresentar a comunicação intitulada Entre a formação e 

a profissão: linguagem, trabalho e produção de saberes, primeira ocasião em que tivemos a 

oportunidade de colocar em discussão com a comunidade acadêmica um esboço de nossa 

proposta de estudo. No mesmo ano, no mês de novembro, promovido por alguns pesquisadores 

da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Uerj, aconteceu o I Encontro de Pesquisadores 

de Práticas de linguagem no Campo de Trabalho: o Grupo em suas Singularidades, evento para 

o qual apresentamos a comunicação Entre a formação e a profissão: linguagem, estágio 

curricular supervisionado e produção de saberes, com vistas a identificar em que medida uma 

proposta que articulasse os eixos teóricos anteriormente citados e o estágio como tema de 

pesquisa interessaria a um grupo cujos objetivos pareciam convergir com os nossos. O resultado 

dessas trocas, acordos e conversas foi o nosso ingresso, em 2013, no Programa de Pós-

Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da PUC-SP, a partir do que 

passamos a desenvolver a nossa pesquisa sob orientação da Professora Doutora Maria Cecília 

Pérez de Souza-e-Silva. 

Linguistas aplicados e estudiosos da linguagem têm se interessado, cada vez mais, pelo 

trabalho enquanto objeto de estudo. No Brasil, desde a década de 1990, diversas pesquisas foram 

produzidas na articulação linguagem/trabalho (Souza-e-Silva, 2002)2. Destaque-se, sobretudo, 

os grupos Atelier (PUC-SP) e PraLins (Uerj) que, comungando esforços teóricos anteriormente 

aludidos, vêm contribuindo para compreender situações de trabalho as mais diversas 

(telemarketing, trabalho docente, esferas do tribunal trabalhista, entre outros), centradas nas 

práticas de linguagem; destacam-se, ainda, neste mesmo grupo, estudos que tomam por objeto 

os discursos sobre o trabalho (com foco em diferentes ramos profissionais, setores da mídia, dos 

movimentos sociais etc.). 

Apesar de significativas colaborações, até então, segundo consta, não há registro de 

pesquisas nesse âmbito que tenham se debruçado sobre as atividades realizadas por alunos de 

nível médio técnico, engajados em situações de estágio curricular supervisionado. Ainda que se 

insira numa categoria maior de atividades de trabalho, o estágio guarda certas particularidades 

                                                           
2 No texto a que faço referência, Souza-e-Silva realiza um levantamento significativo das pesquisas produzidas 

nesta seara. 
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que justificam a necessidade de um olhar peculiar. Dentre os motivos, salientamos que (1) goza 

de legislação específica, (2) mobiliza os sujeitos na sua dimensão de alunos e trabalhadores ao 

mesmo tempo e, portanto, (3) é regulado, no mínimo, por uma dupla prescrição, a da instituição 

formadora e a da instituição “empregadora” e (4) o resultado das atividades nele realizadas é 

aferido enquanto objeto de avaliação e de produtividade concomitantemente. 

Reunidas, assim, as devidas condições de emergência, tivemos azo de delinear mais 

precisamente a pesquisa. Uma vez inseridos em uma linha de pesquisa que convergia os estudos 

do trabalho e os estudos do discurso, preocupada, portanto com a dimensão da atividade, do 

fazer laboral dos sujeitos envolvidos em situações reais de trabalho, impossíveis de serem 

compreendidas sem que a palavra destes atores sociais ocupe um dos lugares centrais, e atuando 

na docência do ensino médio técnico, curso de formação absolutamente comprometido com o 

mundo do trabalho, passamos a considerar as atividades de estágio realizadas por alunos do 

campus em que lecionamos. 

Inicialmente, colocamo-nos como problema o tema dos saberes. Essa escolha nada teve 

de aleatório, uma vez pautada em nossos pressupostos teórico-metodológicos. Os saberes 

importavam porque na Ergologia havia um lugar destacado a partir do qual eles seriam 

considerados. Do ponto de vista discursivo, interessavam também porque eles são uma 

construção, constituídos no âmbito de comunidades discursivas específicas (as casas 

legislativas, a academia/escola, os coletivos de trabalhadores etc.) que possuem modos de 

emergência e difusão igualmente específicos (alguns mais, outros menos 

codificados/codificáveis).  

Yves Schwartz atribui um papel fundamental ao polo dos saberes que, junto de outros 

dois, o dos valores e o das escolhas, numa relação dialética, comporia uma configuração 

possível de um mecanismo denominado Dispositivo Dinâmico de Três Polos (DD3P). É a partir 

do modo como cada um desses três eixos se articula que se poderia chegar a alguma 

compreensão do que se passa no âmbito da atividade, uma noção fundamental para abordagem 

ergológica. Segundo o referido autor, a atividade  

está sempre, em um dado meio, em negociação de normas. Trata-se 

de normas anteriores à própria atividade: a atividade negocia essas 
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normas em função daquilo que são as suas próprias. Qualquer que seja 

a situação, há sempre uma negociação que se instaura. E cada ser 

humano – e principalmente cada ser humano no trabalho – tenta mais 

ou menos (e sua tentativa nem sempre é bem sucedida) recompor, em 

parte, o meio de trabalho em função do que ele é, do que ele desejaria 

que fosse o universo que o circunda. (Schwartz & Durrive, 2007, p. 

31) 

No âmbito das situações específicas de trabalho e, asseveramos, das de estágio, as 

variabilidades a que estão sujeitas as normas se transformam em uma evidência, justificando 

um olhar clínico sobre o fazer que, mesmo regulado, envolve um traço de singularidade ao 

instituir normas próprias. Essas variabilidades marcam todas as atividades; conscientemente ou 

não, a todo o momento, em virtude de circunstâncias sempre novas e irrepetíveis, o homem, 

sujeito histórico, é convocado a fazer um uso criativo de si na realização de uma atividade. No 

que diz respeito a uma abordagem ergológica, o trabalho – assim como o estágio – não se deixa 

circunscrever num objeto estabilizado se ele é analisado pela perspectiva da atividade, enquanto 

manifestação concreta de sujeitos concretos, nela engajados pelo viés de suas histórias. 

Toda essa reconfiguração no campo dos estudos sobre o trabalho permitiu, ainda, a 

postulação de duas outras noções: saber constituído e saber investido. O primeiro diz respeito 

aos modelos de inteligibilidade oficiais, que constam nos programas de formação, legitimados 

por diferentes suportes pedagógicos. Já o segundo é aquele que se forja no próprio “laboratório” 

da atividade de trabalho, a partir do qual o trabalhador é convocado a viabilizar soluções a 

impasses que não haviam sido previstos pela administração do trabalho. Talvez seja válido se 

questionar acerca dos modos como os saberes investidos em plena construção na atividade de 

estágio interrogam os saberes constituídos trazidos pelo aluno da instituição formadora. 

Pesquisadores tem postulado que a relação entre estes saberes é complementar (Trinquet, 2008). 

Mas em que sentido se dá esta complementaridade? Se muitos destes saberes se materializam 

em discursos, ou ainda, são passíveis de serem verbalizados, de que forma eles se referem uns 

aos outros? 

É exatamente este último questionamento que nos reenvia para o campo dos estudos do 

discurso. Postular a complementaridade dos saberes envolvidos na atividade pode não 

corresponder aos que os atores efetivamente constroem discursivamente quando falam de si e 

de suas atividades. E mesmo a palavra “complementar” e seus cognatos não se oferece sem 



21 
 

riscos aos pesquisadores que dela fazem uso. A depender do viés, pode-se preconizar um tipo 

de saber em detrimento do outro e fazer do preterido mero complemento do principal. Por um 

outro caminho, aquele que Pierre Trinquet parece ter escolhido seguir, a complementaridade 

não funciona sem que seja devidamente qualificada: complementaridade mútua. Os saberes 

constituídos e os investidos não constituem duas extremidades de uma corda; eles articulam um 

circuito alimentado pelo diálogo intenso, e muitas vezes tenso, travado por ambos e a todo 

momento. O binômio que mais tradicionalmente se utiliza para dar conta desse debate é teoria / 

prática, a respeito do qual Louis Durrive diz o seguinte:  

(...) nós ficamos prisioneiros de uma ideia, de uma representação que 

faria pensar que a prática decorreria da teoria, que de uma certa 

maneira o objeto produzido decorreria de um modo de emprego, 

assim como a própria técnica decorreria da ciência. Temos a 

impressão de que há uma espécie de onipotência científica e que o 

resto não é nada mais do que aplicação. (Schwartz & Durrive, 2007, 

p. 86) 

Ora, essa prisão de que fala Durrive não é forjada a tijolo e cimento, embora tão sólida 

quanto qualquer uma dessa natureza. Ela se ergue a partir de certo arranjo social, de dado modo 

de organização das instituições, ela tem a ver com os discursos que se fazem circular a seu 

respeito. Muito embora, como se sabe, a técnica seja anterior à ciência, não raro é a criatura que 

supera o criador e, portanto, a teoria se coloca como protagonista diante da prática: 

(...) o pensamento acerca da técnica é, em geral, muito parasitado por 

um pensamento de cadeias de aplicação ou cadeias de dedução. As 

técnicas são aplicação de quê? Nós diremos: as máquinas, os objetos, ou 

os ambientes técnicos são, no essencial, aplicações dos princípios 

técnicos – e estes princípios são combinações de princípios científicos. 

Por intermédio do que, quem domina corretamente uma extremidade da 

cadeia domina, no essencial, a cadeia mesma. E na extremidade da 

cadeia acontecem coisas, mas que parecem negligenciáveis. Dizer que 

isto parece negligenciável é uma maneira de desvalorizar o trabalho que, 

justamente, não aparece, segundo esta maneira de pensar, senão como 

aplicação de princípios que foram pensados em outro lugar, por outros. 

(Idem, ibidem) 

Mas parece haver, também, contextos em que um “saber prático” assume todo o 

protagonismo. Com o objetivo geral de Investigar o estágio curricular supervisionado no 

Ensino Médio Técnico como processo de formação que integra sentidos e formas heterogêneas 
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de saberes, mobilizando os protagonistas envolvidos, nos pareceu pertinente colocarmos duas 

perguntas de pesquisa que buscaríamos responder: 

i. Que sentidos são atribuídos pelos atores sociais de pesquisa aos saberes 

envolvidos no estágio curricular supervisionado? 

ii. Que vozes ecoam nos enunciados construídos pelos atores sociais de pesquisa 

quando falam de sua atividade e da de seus pares? 

Respondendo a estas questões de pesquisa, esperávamos atingir os seguintes objetivos 

específicos: 

 Dar relevo à contribuição do estágio na produção de saberes necessários à formação e 

ao exercício profissional; 

 Depreender alguns dos valores que constituem a atividade dos atores sociais envolvidos 

na pesquisa; 

 Identificar modos de constituição dos sujeitos enunciadores a partir da consideração de 

marcas enunciativo-discursivas; 

 Compreender como se caracterizam as atividades de estágio dando visibilidade e voz 

aos seus protagonistas. 

Note-se que desde o objetivo geral, passando pelas perguntas, até os específicos, já se tinha 

encaminhado alguma reformulação da “demanda” inicial que nos aproximou dos atores sociais 

de pesquisa. Para além de somente corrigir textos, passaríamos a observar o estágio com um 

olhar diferenciado, preocupados em participar de um debate que parece assumir tons muito mais 

graves justamente nesta etapa da formação profissional: a heterogeneidade dos saberes e valores 

envolvidos na atividade e os sentidos construídos no interior dessa relação a partir da 

consideração das múltiplas vozes evocadas. 

Faïta (2002), especialista no estudo das relações entre linguagem e trabalho, no seu artigo 

intitulado Análise das práticas linguageiras e situações de trabalho: uma renovação imposta 

pelo objeto, discute o lugar do linguista e o estatuto dos “dados” de que dispõe para análise. 

Para tanto, o autor expõe algumas indagações que lhe parecem ser de grande relevância:  
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Qual é o verdadeiro objeto de nossa pesquisa? Esse objeto seria o 

próprio funcionamento da linguagem ou as condutas dos atores e seus 

efeitos? Os ensinamentos a serem depreendidos referem-se 

prioritariamente às atividades de trabalho, espaço no qual a linguagem 

constitui um dos recursos, ou permitiriam em primeiro lugar restituir 

a especificidade da própria linguagem? Os métodos dos quais 

dispomos são coerentes com o objeto? (p. 47) 

A linguagem atravessa a atividade humana nos seus mais diversos campos, desde o 

pensamento até a ação. Pensar a linguagem na sua relação com as atividades de trabalho 

permitiria, portanto, a Faïta se situar no centro de suas principais preocupações como linguista, 

a saber, vislumbrar o emprego real da linguagem. Isso torna as coisas ainda mais complexas já 

que a atividade mobiliza a linguagem sem que se possa excluir todos os fatores de “referências 

aos objetos, ao contexto e suas disposições, que regem todos os nossos atos e comunicações” 

(Idem, p. 48) Esse amálgama de fatores produz um terreno de instabilidade que não permitiria 

circunscrever “correlações regulares entre situações, contextos e características dos enunciados” 

(Id., Ibid.)  

Acerca da postura do linguista, Faïta faz uma importante reflexão, a partir de um diálogo 

com Josiane Boutet, sobre os limites impostos pela lógica disciplinar. Não à toa, o debate recai 

sobre a própria natureza disciplinar da linguística na medida em que são questionados os 

aspectos a serem considerados na análise dos objetos uma vez que são muitas (e outras) as 

variáveis consideradas: a materialidade linguística não se assenta no absoluto e a situação 

imediata de sua produção pode assumir um lugar central nas reflexões teórico-metodológicas. 

Faïta tece uma crítica à abordagem interacionista e sua visada aos implícitos e ao funcionamento 

inferencial da linguagem. Para o linguista, essa proposta pode elucidar aspectos interessantes da 

troca em situação mas ela não acede mais profundamente ao que chamou de “heterogeneidade 

fundamental da fala”, restringe-se portanto à interação, apenas uma das dimensões da atividade. 

Faïta entende que restituir aos enunciados os elementos contextuais de sua produção não é 

suficiente para criar as condições de análise. O mais importante, dirá o linguista, é considerar a 

“heterogeneidade fundamental da fala”, ver como os locutores “retomam em seus discursos 

elementos atribuíveis a outros, produzindo encadeamentos, interpretações” (Idem, p. 52) 

Desta heterogeneidade de que fala o autor, nós preferimos tratar nos termos da proposta 

enunciativo-discursiva de Maingueneau (2008), o qual opta por falar em interdiscurso. 
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Maingueneau assevera que o objeto de estudo dos analistas do discurso não é propriamente o 

discurso, mas as relações no interior das quais ele se vê envolvido e toma forma. A sua teoria 

do primado do interdiscurso determina que cada discurso assume uma identidade a partir do 

modo como ele se inscreve numa zona de trocas sempre instável com outros discursos a partir 

de relações de aliança, confronto ou de aparente neutralidade. Entender, portanto, como os 

saberes, considerados numa perspectiva discursiva, interagem e, consequentemente, que 

sentidos se podem apreender desta interação constitui uma tarefa fundamental. Assim, os 

enunciados, sejam aqueles já produzidos, sejam aqueles a serem produzidos por dispositivos 

metodológicos de pesquisa, assumiriam um lugar de destaque para qualquer pesquisador que 

ambicionasse entender questões ligadas às relações entre os saberes. Estes em si não são 

apreensíveis a não ser que se materializem no jogo da linguagem, nas configurações 

enunciativas as quais, regidas pelo princípio da heterogeneidade fundamental da fala ou pelo 

primado do interdiscurso, permitem apreender no rastro da sua própria materialidade as formas 

dessa relação. 

 

Um tema ainda em penumbra 

A literatura, de um modo geral, insiste na ideia de que o estagiário não é um trabalhador. 

Um dos argumentos é o de que ele, o estagiário, não se encaixaria na lógica produtiva da 

instituição em que estagia; ele participaria do mundo do trabalho na sua dimensão educacional 

e não laboral. Além disso, alguns teóricos convocam a lei para argumentar que o estagiário não 

se trata de um trabalhador por não ter qualquer vínculo empregatício com o lugar onde realiza 

o estágio. Ora, para nós há alguns equívocos quanto a estes olhares que buscamos desvelar.  

O primeiro deles diz respeito ao modo como atuaria o estagiário na instituição 

concedente do estágio. Parece-nos prematuro afirmar aprioristicamente que o estágio não 

contempla uma dimensão produtiva. Esta visão protocolar apaga a humanidade do sujeito 

envolvido numa situação deste tipo. Uma vez ser humano, ator social capaz de se decidir sobre 

como participar dos contextos em que está inserido, e tendo total condição de negociar com seus 

pares os arranjos sempre provisórios, nada impediria que ele atuasse como elo na cadeia 

produtiva. Para além do bem e do mal, o prescrito sempre sofre transgressões. Pesa também que 



25 
 

em outras esferas da atividade – e aqui se refere particularmente à esfera da atividade 

parlamentar – a questão das designações não é ponto pacífico. À época das discussões em torno 

da atual lei federal do estágio, a então deputada Manuela D`Ávila (PCdoB), relatora da 

Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público, em seu parecer, fizera referência 

ao “mercado de trabalho”, falara em “relações laborais” e utilizara a expressão “mão-de-obra 

qualificada” para tratar do tema do estágio. Do mesmo modo, ao justificar sua posição face a 

uma das emendas oferecidas ao projeto de lei que ora estava em pauta, a que questionava o uso 

do termo “trabalhador” em lugar de “estagiário”, assim a deputada se colocara: “Tampouco 

parece necessário (...) substituir o termo ‘trabalhador’ por ‘estagiário’” (Parecer CETASP, 2007: 

p. 12). 

O segundo equívoco que acreditamos ser possível apontar é o de considerar que entre o 

laboral e o educacional exista uma descontinuidade radical ou, pior ainda, uma relação 

causa/consequência marcada pela sua linearidade no tempo: o sujeito se educa para depois 

trabalhar, sendo a educação a causa e o trabalho a consequência. O percurso formativo de um 

sujeito engloba muitos momentos e circunstâncias que se inter-relacionam sem qualquer tipo de 

hierarquia previamente estabelecida. O estágio está inserido no que os autores em educação 

chamam de formação inicial; no entanto, a formação, de um modo geral, é contínua e 

continuada, posto que não cesse enquanto o sujeito esteja plenamente engajado em uma 

atividade de trabalho ou de qualquer outra ordem; a aprendizagem não cessa tão logo o sujeito 

permaneça em atividade. 

O terceiro equívoco advém, sobretudo, dos estudos sobre os direitos do trabalho (Santos, 

2006; Reis, 2008). A ótica legalista que subjaz estes estudos os impede de ver uma distinção 

entre emprego e atividade de trabalho; a perspectiva única e engessante resulta de uma dicotomia 

que nada tem de esclarecedora. Trinquet (2008) nos parece elucidar melhor a questão, pois 

afirma que a noção de emprego primou sobre aquela de atividade de trabalho. Emprego como 

nomenclatura remete ao universo jurídico do trabalho, na dimensão dos regimes contratuais e 

vínculos empregatícios. Não estamos diminuindo aqui, é claro, a importância que o instrumento 

jurídico-legal tenha na definição dos tipos de relação existentes entre o estagiário e seus pares 
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institucionais, no entanto, a questão não pode ser resumida de modo algum a este debate; basta 

que remetamos a toda problemática que envolve o trabalhador informal3. 

Eduardo Magrone (2012), no prefácio que introduz o livro Estágio Curricular: 

concepções, reflexões teórico-práticas e proposições, coletânea de artigos que trata do estágio 

na formação para o trabalho docente, afirma que “os estudos sobre estágio curricular não 

competem em número com os demais temas da agenda brasileira de pesquisas” (p. 6). 

Recuperando um dos artigos, assinado por Maria de Assunção Calderano, ele mostra que “entre 

1998 e 2009, foram produzidos pelos Programas de Pós-Graduação em Educação 1.110 títulos 

de dissertações de mestrado sobre formação de professores; entre estes, apenas 38 trabalhos 

sobre estágio curricular” (Idem). A própria Calderano (2012) coloca que “é extremamente 

pequeno o número dos estudos de mestrado e doutorado desenvolvidos em educação que se 

dedicam ao estágio curricular” (p. 12). 

Com efeito, a carência de pesquisas sobre estágio curricular supervisionado faz do tema 

uma das frentes que mais precisam ser atacadas pelos pesquisadores. A fim de refinar o quadro 

que apresentam os autores citados, realizamos uma consulta ao banco de teses e dissertações da 

CAPES, principal do Brasil, que reúne pesquisas de todas as universidades brasileiras, e ao site 

de periódicos da mesma agência de fomento. Se Calderano se limitou aos estudos que se inserem 

no campo da educação, a consulta que se realizou no âmbito desta pesquisa não se restringiu a 

campos. Tomando como entradas os itens e expressões lexicais “estágio”, “estágio 

supervisionado” e “estágio curricular”, segundo o levantamento realizado, até então foram 

produzidos no Brasil, nos níveis de mestrado e doutorado, 171 trabalhos. 

Com relação às áreas do conhecimento, em ordem de incidência, somam-se 16: 

Educação; Ensino de Ciências e Matemática; Educação Física; Enfermagem; Letras; Psicologia; 

Administração; Linguística Aplicada; Planejamento Educacional; Química; Saúde Coletiva; 

Serviço Social; Ciências Sociais e Humanidades. Conforme Calderano mostrou, há um gargalo 

quando se trata do estágio curricular supervisionado: das inúmeras pesquisas em educação, a 

escassez daquelas que se debruçaram sobre a formação docente é gritante.  

                                                           
3 Para uma visão acerca do trabalho informal, ver Requena (2012). 
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No entanto, se levamos em consideração o estágio curricular supervisionado no âmbito 

do Ensino Médio Técnico, o quadro é ainda mais preocupante: até então, foram apenas onze as 

pesquisas, entre 2005 e 2014, nove em nível de mestrado e apenas uma de doutorado. O pequeno 

e quase inexpressivo número e o fato de só muito recentemente o estágio curricular 

supervisionado no Ensino Médio Técnico ter se tornado objeto de interesse da comunidade 

científica justificam a necessidade de novas pesquisas. Trata-se de uma frente de trabalho que 

ainda não conquistou seu espaço. Outro fato que não deve ser desmerecido é que as pesquisas 

até hoje realizadas não conformam um bloco homogêneo, quer porque se insiram em áreas do 

conhecimento e em linhas muito distintas, quer porque focalizem aspectos muito diferentes 

acerca da instituição do estágio. A seguir, uma breve apresentação destes trabalhos. 

A tese de doutorado de Magda Maria Colao (2005) tratou da formação do técnico e do 

tecnólogo em Viticultura e Enologia do Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento 

Gonçalves. Colao partiu da hipótese de que havia disparidades entre os ensinamentos/práticas 

da formação em geral e as expectativas das empresas no contexto de sua pesquisa. Essa 

constatação resultou da verificação dos modos de atualização do currículo dos cursos 

investigados nas situações de estágio. Foram utilizados dispositivos metodológicos distintos no 

intuito de estabelecer relações pertinentes ao objeto considerado. Do ponto de vista empírico, a 

autora propôs reformulações profundas no que diz respeito aos cursos de Viticultura e Enologia 

do CEFET/Bento Gonçalves. 

O trabalho de Israel Dutra (2009) avaliou o papel do estágio na formação de técnicos em 

Transformação de Termoplásticos no IFSUL/Sapucaia do Sul, procurando situar e discutir 

aspectos como as recentes alterações na legislação nacional do estágio, a inserção profissional 

na interface juventude/trabalho entre outros. Para tanto, do ponto de vista metodológico, foram 

entrevistados diferentes atores envolvidos com o estágio no âmbito da instituição visada, tais 

como estudantes em estágio, egressos, alunos que sequer passaram pela experiência do estágio 

e professores responsáveis, de algum modo, pela realização dos estágios curriculares 

supervisionados. 

Eliane dos Santos (2009) se debruçou sobre o estágio supervisionado no curso de 

Técnico Agrícola da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste – RO com o objetivo de 
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analisar o modelo de estágio desenvolvido na referida instituição. Partindo das normativas sobre 

o estágio, a autora identificou disfunções no que tange à adequação das situações por ela 

consideradas às referidas normas. Valeu-se, para gerar seus dados, de métodos como a análise 

documental, entrevistas e observações dirigidas.  

Alexandra Cruz (2012) estudou modos de recontextualização de saberes profissionais de 

cursos técnicos em Infraestrutura Urbana, Automação, Refrigeração e Mecânica por alunos em 

experiência de estágio. A pesquisadora conclui que o conhecimento prático dos alunos é 

adquirido no estágio, visto que este possibilita um contato empírico com as disciplinas 

lecionadas em sala de aula. Enfoca-se ainda o que a autora denomina “aprendizagens” (como 

um conjunto difuso de saberes) e o seu papel na lida com situações não previstas. 

Jucier dos Santos (2012) analisa o papel do estágio curricular obrigatório no curso 

técnico em agropecuária de um dos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE), considerada a perspectiva discente. A partir de uma concepção de 

estágio como processo que permite a articulação entre teoria e prática, o pesquisador identificou 

discrepâncias no que tange às interações entre escola, estágio e mundo do trabalho. 

Igualmente interessado em construir conhecimento sobre o estágio, enfocando, no 

entanto, a prática pedagógica (o que amplia a pesquisa para o âmbito do trabalho docente, 

portanto) na formação do técnico em Agropecuária, no contexto do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) – Campus Santa Teresa, Ronaldo 

Rassele (2011) se questionou sobre a efetividade do estágio e sua contribuição, por ele dita 

necessária, para o processo de ensino-aprendizagem. O pesquisador lançou mão de 

questionários e entrevistas aplicados, respectivamente, aos discentes e aos docentes, e, 

teoricamente, se inscreveu na perspectiva da análise de conteúdo. O resultado de seu estudo lhe 

permitiu tirar conclusões acerca de questões como: adequação curricular; carga-horária mínima 

de estágio; supervisão, orientação e avaliação de estágio; vocação profissional etc. 

Outro estudo que se deu no âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, especificamente num dos campi do estado do Maranhão (IFMA), é assinado por 

Silvia Ribeiro (2011). Interessada pelo curso técnico em Eletrônica, a pesquisadora partiu de 

uma concepção de estágio enquanto ato educativo que possibilita a unidade entre teoria e prática. 
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A sua dissertação considerou o histórico da educação profissional no Brasil, a partir das políticas 

educacionais para a modalidade, tendo em vista a ideologia neoliberal e seu impacto nas 

reformas da educação brasileira. O trabalho contou ainda com aplicação de questionários junto 

aos alunos e teoricamente se valeu dos autores marxistas da educação entre outros. Os resultados 

a que chegaram esta pesquisa apontaram para a unidade já referida bem como para a necessidade 

de que haja acompanhamento mais efetivo das atividades de estágio por parte da instituição de 

ensino. 

Não interessado apenas no estágio, o trabalho de Rosiane Ribeiro (2011) preocupou-se 

a investigar o processo de formação dos alunos do curso técnico em Enfermagem da cidade de 

Vitória-ES, tendo em vista a perspectiva do trabalho em equipe. Percorrendo diversos Projetos 

Político-Pedagógicos bem como lançando mão de entrevistas realizadas com discentes e 

gestores pedagógicos, a pesquisa concluiu que a ênfase no modelo hospitalocêntrico e 

biomédico, focado na saúde individual e na técnica, dificulta de forma significativa as 

interações, articulações e integrações no que diz respeito às equipes de saúde. 

Celma Azeredo Silva (2011), acerca do curso técnico em Química em uma escola federal 

do Rio de Janeiro, buscou compreender a trajetória de um grupo de alunos, ingressantes num 

dado ano, até o momento de sua saída da instituição. A pesquisadora focalizou, a partir de 

documentos de acompanhamento pedagógico e dos relatórios dos seminários de estágio, os 

desafios e as conquistas no percurso formativo dos sujeitos investigados. 

Finalmente, Suíze Gomes Martinez (2014) centrou sua pesquisa nos cursos técnicos em 

Plástico, em Petróleo e Gás e em Segurança do Trabalho, no âmbito de um dos campi do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Seu trabalho, 

mobilizando metodologias diversas (levantamento de documentos, entrevistas e observação), 

analisou a função do estágio no processo formativo, a partir do que atestou um distanciamento 

entre os seus objetivos e a efetividade da experiência vivida pelos estagiários.   

Esse conjunto de trabalhos constitui hoje a arte do tema estágio curricular supervisionado 

no âmbito do Ensino Médio Técnico. Conforme apontado anteriormente, não há homogeneidade 

tanto do ponto de vista dos cursos tomados para análise quanto dos encaminhamentos teórico-

metodológicos. No entanto, é possível identificar alguns pontos de convergência no que diz 
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respeito ao tratamento dado ao tema. Um deles diz respeito ao modo como as pesquisas investem 

sobre o estágio. Todos acreditam ter conseguido dar conta da articulação entre teoria e prática 

no sentido de que esta última se constitui num eixo complementar àquela. Outro ponto está na 

semelhança (em quase todas as pesquisas) quanto aos procedimentos metodológicos: 

levantamento/análise de documentos (desde aqueles que dizem respeito às leis até os que se 

inserem numa dimensão mais pedagógica) e o recurso constante ao questionário e/ou entrevista 

como dispositivo de acesso a determinados “conteúdos” acerca do estágio. Destaquem-se os 

estudos de Rosiane Ribeiro e Silvia Ribeiro no que tange ao cuidado em fazer pesquisas de 

campo como procedimento propedêutico ou complementar. 

Apesar de serem todos estes trabalhos de extrema relevância, porque contribuem para 

conformar um quadro de pesquisa mínimo sobre o tema do estágio curricular no Ensino Médio 

Técnico, acredita-se haver algumas lacunas. Seria possível dizer que, de um modo geral, eles se 

distribuem em dois modos de apreender os seus objetos, ora articulados ora não, que aqui se 

denominam: retrospecção e arqueologia das normas. 

Fala-se em retrospecção quando se trata de recorrer à palavra daqueles sujeitos que são 

os diretamente envolvidos com a instituição do estágio. Com efeito não se pode negar a 

relevância que uma tal fala tenha se o que se pretende é compreender os sentidos por eles 

atribuídos às atividades em que estiveram engajados. Note-se, porém, a dificuldade de se levar 

em conta a situação de estágio em si, de se olhar de perto aquilo que se dá no calor da atividade 

de estágio propriamente dita.  

Já quando se fala em arqueologia das normas, preocupa que só se mirem aqueles 

documentos cuja natureza é normatizar, de fora e de longe, uma atividade que tem na sua base 

o papel dos agentes propriamente ditos; se é verdade que tais documentos se apliquem enquanto 

normas sobre as pessoas e de algum modo lhes defina um horizonte do agir, também não é 

menos verdade que seria preciso investigar em que medida se dá o seu alcance.   

As limitações que aqui são apontadas – e em todos os lugares e em todas as pesquisas 

(inclusive nesta) elas serão encontradas – resultam, evidentemente, das escolhas que os 

pesquisadores fazem em termos de referenciais teóricos e de procedimentos metodológicos. Se 

esta é a avaliação possível, ou melhor, se esta é a avaliação que se faz ao se inserir numa certa 



31 
 

tradição dos estudos sobre o estágio curricular supervisionado no Ensino Médio Técnico, talvez 

seja importante levantar algumas questões. 

 

Os estágios em que se divide a tese 

Além desta apresentação, a tese contém ainda outros cinco capítulos e as considerações 

finais. No capítulo 1, nós resgatamos toda a dimensão legal do estágio de estudantes no Brasil 

por meio de um levantamento histórico. Partimos de uma lei de 1931, na qual pela primeira vez 

o estágio passaria a ser reconhecido legalmente, até desembocarmos na atual lei federal que 

regula a matéria. Acerca desta última, damos alguma atenção para o seu processo de elaboração, 

no intuito de mostrar a complexa rede que marca a constituição de um documento normativo 

legal. Acentuamos, inclusive, aqui e ali, algumas das polêmicas surgidas no decorrer de sua 

tramitação nas duas principais casas legislativas do país: a Câmara e o Senado. 

O Capítulo 2 se destina a discutir as estreitas relações entre o estágio e o trabalho. Para 

tanto, fazemos algumas ponderações sobre os modos de referência ao estágio em diferentes 

suportes: leis, anúncios de vaga de estágio etc. Esta problemática também encontra eco, nós o 

evidenciamos, nos estudos do Direito do Trabalho que se dedicam a pensar o campo do estágio 

como um tipo especial de relação de trabalho e, consequentemente, o estagiário como um tipo 

particular de trabalhador. 

No terceiro capítulo, uma tentativa de articulação entre enunciação, discurso e atividade, 

apresentamos com detalhes as bases teóricas desta pesquisa, iniciando com a abordagem 

ergológica e, posteriormente, discutindo os pressupostos de um tipo de Análise do Discurso que 

nos interessa. Com relação à ergologia, fazemos um breve resgate da sua fundação, debatemos 

algumas de suas noções mais fundamentais, tais como a de atividade, valores, normas e saberes; 

discutimos ainda a proposta de intervenção denominada dispositivo dinâmico de três polos, 

concebido a partir do que se denomina espaço tripolar, o qual compreende uma relação 

dinâmica entre polos ao mesmo tempo divergentes e complementares: o mercado, o político e 

as escolhas. Outras noções, que com as anteriores conformam uma rede de aspectos 

constitutivos da abordagem ergológica, também são considerados tais como os polos da 
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(des)aderência e as dramáticas de uso do corpo-si. No que diz respeito aos estudos da 

linguagem, fazemos também um breve resgate da proposta enunciativo-discursiva de 

Dominique Maingueneau, dando ênfase ás ideias-força em torno das quais a noção de discurso 

orbita. Em função das evidências encontradas em nosso corpus de análise, discutimos com 

maiores detalhes as categorias que se mostraram produtivas a este trabalho: planos da 

enunciação; sobreasseveração; negação polêmica; operadores argumentativos e modalidades 

discursivas entre outras 

No capítulo 4, damos ao leitor um testemunho de todo o percurso metodológico da 

pesquisa. Iniciamos pela retomada da discussão acerca das modalidades de relação entre fala e 

atividade para encaminharmos aquela que nos interessa e, na sequência, relatamos o contexto 

específico do estudo. O dispositivo metodológico propriamente dito, constituído de diferentes 

etapas, recebe uma atenção especial. Portanto, focalizamos os processos de coleta de 

documentos, de observação de campo, de elaboração de uma entrevista, de um Grupo de 

Encontro sobre o Estágio e de algumas seções de autoconfrontação. Em seguida, mostramos 

com base em quais critérios operamos o recorte do corpus. 

O quinto capítulo condensa as nossa análises. Ele está dividido em dois momentos. No 

primeiro, refletimos sobre algumas questões com base nos documentos reunidos na fase de 

coleta referida no parágrafo anterior. Logo depois, passamos à consideração do corpus de análise 

propriamente dito. Essa parte do capítulo de análise em especial está organizada segundo os 

critérios do recorte do corpus, o que resultou em 8 subseções; em cada uma delas, as categorias 

e noções às quais nos referimos no capítulo teórico são mobilizadas a depender de cada 

fragmento tomado efetivamente para análise. É justamente no trabalho de interpretação das 

verbalizações que buscamos articular as dimensões discursiva e ergológica, mostrando que 

implicações elas podem ter tanto no plano da enunciação e do discurso quanto no da atividade. 

Entre as mais diversas questões levantadas, destacamos as relacionadas com o processo de 

ensino-aprendizagem via estágio, com as concepções de estágio, com o debate entre regimes de 

saber distintos envolvidos no estágio como processo formativo em função de um debate de 

valores etc. 
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Nas considerações finais, recuperamos alguns aspectos que nos pareceram relevantes 

para o fechamento do trabalho. Corroboramos a articulação linguagem e trabalho como proposta 

de intervenção em pesquisas acadêmicas, sugerimos caminhos no sentido de melhor fazer 

funcionar o estágio enquanto processo de formação e enunciamos a tese possível para este 

estudo. 

O leitor tem ainda, à sua disposição, sob a forma de anexos, a integralidade dos materiais 

produzidos por esta pesquisa. O corpus se constitui, evidentemente, numa pequena amostra que 

atende aos objetivos desta pesquisa. Os anexos são compostos pelos documentos normativos 

coletados (Uma lei e dois regulamentos) e por cinco transcrições oriundas da entrevista (1), do 

Grupo de Encontro sobre o Estágio (1) e das seções de autoconfrontação (3). Além disso, 

constam ainda nos anexos, para fins de consulta, o corpus preliminar e o corpus final de pesquisa 

recortados segundo critérios por nós estabelecidos. 
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1. A DIMENSÃO LEGAL DO ESTÁGIO: A HISTÓRIA DO ESTÁGIO PELA 

HISTÓRIA DE SUAS NORMAS 

Para Jucier Gonçalves dos Santos (2012), no Brasil, somente a partir do Decreto 20.294, 

de 12 de agosto de 1931, é que o estágio passou a ser reconhecido legalmente, no âmbito das 

atividades agrícolas. Segundo Santos, esse decreto marca o reconhecimento da relação entre 

teoria e prática na formação de profissionais. Pressupunha-se que houvesse um apartamento 

radical, ou seja, genético, dessas duas instâncias. O estágio seria assim o ponto de articulação4. 

Esse parece ter sido também o espírito do Decreto-Lei 1.190, de 1939, que tratava da finalidade 

da Faculdade Nacional de Filosofia. Apesar de não fazer referência ao termo estágio, em um de 

seus artigos alude às aulas práticas em museus e laboratórios como modo de aplicação de 

conhecimentos teóricos. 

O ensino será ministrado em aulas teóricas, em aulas práticas e em 

seminários. (...) As aulas práticas, que se realizarão em laboratórios, 

gabinetes ou museus, visarão a aplicação dos conhecimentos 

desenvolvidos nas aulas teóricas. (Brasil, 1939) 

Alguns anos depois, em 1942, viria ao mundo o documento que marca de fato a inscrição 

do estágio na cultura educacional brasileira: Decreto-Lei 4.073, de 1942, que ficou conhecido 

como Lei Orgânica do Ensino Industrial – “consistirá o estágio em um período de trabalho, 

realizado por aluno, sob o controle da competente autoridade docente, em estabelecimento 

industrial” (Brasil, 1942). A partir das chamadas Leis Orgânicas do Ensino Profissional, 

definidas entre 1942 e 1946, das quais o dispositivo legal referido faz parte, “os estágios se 

constituíam em passarelas construídas entre a teoria e a prática no processo de formação 

profissional, à época, encarado como preparação para os postos de trabalho, como recomendava 

a OIT – Organização Internacional do Trabalho” (Brasil, 2003, p. 7). O Decreto-Lei 5.452, 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1943, também tocou no tema ao definir regras 

para os Contratos de Aprendizagem. 

                                                           
4 A referida legislação não versa sobre o estágio especificamente. Trata-se de um decreto determinando a alienação 

de uma área da Penha, bairro do Rio de Janeiro, à época distrito federal brasileiro, com objetivo de estabelecer ali 

a Escola Prática de Horticultura. No trecho a que o autor faz referência no decreto está designada a figura do aluno 

estagiário e não do estágio em si: “Art. 4º A Sociedade Nacional de Agricultura, mediante acordo com o Ministério 

da Agricultura, admitirá, na Escola, alunos estagiários e internos, recebendo uma dotação anual por aluno 

matriculado, logo que, para esse fim, exista verba própria.” (Brasil, 1931)  
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Contudo, é somente a partir da década de 1960 que começa a tomar forma uma legislação 

própria ao estágio. Com a Portaria Ministerial número 1.002, de 1967, do Ministério do 

Trabalho e da Previdência, que instituiu nas empresas a categoria estagiário, cria-se a chamada 

“bolsa de complementação educacional”, destinada a alunos de faculdades ou escolas técnicas: 

“Art. 1º - Fica instituída nas empresas a categoria de estagiário a ser integrada por alunos 

oriundos das Faculdades ou Escolas Técnicas de nível colegial” (Brasil, 1967) 

No ano 1970, o governo militar institui o “Projeto Integração” com a finalidade de 

implementar programas de estágio para alunos do ensino superior em áreas estratégicas, a saber, 

tecnologias, engenharias, administração e economia. Assim, assiste-se a uma paulatina inserção 

do mundo do trabalho no horizonte dos sistemas de ensino. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 5.692/1971, a fim de sacramentar esta tendência, vai definir a educação com 

foco, dentre outros, no trabalho. O Artigo primeiro da referida lei determina que: 

o ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao 

educando formação necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação para 

o trabalho e preparo para o exercício da cidadania. (Brasil, 1971). 

No artigo sexto da mesma lei, consta o que ficou definido como estágio: processos nos 

quais as habilitações profissionais podem ser assumidas pelas empresas em regime de 

cooperação. Um ano mais tarde, portanto em 1972, com base no Decreto 62.9275, de 28 de junho 

1968, implementou-se o programa “Bolsa de Trabalho”, cujo objetivo seria oferecer a alunos de 

todos os níveis oportunidade de realização de suas práticas profissionais em órgãos públicos ou 

privados. 

Se até então o estágio foi considerado apenas tangencialmente, em 1977 surge uma lei 

que o toma como matéria específica, a Lei 6.494. A demanda por um dado dispositivo legal 

                                                           
5 O decreto em tela instituiu, “em caráter permanente, um Grupo de Trabalho, denominado "Projeto Rondon" com 

sede na cidade do Rio de Janeiro, diretamente subordinado ao Ministério do Interior, com a finalidade de promover 

estágios de serviço para estudantes universitários, objetivando conduzir a juventude a participar do processo de 

integração nacional” (Brasil, 1968). O Projeto Rondon existe até hoje. Escalam-se estudantes de graduação das 

regiões centrais do país para atuar, em regime de estágio, em regiões mais afastadas, especificamente na amazônica. 

Algumas informações sobre o projeto podem ser obtidas no site www.projetorondon.org.br. Há um considerável 

número de estudos relacionados ao tema à disposição de quem se interessar nos principais bancos de teses e 

dissertações do país. 
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adveio da própria LDBEN de 1971, já que para ela, “todo o ensino de segundo grau/médio 

assumiu caráter profissionalizante” (Brasil, 2003, p. 7)6. Além disso, a lei 6.494 ganha em 

importância não apenas pelo fato de ser uma legislação própria, mas também por começar a 

pautar o estágio no âmbito de um processo educativo. À instituição de ensino outorga-se o papel 

de protagonista na organização e realização do estágio. No entanto, foi somente com o decreto 

87.497, de 1982, que a dimensão didático-pedagógica passou a ser definitivamente observada: 

Art. 3º O estágio curricular, como procedimento didático-

pedagógico, é atividade de competência da instituição de ensino a 

quem cabe a decisão sobre a matéria, e dele participam pessoas 

jurídicas de direito público e privado, oferecendo oportunidade e 

campos de estágio, outras formas de ajuda, e colaborando no 

processo educativo. (Brasil, 1982) [grifos nossos] 

Notem-se nos trechos grifados mudanças significativas com relação às legislações 

anteriores. O estágio passa a ser designado como componente curricular dos cursos. Acentua-se 

o papel das instituições de ensino, já que o estágio é atividade de sua competência. Outros atores 

sociais podem e devem participar de sua organização, desde que assumam a tarefa como 

colaboradores de um processo educativo. 

O fato de se acentuar o papel das instituições de ensino nos permite inferir que, antes 

dos dispositivos em questão, sua atuação não era tão efetiva. A partir de então, são os sistemas 

de ensino que passam a estabelecer as normas para a realização do estágio. Ainda acerca dos 

mesmos dispositivos, acrescentamos que 

(...) o estágio supervisionado, já na legislação específica, representava 

muito mais que simples oportunidade de prática profissional, embora 

tenha nascido como eminentemente profissionalizante. Ele não pode 

ser considerado apenas como uma oportunidade de ‘treinamento em 

serviço’, no sentido tradicional do termo, uma vez que representa, 

essencialmente, uma oportunidade de integração com o mundo do 

trabalho, no exercício da troca de experiências, na participação de 

trabalhos em equipe, no convívio sócio-profissional, no 

desenvolvimento de habilidades e atitudes, na constituição de novos 

conhecimentos, no desenvolvimento de valores inerentes à cultura do 

trabalho, bem como na responsabilidade e capacidade de tomar 

                                                           
6 No âmbito das reformas educacionais iniciadas com a primeira LDBEN, a proposta era universalizar o ensino 

profissional de nível técnico, o que resultou na sua vinculação ao antigo segundo grau. 
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decisões profissionais, com crescentes graus de autonomia 

intelectual. (Brasil, 2003, p. 9) 

 A Lei Darcy Ribeiro, como ficou conhecida a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9.394/1996, reforçou os preceitos sobre estágio contidos na lei 6.494 e no decreto 

87.497 bem como reafirmou a relação entre trabalho e educação da LDBN de 19717. No final 

de 2008, no entanto, foi aprovado pelo então Presidente da República um novo marco legal para 

a matéria: a lei 11.788, ou a Nova Lei do Estágio, como passou a ser designada. Na sua ementa, 

ficam registradas as legislações anteriores que sofreram alterações a partir da sua promulgação: 

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-

Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 

1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 

da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida 

Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 

providências. (Brasil, 2008) 

Em linhas gerais, o documento sinaliza avanços no que diz respeito a alguns direitos que 

passam a ser assegurados ao estagiário. Jair Rosa Dias Coelho (2011), por exemplo, comparando 

a lei 6.494 e a lei 11.788, identificou que prerrogativas classicamente resguardadas aos 

trabalhadores comuns, tais como auxílio transporte, auxílio alimentação, saúde entre outros 

foram estendidas aos estagiários. 

   

1.1 A norma como acontecimento discursivo: a tramitação da Lei 11.788/2008 

A promulgação de um dispositivo legal qualquer se constitui em um marco cuja história 

está para além da própria materialidade linguística. O texto a que têm acesso as pessoas que por 

ele se interessam e que passa, a partir de um dado momento, a regular uma atividade qualquer e 

sua (i)legalidade, é resultado de um circuito muito específico de acontecimentos discursivos os 

mais diversos. A lei em si opera uma espécie de apagamento dessa rede de discursos os quais 

                                                           
7 No artigo 35, inciso II, da LDBEN 9.496, consta como uma as finalidades do Ensino Médio “a preparação básica 

para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 

flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores” (Brasil, 1996, p. 14)  
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intervêm inevitavelmente sobre a sua redação final. As propriedades enunciativas que 

caracterizam as leis são a manifestação linguística desse(s) apagamento(s) e se constituem, ipso 

facto, num estatuto pragmático muito próprio ao gênero do discurso em questão. 

Com a revolução tecnológica dos meios de comunicação e a massificação da rede 

mundial de computadores como forma de acesso a imensos blocos de informação, também as 

duas principais casas legislativas brasileiras, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, 

passaram a disponibilizar ao cidadão comum um histórico sobre seus projetos de lei em 

tramitação ou já tramitados. Desse material também poderia se aproveitar um pesquisador cujo 

objeto se inscreva, de algum modo, no horizonte dos textos normativos de base legal. Em se 

tratando de nossa pesquisa, vislumbramos aí um rico e interessante banco de dados a partir do 

qual seria possível apreender os trâmites por que passou a atual lei do estágio até o momento de 

sua sanção. 

Resgatar o “caminho de pedras” que levou à redação final da Lei 11.788/2008 talvez 

tenha o mérito justamente de mostrar a rede discursiva a que nos referimos acima que, a despeito 

dos canais de acesso à informação hoje disponíveis, não nos parece tão evidente assim. Não se 

trata aqui, devemos ter claro, de realizar um estudo minucioso de todos os debates que deram 

azo à referida lei, sequer avaliar seu mérito jurídico. Para isso, seriam necessários outros 

empreendimentos metodológicos e teóricos de que esta pesquisa não dispõe. O que pretendemos 

tão somente é restabelecer um percurso para posteriormente encaminhar as nossas análises com 

um mínimo de contextualização. 

 

1.1.1 Uma retrospectiva: 15 anos em seis páginas 

Em 25 de setembro de 2008, foi sancionada pelo então presidente da república do Brasil 

a Lei 11.788, a chamada Nova Lei do Estágio. No dia seguinte já o Diário Oficial realizava a 

sua publicação fazendo do texto o documento normatizador das relações de estágio no Brasil. 

As seis páginas que a compreendem, em 6 capítulos, 22 artigos, 25 parágrafos e 27 incisos, 

tratam da definição, classificação, direitos e responsabilidades que dizem respeito às instituições 

no estágio envolvidas bem como os indivíduos circunscritos, em especial a figura do próprio 
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estagiário, o supervisor e o orientador de estágio. Conforme já exposto, somente em 1977 surgiu, 

no Brasil, uma norma que versasse especificamente sobre o tema e a sua vigência se estendeu 

por mais de 30 anos até que fosse revista e reformulada em vários de seus aspectos. 

Este intervalo no tempo, no entanto, não reflete na sua integridade o quanto se discutiu, 

ponderou e alterou a lei 6.494/1977 e, consequentemente, o quanto se modificou o modo de 

entender o assunto. Ao longo dos anos, várias propostas de mudança da lei foram colocadas, ora 

alterando dispositivos nela já previstos ora acrescentando novos. Evidentemente, muitas delas 

foram acatadas e muitas outras não a depender da correlação de forças das esferas competentes 

para deliberar sobre tais proposições8. No âmbito do Ensino Médio, por exemplo, em 2003 e 

2004 foram editados, respectivamente, o Parecer CNE/CEB 35 e a Resolução CNE/CEB no 1 

com o intuito de tornar as normas legais para esta modalidade de ensino mais afeitas a seu tempo, 

evitando que se perdessem no anacronismo de dispositivos já tão antigos e defasados.  Não 

estamos interessados em inventariar este conjunto na sua totalidade, mas o que importa aqui é 

deixar claro que as normas não são pétreas e estão sujeitas a modificações segundo interesses 

muito diversos que se inscrevem numa dada esfera de produção e circulação de discursos. 

Do mesmo modo, segundo os trâmites que envolvem a elaboração de uma norma, esta 

mesma submetida a uma agenda de negociação e ao crivo de sua constitucionalidade e 

meritocracia jurídica, ela é o resultado de um sempre singular e complexo regime de textos que 

a ela estão associados. O documento 11.788/2008 se inscreve numa história de tentativas de se 

alterar o marco legal do estágio desde os idos de 1993, quando foi encaminhado ao Senado 

Federal o projeto de lei 4.065. Em função de sua reprovação e consequente arquivamento, salvo 

mudanças muito pontuais, o tema do estágio permaneceu à margem dos holofotes, ressurgindo 

apenas em 2003, portanto dez anos depois da primeira tentativa de revisão do marco. Por 

iniciativa do então Senador Osmar Dias (PDT), o projeto de lei 473/2003 passou a tramitar no 

Senado Federal. Na justificação apresentada pelo proponente constam as seguintes palavras: 

Notória é a relevância para toda a sociedade do instituto do estágio, o 

qual é instrumento de integração de estudo e trabalho, teoria e prática, 

cumprindo a determinação contida nos art. 205 e 214 da Constituição 

                                                           
8 Muitas foram as propostas tais quais o PL 00100/1995, cujo objetivo era equiparar aprendizes e estagiários; o PL 

04774/2001, segundo o qual se deveria contabilizar o tempo de estágio para fins previdenciários; entre outros 

(Fonte: senado.gov.br) 
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Federal, de que o processo educativo tenha como um de seus 

objetivos e norteamentos a formação e qualificação dos indivíduos 

para o trabalho. 

 Nesse panorama, atentos a que a legislação que regula a realização 

de estágio data de 1977, apresentando graves anacronismos, não 

obstante tenha sofrido alterações em sua redação nos últimos anos, 

estamos propondo o presente projeto que cuida da matéria de maneira 

mais sistematizada, visando a que o estágio possa desenvolver-se sem 

desvirtuações, cumprindo o papel de agente no desenvolvimento do 

educando, preparando-o no exercício da cidadania e na sua 

qualificação para o trabalho. (Projeto de Lei 473/2003, p. 4)  

 

Conforme se pode notar, alguns argumentos foram então apresentados para que se 

encaminhassem as mudanças propostas quanto ao tema do estágio: o reconhecimento de sua 

relevância no conjunto das instituições sociais; o entendimento de que era necessário integrar 

estudo e trabalho, teoria e prática, observados os preceitos constitucionais da relação entre 

educação e trabalho; a identificação de “anacronismos” e desvios quanto ao próprio 

desenvolvimento do estágio etc. 

Apesar da urgência atestada pelas palavras do trecho anteriormente citado, e em virtude 

do modus operandi próprio ao fazer legislativo, foi necessário que se percorresse um longo 

caminho até que as mudanças legais fossem efetivamente realizadas. Entre março e agosto de 

2007, no âmbito do Senado Federal, a proposição foi submetida à avaliação de comissões 

parlamentares, foi objeto de audiência pública, sofreu emendas etc. Some-se a isso o fato de que 

passou a tramitar a partir de uma data e simultaneamente, mas em casa legislativa diversa, a 

Câmara dos Deputados, outra proposição, cujo objeto era o mesmo: criar novas regras para a 

regulamentação do estágio no Brasil. A fim de que se tenha uma visão mais significativa dos 

trâmites, das idas e vindas da lei atualmente em vigor, na próxima subseção será apresentado 

um percurso o mais cronológico possível. 

 

 

 



41 
 

1.1.2 Atividade parlamentar e elaboração de normas 

Já mencionado anteriormente, foi ao final de 2003, mais especificamente em 11 de 

novembro, que o então senador Osmar Dias protocolou a sua proposta de mudança do marco 

legal brasileiro sobre estágio de estudantes. Inicialmente, a matéria foi tema de discussão no 

âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado federal. Segundo as regras da 

casa, após ter sido remetida à comissão referida, a proposição permaneceu por cinco dias 

aguardando possíveis emendas ao projeto original, o que de fato ocorreu, mas em número bem 

reduzido: apenas duas emendas foram apresentadas. O relator designado para a comissão, 

mediante análise das emendas apresentadas, pouco mais de quinze meses depois, em março de 

2005, apresentou relatório concluindo pela aprovação do projeto na forma de um substitutivo 

por ele mesmo elaborado, recomendando a sua inclusão na pauta da comissão. 

O resultado das discussões em torno do substitutivo apresentado é a convocação de 

audiência pública para instrução do projeto. Nesse ínterim, começam a intervir outros atores 

como, por exemplo, o então presidente da Câmara dos Vereadores de Campo Mourão – PR, que 

solicitava agilidade na tramitação do projeto. Também a Associação Brasileira de Estágios 

(ABRES), igualmente na figura de seu presidente, encaminhou correspondência ao relator da 

Comissão de Educação, Cultura e Esportes sugerindo alterações ao projeto. Apesar dessa 

“pressão”, a audiência pública solicitada pela comissão, agora sob a tutela de novo relator9, só 

é realizada em março de 2007 e para tal são convidados membros da sociedade política e da 

sociedade civil organizada: Ministério da Educação e Ministério do Trabalho e Emprego; a 

própria ABRES, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI).    

Concluídos os trabalhos da audiência pública, a matéria voltou a tramitar. Ainda em 

março, a Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado Federal recebe ofício do então 

presidente da casa requerendo audiência do projeto em comissão distinta daquela designada no 

                                                           
9 A mudança se deu pela indicação do então relator, José Jorge (DEM), ao cargo de Diretor-Presidente da 

Companhia Elétrica de Brasília. Em seu lugar assumiu o senador Marco Maciel (DEM). 
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despacho inicial. Passa a atuar então, depois da aprovação do requerimento em plenário, a 

Comissão de Assuntos Sociais.  

A história da delimitação da atual lei do estágio no Brasil ganha novo capítulo quando 

em agosto de 2007, a partir de solicitação do proponente, o Projeto de Lei do Senado 473/03 

passa a tramitar conjuntamente ao Projeto de Lei da Câmara 44/07, originalmente PL 993/07, 

por tratarem do mesmo tema. O requerimento foi prontamente aceito pela Mesa Diretora do 

Senado federal. O Parecer da Comissão de Assuntos Sociais oferece um testemunho deste 

acontecimento: 

Chega na Comissão de Assuntos Sociais o Projeto de Lei da Câmara 

(PLC) nº 44, de 2007, que dispõe sobre estágio de estudantes de 

instituições de educação superior, de educação profissional e de 

ensino médio, altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) e dá outras providências. Em virtude do 

Requerimento nº 890, de 2007, de autoria do Senador Osmar Dias, 

tramita conjuntamente ao PLC o Projeto de Lei do Senado nº 473, de 

2003, de sua autoria, por versar sobre a mesma matéria. (Brasil, 2007: 

p. 1) 

No âmbito da Câmara dos Deputados, o PL 993/07 tem origem em uma proposição da 

Presidência da República. O Palácio do Planalto acatou sugestão de alteração da lei do estágio 

apresentada pelos então ministros da Educação e do Trabalho e Emprego. Na Exposição de 

Motivos Interministerial, que segue o texto-proposta, assim se colocam Fernando Haddad (PT) 

e Carlos Lupi (PDT): 

01. Submetemos à apreciação de Vossa Excelência a anexa proposta 

de Projeto de Lei, que visa a revogação da Lei no 6.494, de 1977, para 

dispor sobre o estágio de estudantes de educação superior, educação 

profissional e ensino médio, além de alterar a disciplina jurídica do 

aprendiz, conforme a redação do art. 428, § 1o da Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT. 

02. O objetivo da proposta é contextualizar o estágio de estudantes 

em relação às profundas mudanças ocorridas na sociedade brasileira 

nas últimas décadas, no âmbito das relações de trabalho e também no 

panorama educacional. Essa nova realidade evidencia que a Lei no 

6.494, de 1977, e o Decreto no 87.497, de 1982, que a regulamenta, 

encontram-se hoje defasados, necessitando de urgente atualização. 
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03. A proposta traz inúmeras inovações, dentre as quais destacamos 

a concepção do estágio como ato educativo supervisionado, 

colocando mais claramente o papel da escola, no intuito de evitar que 

o contingente de jovens estagiários passe a engrossar as estatísticas 

de trabalhadores precarizados em nosso país. (Brasil, 2007: p. 7) 

A proposta da Presidência da República, encaminhada à Câmara dos Deputados a partir 

da MSC 279/2007, é prontamente protocolada e segue para a apreciação, em regime de urgência, 

para três comissões distintas: Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

(CTASP); Comissão de Educação e Cultura (CEC); Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC). Tendo as comissões iniciado os seus trabalhos aos sete dias do mês de maio 

de 2007, mais ou menos 20 dias depois, findo o prazo legal para emendamento de plenário, já 

era 53 as emendas feitas ao projeto de lei. 

A exemplo do que ocorrera no Senado Federal, também realizou-se audiência pública a 

pedido da Comissão de Trabalho, de Administração e Seviço Público que, além das entidades 

envolvidas na audiência do Senado (à exceção da CNI), contou com a participação da União 

Nacional dos Estudantes e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. 

Faz-se importante destacar alguns trechos de pelo menos dois dos pareceres das referidas 

comissões – os referentes à CTASP e à CEC – pois dão conta da urgência em torno das 

modificações que seriam realizadas acerca do marco legal do estágio no Brasil e  permitem, 

ainda, comentários pertinentes: 

A legislação vigente pertinente aos estágios, Lei nº 6.494, de 

7/12/1977, bem como seu regulamento, Decreto nº 87.497, de 

19/8/1982, já mereciam atualização em face dos tempos modernos, 

que imprimem novos contornos às relações laborais, redimensionadas 

pelas novas demandas sociais e marcadas por um mercado de trabalho 

cada vez mais exigente de mão-de-obra qualificada. (Parecer 

CETASP, 2007: p. 7) 

A realidade, em diferentes recantos do País, é que foram editadas 

normas específicas, por vezes conflitantes com as diretrizes 

nacionais. Ou, por vezes, o que é mais lamentável, as normas 

simplesmente não foram respeitadas. A verificação desse quadro 

sugere a oportunidade de que a matéria seja regulada em diploma 

legal de hierarquia superior. (Parecer CEC, 2007: p. 11) 
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Note-se nos fragmentos algumas das preocupações que merecem destaque e que de certa 

forma se coadunam com o que já se tem afirmado até aqui nesta mesma pesquisa. A prescrição, 

seja ela de que natureza for, não está totalmente apartada das situações que ela busca prescrever, 

ou melhor, antecipar. Fala-se, no primeiro fragmento, em “tempos modernos”, em “relações 

laborais” dotadas de contornos novos, invocam-se ainda “novas demandas sociais”, estas 

diretamente ligadas aos anseios do mercado de trabalho. 

Talvez seja importante destacar, de um ponto de vista estritamente ergológico, que os 

prescritos se constituem em modos de antecipação da atividade. Esta compreensão se trata, bem 

entendido, de uma conquista da ergologia e de seu projeto de melhor compreender a atividade 

humana e mais diretamente a atividade de trabalho. No entanto, o que se dá a ver nas palavras 

e expressões ora destacadas é que a defasagem é também um aspecto constitutivo da própria 

prescrição. Dito de outro modo, se por um lado o prescrito busca antecipar a atividade, a 

atividade também é uma mola que impulsiona a própria reconsideração dos prescritos. Evidente 

que no nível de que tratamos a questão, algumas especificidades devam ser consideradas; em se 

tratando de uma lei de abrangência nacional, a sua força é ao mesmo tempo a sua fraqueza. Se 

o universo que ela busca circunscrever é extremamente diverso, tanto maior será a distância 

entre o prescrito e o realizado. 

É exatamente nesta linha que se insere o Parecer do CEC ao argumentar, em favor de 

um novo diploma legal o mais amplo possível, que diferentes normas têm sido editadas país 

afora a fim de responder a realidades um tanto quanto específicas. Apesar de louvável a 

preocupação, é preciso ter claro que a infidelidade do meio faz da atividade uma história sempre 

singular, da qual o prescrito (pelo menos do tipo de que se trata aqui) só pode dar conta 

parcialmente. Se por um lado o prescrito antecipa, a atividade questiona e essa relação dialética 

se faz incontornável. 

Feita esta digressão, convém voltar ao mote desta seção, qual seja, a de recuperar a 

história de emergência da Nova Lei do Estágio. Entregues os pareceres elaborados pelas suas 

respectivas comissões, acima comentados, em apenas uma sessão ordinária da Câmara dos 

Deputados foi aprovada a redação final do PL 993/07, que seguiu para o Senado Federal. Nesta 

casa, a evolução das discussões em torno dos dois projetos, o do próprio Senado e o aprovado 
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pela Câmara, indicava predileção dos relatores pelo PLC 44/2007. No entanto, no final de 2007, 

deliberou-se pela sua prejudicialidade, fazendo do PLS 473/2003 o projeto “vitorioso”. A 

ratificação deste último se deu posteriormente ao retornar à Câmara dos Deputados e ser 

aprovado em regime de urgência urgentíssima. Em 25 de setembro de 2008, o Congresso 

Nacional recebia mensagem (MSC 735/2008) do então presidente da república informando a 

sanção do projeto de lei, publicado em D.O. sob o número 11.788/08. Estava, portanto, instituída 

no Brasil a Nova Lei do Estágio.  
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2. AS ESTREITAS RELAÇÕES ENTRE ESTÁGIO E TRABALHO 

O estágio, como objeto de pesquisa ou como tema de interesse mais geral, não está 

circunscrito a alguma área em específico; sequer os tipos de publicação a seu respeito se 

homogeneízam. Embora ele esteja mais diretamente ligado ao campo da Educação e, portanto, 

convoque mais amplamente os especialistas dessa área, não são poucos os esforços 

empreendidos por pesquisadores oriundos de campos distintos, como o do Direito, por exemplo 

e sobretudo, ou por peritos em doutrinamento jurídico, os quais se preocupam mais com os 

aspectos ligados à dimensão legal. No âmbito daquilo que se denomina Orientação Vocacional, 

o leitor interessado pelo assunto também poderá encontrar material fértil. Teses, dissertações e 

todo tipo de trabalhos acadêmicos dividem espaço com Manuais e Guias de todas as espécies. 

Cada qual busca apreender o estágio pela lente que lhe convém. 

Observe-se, inicialmente, o trecho a seguir, extraído do prefácio assinado por um 

procurador do Ministério Público do Trabalho de São Paulo à obra de Jair Teixeira dos Reis 

(2008), professor de Ciência Política, Direito Empresarial, Licitações e Contratos e Auditor 

Fiscal do Trabalho: “o tema do estágio de estudantes, inserido como modalidade especial de 

relação de trabalho, revela particular interesse” (p. 09). Vê-se com clareza que se reivindica um 

tema concernente ao campo da educação no horizonte das preocupações do Direito tomando 

como justificativa a sua inserção no rol dos tipos especiais de relação de trabalho. Aliás, o título 

da publicação (Relações de trabalho: estágio de estudantes) não deixa de ser um indício, talvez 

até mais forte no que diz respeito a essa interseção. 

O apelo à fala de juristas, advogados e estudiosos do Direito como um todo, é bem 

verdade, encontra espaço no fato de que a educação de uma maneira geral – sobretudo a partir 

da Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, LDBEN, a respeito 

da qual já falamos na introdução desta tese – está profundamente ligada ao trabalho e, 

consequentemente, encontra no Direito do Trabalho um lugar de acolhida. No seu artigo 1º, a 

referida lei define que  

a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais. (Brasil, 1996) 



47 
 

O artigo 2º lhe é complementar: 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Idem) 

O trabalho, percebe-se, tem lugar destacado na definição de educação segundo a 

LDBEN. Ele aparece, inclusive, na letra da lei, de acordo com o primeiro artigo, antes mesmo 

das instituições de ensino. Com relação ao segundo artigo, assinalamos que o trabalho se 

apresenta como uma de suas finalidades. Não à toa, portanto, cada vez mais pesquisas oriundas 

do Direito do Trabalho se debruçam sobre o tema da educação em geral e, mais especificamente, 

sobre estágio. 

No que compete aos estudos no campo da Educação, nós o observamos, pelo menos no 

âmbito da bibliografia que compõe o nosso estudo, não há uma só pesquisa na área – e suas 

subáreas – que não se preocupe em analisar, de modo mais ou menos profundo, leis e/ou peças 

jurídicas, gêneros discursivos, portanto, especificamente ligados ao campo do Direito. Seja para 

criticar algum aspecto, seja para pô-lo em evidência, com bastante frequência tais estudos 

flertam com os do Direito. O estágio como etapa do processo formativo de um aluno, tido como 

a mais próxima da realidade efetiva do trabalho, dentre os temas que interessam à educação, 

assume lugar de destaque.  

No âmbito das evidências acerca do contato mais próximo da educação com o trabalho 

via o tema do estágio, chamamos a atenção para um fato, nos parece, emblemático. Em vigor 

em todo o território nacional, a Lei 11.788/2008, a qual trata especialmente do estágio de 

estudantes, recebeu, à época de sua promulgação, além da assinatura do então Presidente da 

República, a do Ministro da Educação e a de um dos Secretários do Ministério do Trabalho e 

Emprego. Bem visto, o que torna necessária uma subscrição conjunta se não for próprio da 

matéria circunscrever os diversos setores que lhe dizem respeito? 

A convergência destes dois mundos, o da educação e o do trabalho, não se faz, 

obviamente, sem tensões. Buriolla (2001), uma pesquisadora sobre o tema do estágio no âmbito 
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da formação dos profissionais do Serviço Social, comentando uma fala de um ator social que 

participou de uma de suas pesquisas, afirma:  

Ora o aluno é estagiário, ora ele é um trabalhador, ou seja: ora lhe são 

podadas determinadas atividades (por ser estagiário), ora tem que fazer 

tudo que um profissional faz, pois o aluno está no mundo do trabalho. 

(p. 22) 

O estagiário, tomado como a figura que mais intensamente se vê atingido nesse quase 

processo de mestiçagem, “sofre” as exigências próprias a cada universo que caracteriza a sua 

experiência no estágio. No mesmo sentido vai a fala de um dos atores sociais que participaram 

de nossa pesquisa:  

A Juliana, ela não tem que tá aqui só pra aprender, ela tem que dar um 

fruto. Ela tem que ter uma produção... aprendendo. Ela não tem que ser 

a empregada não remunerada ou mal remunerada da empresa. Não é pra 

isso que ela tá aqui mas ela tem que produzir. (Orientador – Anexo E – 

l. 535-538) 

A questão de fato não é nada pacífica. Ainda sobre esta ordem de imbricações, tomemos 

um fragmento extremamente relevante: 

O instituto do estágio de estudantes tornou-se política governamental de 

geração de emprego (o Programa Primeiro Emprego do governo 

brasileiro traz entre as metas de qualificação do jovem o apoio ao estágio 

e à Resolução do Conselho Nacional de Educação que regulamente o 

estágio no ensino médio e na educação profissional). (Reis, 2008, p. 21) 

O referido programa, editado inicialmente em 2003 sob a forma de lei, foi totalmente 

reformulado em 2008, quando passou a vigorar, inclusive com uma nova rubrica, segundo o 

disposto na Lei 11.692, a qual instituiu o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem, 

em cujo o texto não se faz menção ao estágio. Isso no entanto, não invalida a ressalva de Reis 

quanto às relações muito próximas e instituídas por regimes legais entre educação e trabalho via 

estágio. Para o mesmo autor, de modo mais incisivo, o estágio é em tudo semelhante à relação 

de emprego, faltando-lhe, porém, um dos requisitos fundamentais desta última: o estágio “não 

é produtivo, mas formativo. O fim econômico cede espaço ao fim pedagógico” (Idem, p. 23). 

Também segundo Reis, “embora o estágio não crie vínculo empregatício (...), essa modalidade 
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de relação jurídica enquadra-se perfeitamente no conceito amplo de trabalho” (Idem, p. 205). 

Vê-se que os pontos de vista não convergem totalmente. 

Essa aproximação, no entanto, no lugar de simplesmente evidenciar uma zona de 

similitudes e equivalências, pode resultar ou ser resultado da infração dos termos legais 

estabelecidos em contratos firmados por todas as partes envolvidas no processo: 

É de conhecimento doutrinário e jurisprudencial que o estágio 

profissional ou curricular tem sido instrumento generalizado de fraude 

aos direitos trabalhistas e previdenciários no ordenamento jurídico 

brasileiro. Não raro encobre verdadeiros contratos de trabalho, não só 

pelo concurso doloso dos sujeitos cedentes, enganados pelos agentes de 

integração, que nada mais querem do que contar com a força de trabalho 

jovem e obediente sem os ônus sociais, como também pelas 

negligências da IEs – Instituições de Ensino, que se limitam a cumprir 

os requisitos formais, sem se preocuparem com o acompanhamento 

pedagógico previsto na legislação e no plano de estágio, equiparando-se 

a meras intermediadoras de mão-de-obra barata. (Idem, p. 214) 

Também em Buriolla (2008), nos deparamos com passagens e expressões extremamente 

valiosas do ponto de vista desta discussão sobre as relações muito íntimas entre estágio e 

trabalho. Para a autora, o estágio deve ser entendido “como processo de aprendizagem 

profissional e como trabalho” (p. 20). Constitui-se num “espaço privilegiado de contato do aluno 

estagiário com a realidade social” (p. 24) de seu campo de atuação. Caracteriza-se por ser “um 

campo de formação onde o aluno vai exercitar a prática profissional” (p. 25), o lugar da 

“especialização concreta” (p. 26), “mais aberto e não-institucionalizado” (p. 30), um “espaço 

para conhecer coisas novas” (p. 36) 

A própria Lei 11.788, sobre a qual faremos considerações mais pontuais em momento 

oportuno, em conjunto com outras normas que nos interessam mais de perto, sinaliza essa 

interface no seu primeiro artigo: “estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 

no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos” (Brasil, 

2008). 

Reis (2008) salienta muito bem que a palavra trabalho como referência a estágio não 

aparece na Lei 6.494/77. O mesmo ocorre, nós o constatamos, com relação à Lei 11.788. No 

entanto, outros documentos de natureza igualmente normativa com os quais lidamos ao longo 
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da nossa pesquisa não são tão zelosos quanto a isto. Com efeito, verificamos expressões tais 

quais: “registro de freqüência ao trabalho”; “jornada de trabalho”; “turno de trabalho” etc. 

Poder-se-ia argumentar que esse tipo de ocorrência se dá em virtude de uma polissemia 

constitutiva da palavra e de seus cognatos. O argumento teria lá sua validade, mas, uma vez que 

se esteja no âmbito de uma distinção legal e normativa tão delicada e importante, a observância 

a estes deslizamentos semânticos poderia ser mais rigorosa. Esse tipo de recobrimento não é um 

atributo apenas dos documentos referidos. Abaixo segue um anúncio de vaga de estágio 

veiculada em uma página de Rede Social sob responsabilidade de um departamento da 

instituição de ensino alvo da nossa investigação. Observe-se a expressão “local de trabalho”: 

Figura 1 - Oferta de estágio 

 
Fonte: Conta do Facebook da CoiEE, 2016 

O mesmo ocorre em um anúncio de um grande site de divulgação, oferta, recrutamento 

e seleção; o sintagma “vagas de emprego para estagiário(a)” o mostra bem: 
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Figura 2 - Anúncio de vaga de estágio 

 
Fonte: Vagas.com.br, 2016 

Curioso também é o modo como Ivan L. Guimarães se refere ao ente que recebe 

estagiários em suas fileiras. Em seu livro Manual de estágio e as carreiras profissionais (1999), 

espécie de guia, como o denuncia o próprio título, destinado sobretudo a estagiários ou a 

postulantes a uma vaga de estágio, cujo objetivo suposto e garantir o melhor aproveitamento 

possível da experiência, com vistas a obtenção de uma oportunidade de contrato de trabalho, o 

autor acolhe a rubrica empregador. Ora, por esta figura deve-se entender aquela que emprega 

ou que dá emprego. Uma pergunta aqui seria meramente retórica, porém, ainda assim nós a 

formulamos: Se empregador é aquele que emprega, o sujeito que é aceito no emprego não seria 

obviamente um empregado? Segundo a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), no seu artigo 

2º, o empregador constitui um dos sujeitos da relação de emprego (Gravatá & Morgado, 2011, 

p. 37) 

Poderíamos apresentar aqui mais exemplos que dão conta desse aspecto. Os que 

demonstramos, no entanto, nos parecem suficiente. Apenas no intuito de deixar claro o modo 

como esse tipo de recobrimento está, de certa forma, impregnado no imaginário dos atores 

sociais que lidam com esse tipo de situação, expomos um fragmento extraído da fala da 

estagiária que participou de nossa pesquisa quando da aplicação de um dos nossos dispositivos 
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metodológicos. Enquanto se assistia numa sequência em vídeo de uma de suas atividades, assim 

se colocou a referida: “Estou com saudades... de trabalhar”. 

No que diz respeito à judicialização, resultante das infrações à leis estabelecidas, o 

trabalho de Coelho (2011) é relevante. Em sua dissertação de mestrado, apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e Cidadania da Universidade Católica do 

Salvador, ele faz uma análise da atuação do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região de 

Salvador – BA, considerado o recorte temporal 2006-2010. O pesquisador concluiu que, na sua 

maioria, os processos cujo indexador era a palavra-chave “estágio” apontavam para o 

desvirtuamento do estágio, caracterizando-se, assim, enquanto vínculo empregatício fático. Esse 

fenômeno, defende o autor, se insere numa lógica mais ampla de reestruturação do trabalho, a 

partir das suas múltiplas formas de precarização, entre as quais se inseriria o estágio. Essa é, 

aliás, a posição igualmente assumida por Reis (2008) e, de forma ainda mais radical, por 

Juscelindo Vieira dos Santos (2006), cuja obra tem no título o emblema máximo de seu juízo, 

Contrato de Estágio: subemprego aberto e disfarçado.  

O autor destaca que o estágio está circunscrito à esfera do Direito Civil e não do Direito 

do Trabalho. O dispositivo denominado Termo de Compromisso, o qual deve indicar “as 

condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da 

formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar” (Brasil, 2008, p. 2), segundo o 

ordenamento jurídico, se difere radicalmente dos contratos clássicos de trabalho: 

O termo de compromisso tem natureza de ajuste do pacto civil, portanto, 

um negócio do direito civil, ramo do direito que disciplina as relações 

particulares que estão em um mesmo plano de igualdade, em que todo o 

direito corresponde uma obrigação, que não cumprida, ensejará a 

execução de cláusulas contratuais (idem, p. 52) 

O posicionamento do referido autor, o qual se sustenta ao longo de toda a sua obra, 

encontra eco, de forma muito categórica, nos termos e expressões aos quais recorre para se 

referir à figura do estagiário. Todas elas são bastante simbólicas. Eis algumas: Trabalhador 

estagiário; Força de trabalho; Trabalhador híbrido; Força de trabalho estudantil; Mão-de-obra 

estudantil; Estudante trabalhador; Empregado travestido de estagiário; etc. Tudo isso ocorre, 

segundo o autor, porque 
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na realidade e na prática, conforme atestam inúmeras intervenções do 

Ministério Público do Trabalho, crescentes multas aplicadas pelas 

Delegacias Regionais do Trabalho, aumento de ajuizamento de 

reclamações, manifestações de sindicatos e conselhos federais de 

profissionais, manifestações de juristas e políticos; alguns empresários 

éticos, denúncia às escolas, dentre outras, são provas que há muito 

tempo, o trabalho do estagiário vem fazendo parte das atividades-fim 

das organizações, encontrando-se perfeitamente integrado às equipes e 

ao processo produtivo. (Idem, p. 53) 

Na mesma linha, o afirmam Gravatá & Morgado, para os quais o estágio se caracteriza, 

de fato, e ainda que em conformidade com o que determinam suas leis específicas, em um 

contrato especial de trabalho (2011): 

Ressalte-se que atualmente há inúmeras fraudes, em que se simula um 

contrato de estágio para, na verdade, ocultar um típico contrato de 

emprego. A não observância das disposições legais pertinentes acarreta 

reconhecimento de vínculo entre o pretenso estagiário e a empresa 

empregadora. (p. 134) 

Não seria correto afirmar, no entanto, que as ponderações de Vieira encontrem 

fundamento tão somente em dados empíricos. Suas reflexões obedecem a uma base teórica 

sólida. O autor lembra que “o conceito de trabalhador, em Direito Social, engloba os indivíduos 

economicamente débeis que são exatamente os trabalhadores atuais, os potenciais e ex-

trabalhadores” (2008, p. 29). O grifo é nosso pois é justamente aí que se poderá vislumbrar a 

ideia de um estagiário trabalhador ou um trabalhador estagiário. Diferente do aspecto para o 

qual Reis (2008) chama a atenção, a saber, a finalidade acadêmica ou econômica, na base da 

qual estaria um dos fatores de distinção entre o estágio e o trabalho e, portanto, do estagiário e 

do trabalhador, Vieira diz, sobre este último, que se trata de “(...) toda pessoa física que utiliza 

sua energia física, mental ou intelectual em proveito próprio ou alheio, visando a um resultado 

determinado, econômico ou não” (Leite, 1996, p. 71 apud Vieira, 2006, p. 31)10 

O conjunto desta problemática, em que pese a sua relevância do ponto de vista do 

Direito, é legítima, mas, de nossa parte, acreditamos que ela encontre suas limitações. 

Compreendemos a questão porque toca muito de perto as garantias e prerrogativas, bem como 

                                                           
10 Carlos Henrique Bezerra Leite – Professor de Direito do Trabalho (Direito do Trabalho: primeiras linhas. 

Curitiba: Juruá, 1996. 
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os deveres, para as quais os entes envolvidos com o instituto do estágio devem estar atentos 

constantemente. Contudo, um aspecto tem de ser observado a partir do que trata a própria Lei 

11.788. O inciso VI, do artigo 7º, o qual versa sobre as obrigações das instituições de ensino, 

concede a estas o direito de “elaborar normas complementares”, as quais deverão estar de acordo 

com o disposto na referida lei. Essas normas complementares, portanto, podem flexibilizar o 

que se entende por estágio e mesmo definir para ele modalidades, até certo ponto, atípicas. É o 

que ocorre no caso do documento normativo Regulamento do Estágio Curricular 

Supervisionado para os Cursos Técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio de Janeiro, sabidamente uma das instituições que compõem o universo desta pesquisa. 

Identificamos neste documento duas brechas a partir das quais consideramos a questão 

introduzida no parágrafo anterior. O Regulamento do IFRJ define, em seu artigo 7º, que 

de acordo com o definido, nos planos curriculares dos cursos técnicos, 

o aluno que realizar atividades de prática profissional, relacionadas ao 

exercício profissional efetivo, em áreas afins ao seu curso, antes ou 

durante o período regulamentar do estágio, deverá requerer à comissão 

de estágio o aproveitamento da carga horária total para fins de Estágio 

Curricular Supervisionado. (Brasil, 2010, p. 3) 

De acordo também com o artigo 18, 

o emprego registrado em carteira profissional e o contrato temporário 

poderão ser considerados válidos como Estágio Curricular 

Supervisionado na modalidade de capacitação em serviço, desde que 

ocorram em atividades pertinentes à área de habilitação cursada pelo 

aluno e que sejam cumpridas todas as demais normas previstas neste 

Regulamento. (Idem, p. 5) 

Observe-se com que clareza a relativização nos salta aos olhos. A despeito de todo 

aparato sofisticado que compõe o documento, a saber a definição de dispositivos jurídicos 

próprios como o Termo de Compromisso, a Celebração de Convênio, a elaboração do Plano de 

Atividades, entre outros, será possível validar outras atividades como legitimadoras do estágio 

sem que propriamente elas o sejam. O artigo 18 é ainda mais exemplar pois permite que mesmo 

uma relação de emprego stricto sensu seja validada como estágio. Devemos ter claro que, 

quando das atividades realizadas de acordo com o previsto nas leis que regem a anotação em 

carteira profissional, bem como das concernentes aos casos de contrato temporário de trabalho, 
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os atores sociais aí envolvidos não serão tratados como estagiários, apesar de suas experiências 

nestes processos poderem figurar como correlatas ao estágio. No entanto, o aspecto para o qual 

chamamos a atenção não perde sua força. De certo modo, a relevância que assume a distinção 

entre estágio e trabalho, e consequentemente entre estagiário e trabalhador, na perspectiva de 

autores oriundos das pesquisas sobre o tema pela ótica do Direito, se restringe ao mérito das 

prerrogativas e deveres legais, ou dele falam com mais propriedade. Tais estudos assumem um 

papel expressivo para qualquer pesquisador que se interesse pelo tema do estágio, a depender 

dos objetivos assumidos no estudo; eles servem, não apenas para compor a contextualização do 

objeto de estudo, mas para problematizar a questão, colocando em xeque a distinção categórica 

entre estágio e trabalho e, consequentemente, entre estagiário e trabalhador, o que aponta, 

efetivamente para a dificuldade de apreender tanto o trabalho quanto o estágio como objeto.  
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3. A INTERFACE LINGUAGEM E TRABALHO: ENUNCIAÇÃO, DISCURSO E 

ATIVIDADE 

A aproximação entre os estudos do discurso e a Ergologia têm origem na França, 

aproximadamente 35 anos atrás. O avizinhamento destas duas abordagens se insere numa rede 

maior de diálogo entre diversas disciplinas que passaram a comungar o mesmo objeto de estudo: 

a atividade de trabalho (Souza-e-Silva, 2002; Di Fanti, 2014). Nesse sentido, reivindicaram-se 

a palavra de historiadores, economistas, cientistas sociais, ergonomistas, linguistas etc, no 

intuito de melhor fazer frente aos problemas concernentes. Souza-e-Silva (2002) evoca a 

qualidade constitutiva da linguagem e seu caráter massivamente manifesto nas relações de 

trabalho, como justificativa para o interesse por esta interface. A evidência dessas relações, no 

entanto, lembra a autora, não encontra eco no volume de pesquisas produzidas a esse respeito, 

sobretudo no Brasil, no âmbito das ciências do trabalho, de um lado, e no âmbito das ciências 

da linguagem, de outro. No que diz respeito a estas últimas, tal lacuna tem lugar em três motivos 

aos quais a linguista faz referência: 

O primeiro tem a ver com a ideia enganosa daquilo que se poderia 

chamar a ‘transparência da linguagem’, isto é, a crença segundo a qual 

tudo aquilo que é dito pelo enunciador seria compreendido como tal pelo 

interlocutor; o segundo está ligado está ligado à história da própria 

Linguística, cujo domínio ficou longo tempo voltado para o estudo 

imanente da língua (Girin, 1990; Souza-e-Silva, 2001c). Finalmente, as 

atividades do linguista estiveram, por tradição e durante muito tempo, 

vinculadas às instituições escolares. (p. 62) 

A superação deste vazio teve início a partir de uma série de acordos envolvendo 

universidades da França, Brasil, Inglaterra e Portugal, sob a forma de grupos de pesquisa, 

programas de pós-graduação e acordos bilaterais: 

Na França, tais colaborações começaram a aparecer na década de 

oitenta, por meio da formação de grupos de pesquisa – Analyse 

Pluridisciplinaire des Situatuions de Travail (APST) e Langage et 

Travail (L&T). No Brasil, a preocupação em se estabelecer essa ponte 

materializa-se na década de noventa no âmbito de alguns programas de 

pós-graduação via grupos de pesquisa (LAEL- PUC-SP / Grupo Atelier 

e Direct; pós-graduação em Letras – PUC-Rio / Coppe-UFRJ) e/ou de 

acordos bilaterais: Brasil/França, Brasil/Inglaterra, Brasil/Portugal. 

(Idem, Ibidem) 
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Segundo Maria da Glória Corrêa Di Fanti (2014), é possível situar, no âmbito das 

pesquisas desenvolvidas no Brasil, pelo menos duas vertentes principais no que se refere à 

interface linguagem e trabalho: estudos que se centram nas práticas de linguagem presentes em 

situação de trabalho; interesse pelos discursos produzidos por diferentes interlocutores cujo 

tema relevante é o trabalho. Essa divisão encontra inspiração, parece, numa abordagem clássica 

desta interface. Abdallah Nouroudine (2002), a partir de uma breve retomada dos trabalhos de 

Grant Johnson & Caplan (1979) e de Michèle Lacoste (1995), assevera que, tradicionalmente, 

a relação linguagem/trabalho se configura segundo três modalidades: linguagem sobre o 

trabalho; linguagem no trabalho; linguagem como trabalho. Comentando o ponto de vista de 

Lacoste, Nouroudine afirma que uma tal distinção serviu para “separar”, de um lado, as falas 

tomadas como “verbalização”, exteriores à situação de trabalho (sobre), e, de outro, aquelas 

tomadas como “comunicação” (no e como), referentes à atividade de trabalho em si. Do ponto 

de vista teórico-metodológico, uma tal distinção tem implicações extremamente significativas 

já que 

(...) embora a complexidade do trabalho se encontre dentro da 

linguagem em sua totalidade, ela se traduz diferentemente de acordo 

com os modos na tripartição. Os três aspectos da linguagem estão em 

estreita ligação como práticas linguageiras na situação de trabalho 

considerada de maneira global; porém, cada uma deles apresenta 

problemas de ordem prática e epistemológica bem distintas. 

(Nouroudine, 2002, p. 18) 

Acerca de como intervir sobre os problemas ligados ao campo da linguagem e do 

trabalho, sobretudo no que tange a uma visada ergológica e discursiva, Souza-e-Silva (2014) 

sustenta que: 

Adotar a perspectiva discursiva implica considerar a língua não como 

instrumento informacional, transparente, mas como polissêmica e 

opaca. Implica também aceitar que a discursividade define uma ordem 

própria diversa da materialidade da linguagem, mas que se realiza na 

língua. Compartilhar a abordagem ergológica significa pensar a 

atividade de trabalho como o encontro entre as normas e os seres 

humanos capazes, por suas escolhas, de traduzi-las em cada situação. (p. 

282) 

Mas afinal de contas, no que consiste, mais especificamente, a abordagem ergológica? 

Que perspectiva dos estudos do discurso - e consequentemente seus pressupostos - assumimos 
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nesta pesquisa? Esta intervém, ainda no contexto do nosso estudo, sobre as falas situadas no 

interior das atividades de trabalho ou sobre falas produzidas exteriormente a elas? 

 

3.1 Os fundamentos de uma abordagem ergológica 

Em uma das obras que constituem a bibliografia desta pesquisa, Trabalho e Ergologia: 

conversas sobre a atividade humana (Schwartz & Durrive, 2007), na apresentação à edição 

brasileira, Milton Athayde e Jussara Brito, dois dos seus tradutores, afirmam que  

ao contrário de buscar respostas gerais sobre o que ocorre com o 

trabalho, através de fórmulas exaustivamente utilizadas, a Ergologia 

propõe uma análise ‘situada’, apostando na potência humana de 

compreender-transformar o que está em jogo, (re)inventando, criando 

novas condições e um novo meio pertinente – a si e à situação. (p. 7) 

Já o dissemos quando da introdução desta tese, o que está no centro da abordagem 

ergológica é a atividade, manifestação das situações reais do agir e fazer humanos. Falar, no 

entanto, em atividade sem lhe atribuir um estatuto mais ou menos claro constitui um risco - um 

equívoco talvez - que se deve evitar. Por isso, seria necessário delimitar, a partir de um recorte 

do que já se tem produzido, a própria noção de atividade. Recorre-se, portanto, à Dártora (2013) 

que, em sua dissertação de mestrado, faz um interessante resgate, a partir de uma publicação de 

Schwartz11, da construção do conceito de atividade numa perspectiva ergológica. A autora 

mostra que a noção tem seu nascedouro ainda na filosofia de Platão, para quem a Verdade, 

princípio primeiro da filosofia e “objeto de desejo do ser humano” (p. 18), só seria alcançada a 

partir de uma espécie de domínio da mente, da alma, no sentido metafísico, sobre as 

sensibilidades, o corpo, ou seja, a partir de um domínio do inteligível sobre o sensível: “Platão 

determina a necessidade de isolar as ‘faculdades’ do espírito humano que permitem ao homem 

alcançar o mundo das ideias para escapar da fascinação do mundo das paixões” (Idem, Ibdem). 

De certa forma, outros filósofos deram continuidade ao projeto de Platão. No entanto, René 

Descartes, também herdeiro da Metafísica, sem, porém, ter conseguido precisar, postula algo 

                                                           
11 Schwartz, Y. A short insight of cultural history of the concept of activity (Texto produzido por ocasião do 

Colóquio de Filosofia Comparativa, realizado na Universidade de Occhanomizu, em Tóquio, em dezembro de 

2006) 
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que costuraria o inteligível e o sensível, o cogito, no interior do qual estaria o agir/pensar e o 

próprio sujeito desse agir/pensar.  

Mas é com Immanuel Kant que a noção de atividade vai entrar, definitivamente, no 

horizonte da filosofia; não só a dimensão da atividade, deve ser dito, porque cara aos 

pressupostos da Ergologia, mas também a própria noção de norma, tal qual pode testemunhar o 

fragmento que segue: “age de tal forma que a norma de tua ação possa ser tomada como lei 

universal”12. Posteriormente, no bojo do que ficou conhecido como Idealismo Alemão, filósofos 

como Fitche, Hegel e Marx também se ocuparam da noção de atividade sem no entanto conferir-

lhe um estatuto mais preciso.  

Saindo do campo filosófico, é no âmbito dos estudos do trabalho, em especial a 

Ergonomia da Atividade, que a noção de atividade vai tomar forma. Contrapondo-se à tendência 

oriunda da “Divisão Internacional do Trabalho” e dos princípios da “Organização Científica do 

Trabalho”, o taylorismo, os ergonomistas constataram a existência de uma distância entre o 

trabalho prescrito e o trabalho realizado. Descobriram que apesar de não seguirem à risca as 

heterodeterminações advindas dos cientistas do método – os prescritores – os trabalhadores 

conseguiam realizar suas tarefas.  

Márcio Ferreira (2000), acerca da noção de atividade, sinaliza a importância que ela teve 

na reconsideração do próprio conceito de trabalho, “isento de ortodoxia teórica no sentido de 

que não existe uma definição canônica” (p. 73). Recorrendo a alguns teóricos do trabalho, 

oriundos da Ergonomia ou das suas zonas de interface, adverte que será preciso ter em conta 

quatro aspectos fundamentais. Em primeiro lugar o fato de que a atividade envolve sempre uma 

ou mais finalidades, de responsabilidade de um ou mais indivíduos, cronologicamente situados 

e dentro de um contexto mais ou menos definido; pressupõe-se uma relação dialética entre o 

“executante”13 e o que é executado num processo mútuo e recíproco de transformação. Em 

segundo lugar, a atividade tem caráter responsivo e dinâmico, na medida em que questiona desde 

                                                           
12 O fragmento se encontra em Crítica da razão prática (1788) e foi retirado do Dicionário Básico de Filosofia 

(1996), de H. Japiassú e D. Marcondes.  
13 O termo aqui aparece em suspensão por não se tratar de mera execução o que o sujeito em atividade, e mais 

especificamente em atividade de trabalho, faz. Conforme Dejours (1997), “deve-se admitir que o trabalho não 

decorre jamais da ‘execução’, mas que todo trabalho implica uma parte de gestão da distância entre a organização 

do trabalho prescrito e a organização do trabalho real” (p. 25) 
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sempre toda tentativa de prescrição. Quanto ao terceiro aspecto, faz-se necessário compreender 

que a atividade é em todos os momentos e de algum modo coletiva, por isso implica interação, 

sujeita a um conjunto heterogêneo de aspectos normativos, comunicacionais e culturais. 

Finalmente, a atividade é focalizada como processo constante de negociação entre as normas e 

o seu consequente deslocamento decorrente das contingências específicas em que ele se 

realiza14.   

Isto posto, segundo Dártora, Schwartz definiu a atividade, de um ponto de vista 

estritamente ergológico, segundo três aspectos principais: 

(1) atividade é um conceito transgressivo, sintético e não-localizável, é 

a ideia que vem à mente quando tentamos recosturar o ser humano 

enquanto unidade, pois a atividade penetra todas as dimensões do ser; 

(2) a atividade evita o impossível e o invivível, pois cria espaços para 

que o trabalhador opere também de acordo com suas próprias normas de 

vida, funcionando como uma espécie de mediação entre o individual e 

o coletivo, o singular e o universal, o micro e o macroscópico e; (3) a 

atividade pressupõe debate das normas antecedentes, isto é, tudo aquilo 

que antecede a realização do trabalho e entra em dialética no momento 

de sua realização, o trabalho prescrito, ou seja, as regras que visam 

normatizar a realização da atividade, e as renormalizações, as pequenas 

modificações na realização do trabalho em relação àquilo que foi 

prescrito e que caracterizam o trabalho como único e singular, mas, 

também, como coletivo e cultural, visto que tais modificações implicam 

escolhas e valores tanto da ordem individual quanto da ordem social. 

(2013, p. 21) 

Portanto, segundo o próprio Schwartz, “a Ergologia constitui-se em um projeto de 

melhor conhecer e, sobretudo, de melhor intervir sobre as situações de trabalho para transformá-

las.” (Schwartz & Durrive, 2007, p. 37) Para dar a exata medida do modo como compreende a 

atividade, a Ergologia não se furta ao debate sobre uma das formas mais sofisticadas de 

modelização (de antecipação total) do trabalho, a “Organização Científica do Trabalho”. Para 

Taylor, os trabalhadores não teriam “que pensar seu uso de si mesmos no trabalho, pois isto já 

teria sido pensado por outros antes, nos menores detalhes.” (Idem). Dito de outro modo: 

                                                           
14 Esses quatro aspectos de que se fala, Ferreira os enuncia a partir da perspectiva de autores como Teiger, Dejours, 

Molinier, Terssac e Schwartz.  
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A ascensão do regime da Organização Científica do Trabalho (OCT), 

no século XX, nos Estados Unidos, depois na Europa, com um ponto 

alto nas indústrias manufatureiras, por volta do fim dos anos 1960, 

decorre do princípio de que se pode, ao se ir em busca do infinitesimal, 

ao se decompor radicalmente os gestos e medir os tempos, arrebatar todo 

mistério do gesto produtivo. (Schwartz, 2011a, p. 26) 

Uma vez que o taylorismo não tenha logrado êxito, pelo menos não em relação ao seu 

projeto original, uma pergunta muito simples poderia ser colocada: Em que o seu “insucesso” 

teria contribuído para uma compreensão ampliada do trabalho? A resposta está nas palavras de 

Schwartz:  

é na distância – e no porque desta distância – entre os projetos do 

taylorismo e as realidades concretas, nas fábricas onde ele foi iniciado e 

experimentado que, creio, vai-se encontrar o que chamamos de 

atividade. (Schwartz & Durrive, 2007, p. 39) 

Trata-se de uma contribuição às avessas (daí a palavra insucesso entre aspas) que nos 

oferece o modelo taylorista, porque se está comprovado que até mesmo nos casos em que a 

organização científica do trabalho tenta se impor, algo de absolutamente inédito e impensado 

eclode no calor da experiência concreta, donde deriva a impossibilidade de uma antecipação 

total da atividade, haverá de escapar sempre em todos os contextos. É partindo deste modo 

particular de compreender o trabalho que Schwartz enuncia as quatro proposições 

especificamente ergológicas acerca da atividade: 

i. “(...) qualquer que seja a situação, entre o trabalho que a gente pensa antes de executá-

lo (que a gente mesmo pensa, mas frequentemente que os outros pensam em nosso lugar) e a 

realidade deste trabalho, haverá sempre uma distância.” (Idem, p. 42) A atividade é um processo 

constante de reorganização. A distância entre o trabalho prescrito e o trabalho real é universal. 

ii. Aparentemente paradoxal em relação à primeira, esta proposição diz respeito ao 

caráter sempre singular dessa distância. “Portanto, uma proposição universal – temos sempre 

uma distância a procurar – é seguida de uma segunda proposição: esta distância é sempre 

parcialmente singular” (Idem, p. 43) Deve-se ressaltar o modalizador “parcialmente” para que 

não se dê a entender erroneamente que nada exista de estável, de regular, na atividade. 
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iii. A atividade se inscreve num universo de racionalidade própria, o que significa que 

há uma entidade que se responsabiliza por torná-la racional (mas uma racionalidade que não é 

totalmente apreensível sequer pela própria entidade que por ela se responsabiliza). Schwartz 

mesmo chega a afirmar que se um trabalhador é convidado a explicar o que ele fez numa 

determinada sequência da sua atividade, muita coisa há que ele tenha feito sem, no entanto, ter 

compreendido totalmente o modo como o fez. Sendo assim, “existem razões explicitáveis, 

escolhas que são feitas ao nível da consciência, mas ao mesmo tempo – e tudo isso se entrelaça 

– escolhas que são feitas no nível (...) de uma economia do corpo.” (Idem, p. 44) A essa entidade 

mais ou menos enigmática que raciocina Schwartz denomina o corpo-si, “ou seja, alguma coisa 

que atravessa tanto o intelectual, o cultural, quanto o fisiológico, o muscular, o sistema nervoso.” 

(Idem, ibidem) E ele segue dizendo que “isso assinala a dificuldade de pensar o sujeito da 

atividade, porque não é nem o sujeito perfeitamente consciente, nem o sujeito perfeitamente 

inconsciente, enfim esta atividade atravessa tudo isso.” (Idem, ibidem) 

iv. Esta última proposição geral articula atividade e valores. Uma vez que se aceita a 

distância entre prescrito e realizado, cuja gestão é feitas pela pessoa que se põe em atividade, 

então não se pode negligenciar a dimensão das escolhas, das arbitragens incontornáveis. “E se 

ela tem escolhas a fazer, é em função de critérios – e portanto em função de valores que orientam 

estas escolhas.” (Idem, p. 45). Trata-se de um debate de normas inscrito num mundo de valores, 

que se dão ao mesmo tempo pela perspectiva do uso de si por si e do uso de si pelo outro. 

 

3.1.1 A atividade como convergência de normas, valores e saberes a serem geridos 

No que diz respeito, sobretudo, a estas quatro proposições gerais, foram enunciadas 

algumas noções fundamentais à abordagem ergológica, sem que, no entanto, lhes conferíssemos 

um estatuto mais claro. Portanto, a partir de então, tratamos de fazê-lo. Lidar com um objeto de 

estudo segundo o que preconiza a Ergologia implica numa tomada de posição frente a ele sem 

a qual não se faz avançar os modos de compreendê-lo. A atividade de trabalho não se permite 

apreender à distância: 
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Se não se faz o esforço de ir ver de perto como cada um não apenas ‘se 

submete’ – entre aspas – mas vive e tenta recriar sua situação de 

trabalho, se não se faz esse esforço, então interpreta-se, julga-se e 

diagnostica-se no lugar das próprias pessoas e isso não pode produzir 

resultados positivos. (Idem, p. 26) 

Esse “olhar à lupa” que está na base da abordagem ergológica faz emergir uma série de 

aspectos relativos ao mundo do trabalho os quais, na lida diária, mantêm-se silenciados. 

Schwartz, ao falar em recriação da situação de trabalho, propõe uma atenção especial sobre o 

que se passa de fato na atividade, sobretudo no que diz respeito à tensão existente entre o 

condicionado e o efetivo. De modo mais ou menos codificado, o fazer humano é regulado por 

um conjunto de normas que funcionam como um dos fatores de antecipação da atividade em si. 

Em ambientes mais sofisticados do ponto de vista da formalização das normas, estas podem se 

manifestar sob a configuração de gêneros diversos: manuais; protocolos; organogramas; 

regulamentos internos; regimentos etc. Tais normas circunscrevem universos igualmente os 

mais distintos tais quais o jurídico, o político, o econômico entre outros. Segundo Nouroudine 

(2009), 

Etimologicamente, norma vem do latim norma que significa esquadro, 

ou seja, o que serve para fazer direito. Isto conduz a considerar a norma 

como uma referência ou um modelo para determinar o normal. Partindo 

disto, qualquer acto pelo qual um facto é reportado a uma norma traduz-

se pela determinação discriminatória do normal e do anormal. A 

conformidade do facto em relação à norma constitui o normal; e o desvio 

do facto relativamente à norma define o anormal. (p. 125) 

Tomado pela sua perspectiva estritamente etimológica, a norma, vê-se bem pelo 

fragmento acima, constitui dois flancos antagonicamente concebidos, o do normal e o do 

anormal. Nas sociedades ditas de direito, como a nossa, uma tal disposição tende a instituir 

regimes de policiamento os quais incidem, ou tentam incidir, sobre o agir dos homens. Busca-

se sempre, a despeito das contingências locais, estabelecer as garantias para que o conjunto dos 

procedimentos determinados aprioristicamente seja assim assegurado. De acordo com Georges 

Canguilhem (2009), 

(...) o que caracteriza um objeto ou um fato dito normal, em referência 

a uma norma externa ou imanente, é poder ser, por sua vez, tomado 

como ponto de referência em relação a objetos ou fatos ainda à espera 

de serem classificados como tais. Portanto, o normal é, ao mesmo 



64 
 

tempo, a extensão e a exibição da norma. Ele multiplica a regra, ao 

mesmo tempo que a indica. Ele requer, portanto, fora de si, a seu lado e 

junto a si, tudo o que ainda lhe escapa. Uma norma tira seu sentido, sua 

função e seu valor do fato de existir, fora dela, algo que não corresponde 

à exigência a que ela obedece. (p. 108-9) 

Esse aspecto a que Canguilhem faz referência no final da citação diz respeito justamente 

à atividade, concebida como o resultado de uma assinatura, o que impõe a necessidade de se 

deslocar a questão para além dos antagonismos, pois deve-se ter em mente que “(...) a ideia de 

atividade é sempre um ‘fazer de outra forma’, um ‘trabalhar de outra forma’ (...), é uma espécie 

de obrigação mesma de qualquer situação de atividade de trabalho humano já incluir uma 

dimensão de transformação” (Schwartz & Durrive, 2007, p 35). A esse fazer de outra forma 

corresponde o que se denomina, no vocabulário ergológico, renormalização, uma conquista de 

singularidade, processo entendido como uma reação apreciativo-avaliativa às normas 

antecedentes impostas, ou que buscam impor-se, sobre a atividade humana: 

O processo de construção no qual as normas antecedentes são postas em 

correlação com a situação de trabalho para produzir normas em 

adequação com as condições reais da actividade é designado 

‘renormalização’. Como para o prescrito, na ergonomia da actividade, a 

norma antecedente e a renormalização, em ergologia, são importantes 

enquanto referência para a realização das actividades e para a análise do 

desvio entre as normas e as condições reais do trabalho. (Nouroudine, 

2009, p. 126) 

É daí que resulta a fórmula já consagrada de Canguilhem (2009), a que já fizemos 

referência há algumas páginas sob a forma de citação, segundo a qual, viver em conformidade 

total com as normas é impossível e invivível: 

Antecipar os atos humanos a partir de normas antecedentes codificadas 

e conhecidas é impossível e invivível, conforme os vários balanços 

posteriores ao taylorismo. Impossível porque a tendência à 

renormalização é um fato universal. Invivível porque nociva à saúde. 

Viver em saúde pressupõe nunca se tornar puro instrumento de 

injunções, de trajetórias, previamente pensadas pelo meio, previamente 

pensadas por outros. (Souza-e-Silva, 2014, p. 286) 

Isso não pode representar, no entanto, a demonização das normas, uma vez que sejam 

necessárias e bem-vindas ao fazer humano. Elas constituem o patrimônio, o espólio dos modos 

de fazer, a relativa estabilização que se converte num leque de possibilidades do agir. Schwartz 
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(2011) lembra que “para sobreviver e viver, devemos nos conformar a normas de todos os 

gêneros, criadas na e pelas histórias propriamente humanas” (p.135-6) Os seres humanos 

possuem a capacidade de “neutralizar circunstâncias para produzir generalizações, leis e, 

portanto, antecipar atividades antes mesmo que estas atividades existam” (Schwartz & Durrive, 

2007, p. 91). Não se deve conceber a atividade como uma espécie de rebeldia total em relação 

aos métodos previamente estabelecidos, mas tão somente como a apropriação singular e 

significativa, sempre em função das eventualidades inerentes ao seu acontecimento: “(...) há 

sempre uma dimensão (...) de protocolo, de um lado, de encontro do outro” (Idem, p. 95).  

O trabalho, portanto, é sempre mutável, não importa a época ou o contexto espacial. Não 

se trata a mutabilidade do trabalho de um efeito de dadas especificidades do mundo 

contemporâneo. Pode-se falar em ritmos diferentes de mutação, mas jamais que tenha havido 

um tempo de absoluta estabilidade. O trabalho deve ser apreendido na sua relatividade 

constitutiva. Tudo sugere uma via de mão dupla entre a estabilidade e o seu avesso, a 

instabilidade, no encontro perpétuo destes dois limiares que se (re)definem a todo momento. Lá 

onde a estabilidade parece fincar suas bases, há sempre de existir algo novo que a interroga; do 

mesmo modo, lá onde a instabilidade pretende se inscrever em tudo, os sujeitos reclamam a 

norma. Em suma, trata-se de um equilíbrio amiúde provisório. A esse respeito, nos ensina mais 

uma vez Schwartz (2011) que toda atividade humana, e mais notadamente a de trabalho, 

comporta um traço estandardizado, de um lado, e algo de um encontro, de outro, sustentado pela 

singularidade que lhe é constitutiva. Trata-se de uma interface, às vezes tensa, entre o presumido 

e o original, resultante de uma negociação incessante a que os sujeitos se veem obrigados a fazer 

entre o que se espera deles e o que eles efetivamente fazem. Vê-se bem, a partir das palavras de 

Louis Durrive a seguir, que essa propriedade característica e protocolar das situações de trabalho 

deriva, na verdade, da atividade humana em geral: 

Cada um de nós, nos gestos os mais cotidianos, os mais banais, 

antecipamos aquilo que fazemos por uma sorte de esquemas de ação. 

Nós temos métodos dos quais nos nutrimos. Poder-se-iam listar 

exemplos ao infinito, isto é também verdade no modo de comer, de se 

vestir, de se mover – no modo de se refletir e de falar. (2014, p. 3-4)15 

                                                           
15 “Chacun de nous, dans les gestes les plus quotidiens, les plus banals, nous anticipons ce que nous faisons par une 

sorte de canevas d’action. Nous avons des manières de nous y prendre. On pourrait lister des exemples à l’infini, 
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Estamos todos, de modo incontornável, num processo constante de construção. E se 

aceitamos como verdade, ou melhor, como princípio, que somos sujeitos dessa construção, 

restam-nos então algumas perguntas um tanto quanto provocativas e ao mesmo tempo 

operatórias: O que está no horizonte daquilo que construímos? Para que construímos? Como e 

por que não cessamos de construir? Em que medida o que construímos também nos constrói? 

Outras perguntas poderiam ser feitas, mas as que foram até aqui colocadas já nos parecem 

suficientes para enunciarmos uma ideia fundamental que nos guia e alimenta: não há sujeito fora 

da atividade. Ser é fazer, é construir-se no agir. Essa ideia fundamental atravessa o homem em 

todas as suas dimensões. Recorrendo mais uma vez a Schwartz, percebemos mais claramente 

em que medida se dá a convocação de um sujeito industrioso: 

Nenhum protocolo, nenhuma norma antecedente, nenhuma prescrição 

poderá abstrair os vazios de normas. A antecipação exaustiva é 

impossível. A solicitação de seres capazes de produzir saberes locais, 

investidos na situação a ser vivida, capazes por isso de adotarem para si 

normas que preencham essas lacunas normativas, enfim, esses encontros 

de encontros, é inelutável: a obrigação de renormalizar a situação é um 

fato universal. (2011, p. 138) 

Nesse sentido, à perspectiva ergológica não pode faltar uma postura de prudência para 

uma aprendizagem das recriações permanentes que marcam o objeto de seu interesse.  Uma 

outra distinção importante, para que se compreenda melhor a atividade e o modo como uma 

relação tensa com as normas se dá a partir dela, é a que se faz entre normas exógenas e normas 

endógenas, as quais têm a ver com uma dialética entre o grau de pertinência das normas 

antecedentes, de um lado, e a necessidade de transgredi-las, de outro. Observe-se o fragmento a 

seguir: 

Uma norma é consequentemente a expressão daquilo que uma instância 

avalia como devendo ser. Esta instância pode ser exterior ao indivíduo: 

são as normas exógenas, aquilo que exigimos de cada um, aquilo que 

procuramos lhe impor. Mas esta instância pode ser também o próprio 

indivíduo, porque cada um tende a definir suas próprias normas para 

agir, cada um tenta estar na origem das exigências que o governam 

(normas endógenas). Ninguém se conforma com a imposição do meio, 

como se fosse um conteúdo ajustado ao que apenas lhe cabe melhorar. 

                                                           
c’est aussi vrai dans la façon de manger, de s’habiller, de se déplacer - que dans la manière de réfléchir ou de parler” 

(Tradução livre) 
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O homem não se deixa totalmente comandar de fora, ele está, ao 

contrário, numa relação polêmica com o mundo das normas nas quais se 

encontra. (Durrive, 2011, p 49) 

Tudo isso, entendido como o já referido debate de normas, se passa, notadamente, em 

virtude das escolhas que os atores sociais são obrigados a fazer: “desobedecem-se” os 

protocolos, por exemplo, acelerando o ritmo dos movimentos numa linha de produção, alteram-

se os gestos estipulados pelos cientistas do método, “ferem-se” os ritos genericamente 

instituídos etc., sempre em nome de uma miríade de princípios, o que implica em dizer que todo 

debate de normas se dá num mundo regido por valores. Por definição, um valor não se pode 

prescrever, muita embora ele seja considerado igualmente no horizonte das normas 

antecedentes. Ele intervém toda vez que somos obrigados a arbitrar, sempre que nos 

inscrevemos num debate de normas. 

Entramos, assim, no terreno daquilo que Schwartz (2011) denomina “dimensão 

axiológica da atividade”, a qual só pode ser compreendida se se investe sobre as dramáticas do 

uso de si por si e as dramáticas do uso de si pelo outro, levado em conta o que esperam os outros 

de nós e o que fazemos dessa expectativa. O termo dramática aqui não deve ser entendido no 

sentido que pode assumir em função do primitivo do qual ele deriva: drama. Com efeito, não se 

trata de algo da ordem do catastrófico, sequer do sofrimento. Corresponde justamente à 

imposição, nós diríamos à convocação, que atividade faz ao homem exigindo dele tomar 

decisões, fazer escolhas: 

Originalmente, um drama - individual ou coletivo - ocorre quando se 

rompem os ritmos das sequências habituais, antecipáveis, da vida. Daí a 

necessidade de reagir, para lidar com esses eventos, que produzem 

simultaneamente novos eventos, de modo que transformam a relação 

com o meio e entre as pessoas. A situação é, então, a matriz de 

variabilidade, matriz da história, porque ela engendra um outro modo de 

fazer (micro-escolha) para processar os eventos. A atividade aparece, 

então, como uma tensão, uma dramática. (Durrive, 2001, p. 3)16 

                                                           
16 “À l’origine, un drame – individuel ou collectif – a lieu quand des événements surviennent, rompant les rythmes 

des séquences habituelles, anticipables, de la vie. D’où nécessité de réagir, de traiter ces événements, ce qui en 

même temps produit de nouveaux événements, donc transforme le rapport avec le milieu et entre les personnes. La 

situation est alors matrice de variabilité, matrice d’histoire parce qu’elle engendre de l’autrement du fait des choix 

à faire (micro-choix) pour traiter les événements. L’activité apparaît alors comme une tension, une dramatique” 

(tradução livre) 
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Em outras palavras, inequivocamente complementares, 

quando se diz que o trabalho é uso de si, isto quer dizer então que ele é 

o lugar de um problema, de uma tensão problemática, de um espaço de 

possíveis sempre a se negociar: há não execução, mas uso, e isto supõe 

um espectro contínuo de modalidades. É o indivíduo no seu ser que é 

convocado; são, mesmo no inaparente, recursos e capacidades 

infinitamente mais vastos que os que são explicitados, que a tarefa 

cotidiana requer, mesmo que este apelo possa ser globalmente 

esterilizante em relação às virtualidades individuais. (Schwartz, 2000, 

p. 41) 

Essa questão dos debates e dramáticas que envolvem o uso de si deve levar em conta, 

portanto, uma vez que ela se dá nos limites daqueles que deles participam, um modo de conceber 

os seus atores. Com efeito, na história da ciências humanas em geral, tratar dessa instância não 

representa algo fácil. No que interessa à Ergologia, embora termos como sujeito, indivíduo, ser 

humano e congêneres sejam reivindicados, não é tal qual eles estão historicamente marcados, 

no interior de quadros teóricos mais estabilizados, que são tomados. Para dar conta da instância 

que age nas situações de trabalho, fala-se em corpo-si. Para cada situação concreta de trabalho 

uma racionalidade se impõe, aquela do corpo-si. Raciocinar é entender, julgar, avaliar, calcular; 

é agir segundo um conjunto de razões. O trabalhador, convocado pela atividade no seu todo 

(uma alquimia do físico, do psíquico, do histórico, do religioso, do emotivo, do inteligível etc), 

o faz segundo as que lhe são próprias; afinal de contas, “como se poderia pensar que o exercício 

profissional não remete o indivíduo a algo como suas escolhas ou seus dramas interiores? (Idem, 

p. 35). Schwartz assevera que “os atos de trabalho não encontram o trabalhador como uma massa 

mole onde se inscreveria passivamente a memória dos atos de produzir” (Idem, Ibidem).  

Há, consequentemente, um esforço humano de viver em saúde (Canguilhem, 2009), 

compreendido este termo para além do corpo físico, como tentativa de não se reduzir ao que 

está de algum modo determinado previamente. Isso supõe que não se possa falar na existência, 

de um lado, daqueles que vivem e, de outro, daqueles pensam o que se deve viver, como se a 

própria vida se resumisse a um teatro de fantoches cujos atos obedecessem a scripts 

“invioláveis”, dos quais estivéssemos prisioneiros, impedidos ao improviso, espécie de 

maldição da condição de um ser humano absolutamente assujeitado. O corpo-si é a entidade que 

experimenta o drama, a aventura de sua existência, investido de tudo quanto lhe constitui; 
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drama, portanto, como equivalente de sua origem etimológica, do grego dráō, ‘eu faço’ (Cunha, 

2000). Uma encenação, sim, em parte modelizada, poder-se-ia dizer, mas de modo algum 

usurpadora de uma vez por todas (ainda que em muitos casos ela pretenda ser), capaz de mutilar 

o ente em seus cadinhos segundo conveniências estranhas ao própria sujeito da cena. 

Muito recentemente, no entanto, tem-se preferido falar, num processo de reavaliação 

conceitual no âmbito da Ergologia, a partir de questionamentos oriundos de áreas vizinhas, não 

mais em dramáticas do uso de si (por si e pelos outros), mas na “expressão mais completa 

dramática de uso do corpo-si” (Schwartz, 2014, p. 260). Essa visada tem lugar justamente na 

preocupação de fazer convergir elementos os mais distintos – os cadinhos, como nos referimos 

ainda há pouco – indissociáveis na apoteose do agir. Um tal encaminhamento segue a via 

contrária, diga-se de passagem, daquela que parecem percorrer as perspectivas teóricas das 

especialidades absolutamente stricto sensu, cada qual a eleger o seu nicho de investigação no 

intuito, diríamos, utópico, de encerrar uma palavra original sobre um fenômeno que se tenha 

conseguido isolar para além do conjunto de que faz parte e sobre o qual incide de modo decisivo. 

Vê-se nisso um esforço, até certo ponto, louvável, mas perigoso, em parte, o da compreensão 

do microscópico, pois se não considera uma relação dialética – e não apenas de causalidades – 

com o contexto mais amplo, só se podem produzir miopias. A compartimentação não se faz sem 

riscos. Ao contrário, é preciso saber integrar, no corpo que trabalha, os elementos que o 

engendram, para além, inclusive da matéria de que ele é constituído: 

Globalmente, essa entidade que passamos a chamar de “corpo-si” 

transgride todas as fronteiras entre o biológico e o histórico. Ou, mais 

do que isso, ela historiza o suporte biológico sem que por isso autorize 

a dissociar esse esforço de recentramento, que se poderia também 

chamar de busca de saúde, de seus legados imemoriais arraigados no 

vivo em geral. (Schwartz, idem, p. 264) 

O corpo-si encontra fundamento, assim, numa tripla ancoragem: o biológico, o histórico 

e o singular. Trata-se de um encontro de compleições, estruturas, daquilo que dá ao homem 

substância e densidade materiais; comungam-se memórias, narrativas consagradas, os espólios 

universais, a urdidura, as crônicas dos que já viveram, sem que os outros, no devir, sejam 

impedidos de fazer a sua própria experiência; por isso, finalmente, mobiliza-se, na convergência 

do palpável e do conhecido, a assinatura das singularidades, das vidas ímpares. Consiste, 
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portanto, entre aspas, em um preço a se pagar por vivermos num mundo que não criamos, mas 

no interior do qual estamos inevitavelmente inseridos e ao qual somos chamados a responder, 

“seria possível compreender o corpo-si como um todo em confronto ‘ativo’ com um meio 

ecológico-social” (Idem, p. 265). No âmbito da abordagem ergológica, interessa saber  

de que maneira se insemina no mais profundo de nosso corpo-si nossa 

relação valorativa, constituindo-se a mediação por combinações 

problematicamente hierarquizadas de debates de normas, debates que, 

em todos os níveis, só podem ser resolvidos pela arbitragem de uma 

verticalidade axiológica. (Idem, ibidem, p. 266) 

Porém, para agir, o homem não se encontra apenas em um mundo saturado de normas e 

valores; para compreender o seu drama é preciso levar em conta ainda a questão dos saberes, 

eles mesmos fontes de normas. A atividade nos convoca, também, no nível do epistêmico. 

Habitamos um mundo igualmente saturado por saberes. Agimos (ou podemos agir), então, 

porque sabemos (ou podemos saber) como orientar as nossas ações em função daquilo que 

conhecemos de nós mesmos e dos meios em que a nossa ação se desenrola. A compreensão 

sobre o modo como atuam os saberes sobre os homens e, em contrapartida, como atuam os 

homens sobre os próprios saberes, ou a partir deles, deve levar em conta uma questão para a 

qual a mesma abordagem ergológica tem chamado atenção em seus trabalhos sobre a atividade, 

os graus de aderência e de desaderência: 

Noção relativamente nova no âmbito da Ergologia, os graus de 

aderência e de desaderência se definem por uma determinada relação 

com os saberes que permeiam a atividade de trabalho. Ao polo da 

aderência corresponde o lugar cativo das circunstâncias irrepetíveis 

vividas no aqui e agora que dão forma aos saberes chamados investidos. 

Já o polo da desaderência estaria apartado dos acontecimentos situados, 

tangenciando, logo, os saberes ditos constituídos que se vinculam às 

prescrições e às coerções em uma conjuntura laboral que aspira à 

máxima antecipação como um ideal a ser perseguido, na tentativa de 

minimizar problemas em potencial que, em última análise, 

comprometem o desempenho da mão de obra. (Fonseca & Campos, 

2014, p. 104) 

Com efeito, este encaminhamento apresentado pela Ergologia não teria o mesmo peso 

se não fosse a sua preocupação com que se denominam, conforme a citação anterior, o saber 

constituído e o saber investido. Essa dupla consideração permite um questionamento sobre de 
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que maneira os saberes investidos, os quais se produzem no próprio acontecimento da atividade, 

se relacionam com os saberes constituídos. A esse respeito, Pierre Trinquet (2010) afirma que o 

investido – designado pelo autor como o verdadeiro saber – é complementar ao constituído. Tais 

formas de saber, em hipótese alguma, são dispensáveis, sequer irredutíveis; são, para usarmos 

uma imagem, duas faces de uma só moeda que se constituem reciprocamente numa relação 

dialética. Aos analistas, compete, inclusive do ponto de vista ético, procurar entender em que e 

de que modos se associam saberes acadêmicos e saberes da experiência, sem o que fica 

prejudicada a tentativa de compreender as situações de trabalho em geral. 

Louis Durrive (2014) prefere tratá-los (o saber no sentido acadêmico ou da organização, 

de um lado, e o da experiência, de outro) em termos de uma dupla antecipação, a fim de 

demonstrar melhor o lugar de importância que ambos ocupam no que diz respeito à compreensão 

não apenas das situações de trabalho, mas também da atividade humana em geral: 

O primeiro, por seu alto grau de desaderência, repousa sobre a exclusão 

de um ponto de vista singular: eis aí a sua força. O segundo, que resulta 

também de um descolamento, mas que está ainda parcialmente 

absorvido na aderência, repousa sobre a inclusão de um ponto de vista 

singular: eis aí também a sua força. Cada um desses saberes ultrapassa 

o outro: o primeiro antecipa a ação, o segundo transborda a previsão. 

Falamos, então, de dupla antecipação, uma dinâmica renovada sem 

cessar porque a antecipação buscará recuperar aquilo que a ultrapassa a 

fim de manter o controle da situação; a seu turno, a atividade tentará 

constantemente retomar a iniciativa sobre aquilo que procura governá-

la. ( p. 13)17 

Todo esforço empreendido na busca por compreender os modos de relação entre estes 

saberes – e também entre as normas as mais diversas –, cuja caracterização dada pela Ergologia 

tem algo de muito original, encontrará, no entanto, sempre os limites com os quais lidar. Se o 

debate de normas, as configurações dos mundos de valores e o diálogo entre os regimes de saber 

não cessam de se transformar, torna-se um engodo acreditar que se possa apreendê-los de uma 

                                                           
17 Le premier, par son haut degré de désadhérence, repose sur L’EXCLUSION du point de vue singulier: c’est sa 

force. Le second, qui resulte lui aussi d’um décollement, mais qui est encore partiellement pris dans l’adhérence, 

repose sur L’INCLUSION du point de vue singulier: et c’est aussi sa force. Chacun de ces savoirs dépasse l’autre: 

le premier antecipe l’action, le second déborde la prévision. On parle alors de double anticipation, une dynamique 

sans cesse renouvelée puisque l’anticipation va chercher à récupérer ce qui l’a dépassée afin de garder la maîtrise 

de la situation ; de son côté, l’activité essaiera constamment de reprendre l’initiative sur ce qui cherche à la 

gouverner (tradução livre) 
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vez por todas. Capitalizar, de algum modo, o que produzem os seres humanos industriosos é a 

um só tempo um ganho e uma “perda”; ganho, porque será possível, desde que empreendidos 

os métodos e firmados os acordos entre os coletivos humanos, formalizar, mesmo que apenas 

em parte, o que existe sem ainda ter sido enunciado; “perda” (e as aspas aqui devem ser levadas 

muito a sério), porque a defasagem, digamos assim, constitutiva da atividade impor-se-á sempre. 

Resulta disso uma expressão bastante relevante para a abordagem ergológica, o desconforto 

intelectual, a qual exige de nós  

admitir e aceitar que não sabemos tudo e que nunca poderemos sabê-lo, 

quando se trata de agir sobre e com os humanos; que não há verdade 

imutável e definitiva; que nunca há somente uma maneira certa para 

fazer as coisas. (Trinquet, 2010, p. 100) 

Ou ainda, conforme Schwartz,  

no âmago da vida e da história se abriga uma realidade profundamente 

enigmática, a atividade, que sempre escapará de qualquer modelização, 

categorização, saber disciplinar, instrumento de medida. É preciso saber 

aceitar esse enigma, objeto de pesquisa criteriosa e não de cálculo 

triunfante. (2011, p. 146) 

No que diz respeito às normas, aos valores ou aos saberes, para explicar a potencialidade 

humana e toda complexidade de que ela se vê investida, Schwartz (2011) se utiliza da metáfora 

da trama e da urdidura, esboçada alhures por François Daniellou. Segundo Schwartz, na 

atividade – em com muito mais força, na de trabalho – a trama diz respeito às formas de 

antecipação da atividade, ao passo que a urdidura remete ao universo da confrontação que 

necessariamente as escolhas singulares do homem em atividade põem em questão. Dito de outro 

modo, a trama está para a tradição ou memória da mesma forma que a urdidura está para a 

atualização apreciativo-construtiva desta tradição ou memória; há, portanto, um traço de 

permanência e um traço de ruptura. Para a compreensão da atividade, será preciso articular os 

efeitos de trama e os efeitos de urdidura; remeter ao universo das normas antecedentes e das 

renormalizações; compreender as tensões, às vezes mesmo belicosa, entre os diversos valores, 

sejam eles do campo do bem comum ou aqueles do econômico; considerar o diálogo entre os 

saberes constituídos e os investidos. 
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3.1.2 O espaço tripolar e os dispositivos dinâmicos de três polos 

Dito tudo quanto se disse nas seções anteriores, afinal de contas, de que modo 

encaminhar uma compreensão, ainda que sempre parcial, de todo esse fenômeno? No âmago da 

Ergologia está um questionamento fundamental acerca do modo como a história se produz. Para 

os pesquisadores que assumem os pressupostos de uma tal abordagem, não se poderá falar 

jamais em unilateralidades. São as tensões, a cada momento reconfiguráveis e reconfiguradoras, 

que interessam naquilo que elas são capazes de expressar sobre as escolhas dos homens, não 

entendidos como meros espectadores de suas trajetórias, mas como protagonistas da história que 

tecem no seu cotidiano, tendo em vista todos os tipos de coerções a que estejam submetidos. 

Tais coerções advém sobretudo de dois polos, aos quais, segundo Schwartz (Schwartz & 

Durrive, 2007), se tem, equivocadamente, atribuído todo o peso sobre o curso assumido pela 

história: o mercado e o político.  

Algo típico das sociedades mercantis e de direito, essa atribuição duvidosa não é em 

absoluto fortuita, visto que a produção das normas antecedentes encontra nestes dois polos, de 

acordo com a Ergologia, um lugar privilegiado. É também aí que se veem comprometidos os 

sistemas de valores: o político como responsável pelos valores sem dimensão e o mercado como 

o fiador dos valores dimensionáveis: 

Efetivamente, no polo mercantil, há um sentimento de que tudo o que 

ali acontece se orienta e que as decisões são tomadas em função dos 

valores quantificáveis, e dessa forma, dimensionáveis. Ou seja, dispor-

se-ia de unidades de medidas para os fatos que lhe dizem respeito (...) 

No outro polo, reencontramos questões como: o que é saúde? como 

viver bem juntos? como preparar um planeta vivível para todos nas 

gerações futuras? o que é cultura? o que é satisfação e prazer para as 

pessoas? por que damos tanta importância à igualdade e à justiça?... 

Nestes domínios não existem teodolitos ou contadores que possam dar 

uma escala destes valores! (Idem, p. 251) 

Intervém, no entanto, sobre estes dois polos, aquele no interior do qual se situam os 

atores sociais, os quais, “atormentados” pela sua própria condição de sujeitos da atividade, 

fazem a gestão de tudo quanto esteja colocado em jogo. Para a Ergologia, a força motriz que faz 

produzir a história é justamente a atividade, porque nada daquilo que a antecede frutifica por si 

mesmo, sem que as arbitragens se imponham naquilo que elas têm de mais forte: as dramáticas 
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de uso do corpo-si, os debates de normas inseridos num mundo regido por valores e em parte já 

conhecido em vista dos saberes sobre ele já produzidos. Tradicionalmente, esta dialética tem 

sido representada como um esquema tripolar, sobretudo nos trabalhos de Schwartz, na forma de 

um triângulo; o que segue se inspira naquele que consta em um deles (Idem, p. 254): 

Figura 3 - Uma proposta de esquema tripolar 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

O espaço tripolar mostra, portanto, que o homem não pode ser resumido a produto ou 

efeito de determinações político-econômicas que lhe sejam exteriores. Ele o é, em parte, mas é 

também ator destas mesmas determinações. O cenário será sempre matizado em função daqueles 

que por ele circulam e sobre o qual intervém ativamente. Na verdade, o político e o econômico 
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são, eles mesmos, a conjunção de todas as escolhas que atores sociais concretos fizeram até o 

dado momento de seu descolamento, até perderem a parcela de pertinência local de que se viam 

investidos e se tornarem patrimônio. O conjunto das coerções que se impõem sobre os homens 

de modo desaderente foi, pelo menos em parte e em num dado momento da história, aderente, 

foi submetido às contingências de acontecimentos singulares, das quais apenas o generalizável 

restou.  

O esquema tripolar dá conta de uma descrição sobre o modo como a atividade opera na 

construção da história; trata-se de uma novidade epistemológica porque rompe com uma 

tradição que insiste em apreender a roda da história a girar somente em torno de dois eixos: o 

político e o mercantil. No entanto, resta saber de que maneira apreender o modo como a história 

se produz, resta construir os meios para capitalizar, ainda que parcialmente, os mecanismos 

dessa produção. É nesse ínterim que se convocam os Dispositivos Dinâmicos de Três Polos 

(DD3P), os quais assumem uma faceta metodológica muito específica porque pretendem fazer 

da consideração da atividade um elemento transformador, porque almejam no esforço coletivo, 

a envolver os mais diversos atores sociais (pesquisadores, trabalhadores, gestores, cientistas do 

método, profissionais de recursos humanos, estagiários etc), instaurar um processo de 

apropriação consciente dos saberes produzidos pela atividade. “O dispositivo de três polos se 

situa, efetivamente, naquilo que podemos chamar de formação” (Idem, p. 267). Dito de outro 

modo, é preciso “incitar aqueles que vivem e trabalham a pôr em palavras um ponto de vista 

sobre sua atividade, a fim de torná-la comunicável e de submetê-la à confrontação de saberes 

(Schwartz, 2011, p. 162). 

Tais dispositivos podem assumir configurações muito distintas a depender dos interesses 

do pesquisador e dos acordos assumidos com os atores sociais que participam de um estudo. De 

nossa parte, nos interessamos particularmente pelo modo como Louis Durrive o encaminha, na 

sua preocupação com a formação profissional, para a qual, sendo assim, se mobiliza um diálogo 

entre os mais diversos tipos de saberes envolvidos neste processo. Com efeito, falar de formação 

profissional implica construir um espaço privilegiado no interior do qual se possa confrontar o 

que sabem os seus protagonistas, implica construir um espaço de fala a partir do qual se possa 

facejar o que pensam de si e o que pensam dos outros; é preciso equacionar a relação dos sujeitos 

com os seus saberes, os quais, estão, ou não, em sistema de correspondência com os de seus 
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pares. O dispositivo que segue foi inspirado em outro, o qual se encontra em uma das 

publicações do referido autor (2013, p. 31): 

Figura 4 - Uma proposta de DD3P 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

Isto posto, vê-se bem a ordem de comprometimento a que se veriam submetidos os que 

se dispusessem a participar de uma tal “aventura”; compromisso de várias dramáticas de uso do 

corpo-si; problematização de normas e valores que se debatem na singularidade destas mesmas 

dramáticas; tensão entre saberes, às vezes conflitantes, que incidem sobre contextos muito 

próximos; mobilização da palavra, naquilo que ela comporta para além da sua tentadora 

transparência. Vê-se, portanto, que promover um diálogo corresponde a ter de lidar com 

verbalizações, compreende, ao mesmo tempo, fazer emergir e intervir sobre a fala. Isto exige, 

enfim, do pesquisador, sobretudo quando ele fala do lugar do linguista, assumir uma dada visão 

de linguagem; exige uma reflexão sobre os dispositivos metodológicos propriamente ditos, os 

quais compõem o DD3P, como estrutura maior. A esta série de preocupações passamos agora. 
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3.2 A perspectiva enunciativo-discursiva da Análise do Discurso 

Se no item 3.1 nos ocupamos de apontar os fundamentos da abordagem ergológica, aqui 

nos caberá uma reflexão sobre a perspectiva dos estudos da linguagem que nos interessa. É, 

sobretudo, de Maingueneau que nos aproximamos e da sua visão enunciativo-discursiva da 

linguagem. Segundo o teórico francês, a Análise do Discurso não é um campo cujos mais 

diversos pressupostos convergem. Talvez reflexo da heterogeneidade que constitui o nível mais 

amplo de que se origina, ela mesma, a AD, assume características muito diversas a depender do 

ponto de vista teórico, epistemológico e metodológico admitido. Maingueneau afirma que se 

trata “de um espaço de pesquisa fervilhante e que não pode ser remetido a um lugar de 

emergência exato” (2015, p. 15). Contudo, segundo o autor, pelo menos quatro pensadores 

teriam um papel fundamental na sua emergência: Erving Goffman, Ludwig Wittgenstein, 

Michel Foucault e Mikhail Bakhtin. Essa múltipla paternidade, evidentemente, é de certo modo 

problemática, pois “cada um deles abrange apenas parte desse imenso campo (Idem, ibidem). A 

França é, sem dúvida, um dos grandes centros em termos de Análise do Discurso, motivo pelo 

qual é possível falar, inclusive, em Escola Francesa de Análise do Discurso. O conjunto das 

pesquisas reunidas sob esta etiqueta tem origem em  

um estudo do discurso político, efetuado por linguistas e historiadores, 

com uma metodologia que associava a linguística estrutural e uma teoria 

da ideologia, inspirada, ao mesmo tempo, na releitura da obra de Marx 

por Althusser e na psicanálise de Lacan. Tratava-se de pensar a relação 

entre o ideológico e a linguística, evitando reduzir o discurso à análise 

da língua ou, ao contrário, de dissolver o discursivo no ideológico. 

(Maingueneau, 1998, p. 70) 

Esse tipo de designação, contudo, é bastante datado e compreende os trabalhos 

elaborados na França dos anos 1960 e 1970. Em seu estágio atual, é possível falar em Escola 

Francesa em sentido mais amplo, constituída por um leque de pesquisas que partilham 

determinados interesses, dando mais ou menos peso a alguns deles:  

Estudam, preferentemente, corpus ‘escritos’, formações discursivas que 

apresentam interesse histórico; refletem sobre a inscrição do Sujeito no 

seu discurso; fazem uso das teorias da enunciação linguística (...); 

atribuem um papel privilegiado ao interdiscurso. (Idem, p. 71) 
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No conjunto daquilo que os analistas buscam privilegiar em suas análises, a depender 

das vertentes dos estudos discursivos a que se filiam, Maingueneau (2013; 2015) afirma que, 

quando se trata de discurso, mobilizam-se, de modo generalizado, um conjunto de ideias-força 

em torno das quais orbita a noção. Fala-se em (a) discurso como uma organização para além 

da frase, que “mobiliza estruturas de outra ordem, diferentes das da frase” (2015, p. 25). Isso 

não significa, contudo, que uma única frase não possa ser tomada como uma instância 

discursiva, como seria o caso, por exemplo, de uma placa de trânsito, mas que “os discursos, 

enquanto unidades transfrásticas, estão submetidos a regras de organização vigentes em um 

grupo social determinado” (2013, p. 58). Trata-se de regras que atuam em dois níveis: as 

relativas aos gêneros do discurso (dispositivos de comunicação sócio-historicamente validados 

numa esfera de atividade qualquer, como os artigos de opinião ou uma petição judicial, por 

exemplo); as correspondentes aos modos de composição textual que atravessam, não 

indistintamente, os gêneros, como a descrição, o relato etc. 

Considera-se ainda como um leitmotiven o ponto de vista segundo o qual o (b) discurso 

é uma forma de ação e não somente uma maneira de representar o mundo. Nesse sentido, dizer 

é agir sobre o mundo, é intervir nele diretamente a partir dos atos de linguagem específicos a 

cada situação, em geral determinados pelos gêneros de discurso mobilizados. Desse modo, 

inscreve-se “o discurso entre as atividades, facilita-se relacioná-las com as atividades não 

verbais” (Maingueneau, 2015, p. 26). Além disso, deve-se ter em conta que (c) o discurso é 

contextualizado e deve ser remetido a uma situação de enunciação singular em que ele se 

materializa, no interior da qual os elementos da língua, tomados como expressões indiciais, 

assumem seus sentidos, visto que “a indicialidade permite representar a incompletude radical 

das palavras, que devem ser indexadas a uma situação de troca linguística, um contexto 

particular” (Idem, p. 27) 

Outro importante aspecto a ser considerado, o discurso é (d) assumido por um sujeito: 

“o discurso só é discurso enquanto remete a um sujeito” (Maingueneau, 2013, p. 61). A inscrição 

deste no plano enunciativo se faz a partir de evidências materiais cujo rastro está nos recursos 

da língua (marcas pronominais, temporais e espaciais; implicação com o dito pela modalização 

da fala etc). Não se deve confundir este sujeito, contudo, com um indivíduo autônomo e 

transparente, senhor de seu dizer desde sempre, “ponto de origem soberana de ‘sua’ fala” 
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(Maingueneau, 2015, p. 27). Com efeito, o enunciador de um discurso é regido pelas regras que 

governam os gêneros do discurso em que está inscrito. Do mesmo modo, os sentidos do que diz 

se delimitam pelas relações estabelecidas com os parceiros da interação e com os sentidos 

cristalizados no conjunto difuso de outras enunciações, sejam elas efetivamente realizadas ou 

mesmo aquelas possíveis de se efetivar. 

Deve-se ter em conta também que a “atividade verbal, tanto quanto qualquer 

comportamento social, é regida por normas” (Idem, ibidem). O discurso, portanto, se apresenta 

como (e) regido por normas. Elas advém de múltiplos lugares, todos elas determinadas, de 

alguma maneira, pelo jogo inerente ao próprio funcionamento da linguagem, desde questões as 

mais elementares, como por exemplo a relação pergunta/resposta (pergunta-se o que não se sabe, 

a alguém de quem, supostamente, se possa obter uma resposta etc) até as mais sofisticadas, tais 

quais aquelas que governam os gêneros do discurso por meio dos quais os discursos se efetivam. 

Numa outra ordem de ideias-força, segundo Maingueneau, “qualquer enunciação é dominada 

por um interdiscurso que a atravessa sem que ela se dê conta disso” (Idem, p. 28). A 

interpretação de um enunciado demanda remetê-lo a outros, com os quais mantém relações de 

aliança, conflito ou aparente neutralidade. Por isso o discurso (f) deve ser assumido no bojo de 

um interdiscurso. 

Finalmente, ainda segundo Maingueneau, o discurso (g) constrói socialmente o sentido, 

não importa a modalidade, as circunstâncias ou os rituais que envolvem a produção verbal: “(...) 

não é um sentido diretamente acessível, estável, imanente a um enunciado ou a um grupo de 

enunciados que estaria esperando para ser decifrado: ele é construído e reconstruído no interior 

de práticas sociais determinadas (Idem, p. 29) 

Esse tipo de caracterização a que se presta Maingueneau é bastante didática; sintoma, 

inclusive, de uma das obras a que recorremos (2013) que se define claramente como uma espécie 

de “manual” aos interessados pela AD, com vistas a delinear o mais amplamente possível o 

campo de seu interesse e, mais particularmente, o modo como o autor procede em suas análises 

e reflexões sobre as práticas discursivas. Contudo, apesar de uma obra assim descrita, lhe é 

imprimida o fôlego teórico necessário. Se chamamos a atenção para este aspecto de didaticidade 

no modo como toda a obra referida se apresenta e, especialmente, no que tange a essa exposição 
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das ideias-força em torno das quais a noção de discurso orbita, é, sem sombra de dúvida, para 

problematizá-las um pouco. Entenda-se que este conjunto de aspectos acerca dos quais o autor 

discorre não encontram no âmbito do acontecimento discursivo em si fronteiras nítidas. O 

primado do interdiscurso, por exemplo, pode perfeitamente integrar a questão dos sentidos como 

o resultado de uma construção social. Do mesmo modo, preconizar o discurso como instância 

para além da frase implicaria considerar que o contexto que a engendra – e que por ela é 

engendrado – é um dado a ser colocado em relevo nas análises.  

A bem da verdade, o próprio autor faz uma ressalva sobre o modo como tais ideias-força 

podem operar a depender das correntes que se aproximam do discurso enquanto objeto de 

interesse: “Segundo a perspectiva que lhe é própria, cada corrente, ou cada pesquisador, vai pôr 

em primeiro plano um ou outro dos leitmotiven associados ao termo ‘discurso’, sem com isso 

excluir os outros, que ficam em segundo plano” (Maingueneau, 2015, p. 29). No modelo de 

Análise do Discurso de base enunciativa a que se propõe Maingueneau, mais pontualmente, é 

preciso pensar o discurso em suas dimensões linguística e histórica, a partir do que fica 

pressuposta a inseparabilidade, portanto, entre o texto e o seu contexto sócio-histórico. Para o 

linguista francês, é preciso se situar “no lugar em que vêm se articular um funcionamento 

discursivo e sua inscrição histórica, procurando pensar as condições de sua ‘enunciablidade’ 

passível de ser historicamente circunscrita” (2008, p. 17). Ainda de acordo com o autor, “o 

interesse específico que rege a análise do discurso é relacionar a estruturação dos textos aos 

lugares que os tornam possíveis e que eles tornam possíveis” (2015, p. 47). Como consequência, 

“o objeto da análise do discurso não são, então, nem os funcionamentos textuais, nem a situação 

de comunicação, mas o que os amarra por meio de um dispositivo de enunciação 

simultaneamente resultante do verbal e do institucional” (Idem, ibidem). Mais do que isso, 

contudo, “assumir essa concepção de análise do discurso é dar um papel central a diversas 

problemáticas, em particular, à dos gêneros do discurso” (Idem, ibidem). 

No caso do nosso estudo, a questão dos gêneros do discurso assume uma importância 

ainda mais radical, visto que aqueles sobre os quais nos debruçamos advém do interior da 

própria pesquisa, sob a forma de um dispositivo metodológico especialmente construído para 

os fins a que nos propomos. No capítulo sobre a metodologia, esses gêneros são devidamente 
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apresentados e discutidos. Por ora, nos limitaremos a apresentar as categorias que mobilizamos 

nas análises do nosso corpus de pesquisa. 

 

3.2.1 Inscrição e reflexividade enunciativas: planos da enunciação, emprego das pessoas e 

modalidades discursivas 

Maingueneau (2011; 2013) estabelece que os enunciados, de uma maneira geral, 

assumem como ponto de referência a situação de enunciação mais imediata de que participam 

e são o produto. A depender do modo como eles se “posicionam” em relação à situação, pode-

se falar em dois planos enunciativos: o embreado e o não embreado18. Maingueneau ressalva, 

no entanto, que não são todos os elementos da situação que servem de bússola para que se possa 

interpretar tais enunciados, mas especificamente o enunciador, o coenunciador, o momento e o 

lugar da enunciação.  

Tais elementos encontram nas unidades da língua o lugar de sua manifestação: 

pronomes, advérbios ou grupos nominais e os tempos verbais. Estas unidades não dizem muita 

coisa por si só. Com efeito, quando lemos “eu”, se não dispomos de mais nenhuma informação 

sobre a situação de enunciação no interior da qual a unidade se materializa, ficamos 

impossibilitados de interpretar corretamente esta forma pronominal. O mesmo pode ser dito com 

relação às marcas que indicam o interlocutor. Tratando do pronome “eu”, Benveniste 

(1966/2005) faz uma reflexão pertinente, que pode ser estendida a outras categorias, como “tu”, 

“nós”, “vós” “você(s)” assim como a outros pronomes (demonstrativos e possessivos), alguns 

advérbios e locuções adverbiais, interpretáveis somente na sua relação com a situação de 

                                                           
18 Uma tal proposição encontra origem em Benveniste (1966/2005), para quem seria necessário distinguir Discurso 

e História. Segundo Maingueneau (1998), em Benveniste, ao Discurso corresponderiam os enunciados em que um 

locutor, inscrito em sua própria enunciação, se dirige a interlocutor; à História, aqueles os quais aparentemente 

seriam regulados por si mesmos. Posteriormente, passou-se à oposição discurso / narrativa, a partir dos estudos de 

Simonin-Grumbach, entendida como aquela “entre um plano de enunciação” (Maingueneau, Idem, p. 50) com ou 

sem marcas de remissão à situação de enunciação.  Maingueneau adverte que uma tal distinção encontra suas 

dificuldades pois facilmente se poderia confundir narrativa com narração ou mesmo restringir ao discurso apenas 

o conjunto de enunciados embreados. Maingueneau cita, por exemplo, o caso dos provérbios e afins, típicos do 

plano não embreado, sem no entanto dependerem da narrativa. 
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enunciação. O autor afirma que o sujeito da enunciação se constitui enquanto tal a partir do 

momento em que se inscreve em sua própria enunciação:  

Enquanto realização individual, a enunciação pode se definir, em 

relação à língua, como um processo de apropriação. O locutor se 

apropria do aparelho formal da língua e enuncia sua posição de locutor 

por meio de índices específicos, de um lado, e por meio de 

procedimentos acessórios, de outro. (1974/2006, 84) 

Contudo, não se trata apenas de um locutor, mas da instalação de um par interlocutivo, 

conforme o evidencia mais uma vez o autor: “Mas imediatamente, desde que ele se declara 

locutor e assume a língua, ele implanta o outro diante de si, qualquer que seja o grau de presença 

que ele atribua a esse outro” (Idem, ibidem). Ainda de acordo com Benveniste, “na enunciação, 

a língua se acha empregada para a expressão de uma certa relação com o mundo” (Idem, 

ibidem), uma relação com os referentes, nós diríamos. O que se destaca, sobretudo, é a 

possibilidade de se opor duas categorias fundamentais ao processo de enunciação: a pessoa e a 

não-pessoa. A primeira diz respeito ao par interlocutivo (eu-tu > pessoa restrita / nós-vós > 

pessoa ampliada) e se manifestam no fio do discurso por meio de indícios os mais variados, tais 

quais as formas pronominais e as desinências verbais. A segunda representa o referente da 

enunciação (ele/eles), aquele ou aquilo sobre o que se fala e se manifesta igualmente por meio 

de marcas pronominais e desinenciais. Para Benveniste,  

Eu designa aquele que fala em implica ao mesmo tempo um enunciado 

sobre o ‘eu’: dizendo eu, não posso deixar de falar de mim. Na segunda 

pessoa, ‘tu’ é necessariamente designado por eu e não pode ser pensado 

fora de uma situação proposta a partir do ‘eu’; e, ao mesmo tempo, eu 

enuncia algo como um predicado de ‘tu’. Da terceira pessoa, porém, um 

predicado é bem enunciado somente fora do ‘eu-tu’; essa forma assim é 

exceptuada da relação pela qual ‘eu’ e ‘tu’ se especificam. Daí ser 

questionável a legitimidade dessa forma como ‘pessoa’. (1966/2005, p. 

250) 

Esta distinção entre pessoa e não-pessoa precisa ser referida aos contextos específicos 

em que seus empregos se fazem efetivamente. Via de regra, a manifestação de uma ou de outra 

categoria de pessoa tem a ver com noções de subjetividade/objetividade, com o maior ou menor 

comprometimento do enunciador com relação ao objeto mesmo sua enunciação, com 

apagamentos estratégicos, com superinvestimentos enunciativos, com a natureza dos gêneros 
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do discurso etc. Ao analista não cabe tão somente identificar as formas de emprego das pessoas 

mas sim depreender os sentidos que delas resultam.  

Com relação aos índices de tempo e lugar, deve-se ter em conta também que não são 

todos os que servem para referir os enunciados à sua situação de enunciação. De fato, alguns se 

referem a elementos no interior do próprio enunciado e dispensam a situação para que sejam 

interpretados. Com relação à noção de lugar, destacam-se unidades como aqui e lá; alguns 

grupos nominais formados por pronomes demonstrativos e substantivos também podem servir 

como referência (“este livro”; “essa teoria”). No que diz respeito à noção de tempo, o repertório 

é um pouco mais vasto e pode compreender termos como agora, hoje, amanhã, na semana que 

vem, há dois dias etc. A essas unidades que permitem ao leitor encontrar na situação de 

enunciação o ponto de referência, ou seja, a embreagem enunciativa, denominamos embreantes 

ou dêiticos: 

Chama-se embreagem o conjunto das operações pelas quais um 

enunciado se ancora na sua situação de enunciação, e embreantes 

(também chamados de ‘elementos dêiticos’), os elementos que no 

enunciado marcam essa embreagem. (Maingueneau, 2013, p. 129) 

Por sua vez, quando se trata tempos verbais, devemos considerar que todos eles se 

orientam pelo tempo presente: em termos de tempo verbal, o dêitico por excelência. Os 

marcadores verbais do futuro e do passado o tomam por base. Contudo, nem sempre o presente 

é dêitico, como no caso do presente histórico, por exemplo, facilmente observável em 

enunciados como o que segue: “Em 1500, Cabral chega ao Brasil”. O verbo “chegar”, embora 

flexionado no presente do indicativo, se reporta a um fato pretérito. Igualmente não dêiticos são 

os verbos no presente que indicam ações habituais, como se observa em “Como frutas todos os 

dias”. 

É preciso ter claro, contudo, de um ponto de vista discursivo, que a ancoragem ou não 

na situação de enunciação, critério fundamental para que se identifique em que planos atuam os 

enunciados, não significa que estes não possuam um enunciador que por eles se responsabilizam 

nem sequer que eles não sejam produzidos no âmbito de uma situação de comunicação qualquer. 

O apelo ao plano não embreado pode corresponder a uma estratégia enunciativa de não 

responsabilização pelo dito por parte do enunciador, como ocorre, por exemplo, em um debate 
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político em que as partes envolvidas buscam manter laços de cordialidade por meio de uma fala 

mais polida e comedida. Ao contrário, se os adversários são abertamente polêmicos um em 

relação ao outro, o plano embreado pode tomar a cena por meio de traços muito bem marcados 

do par interlocutivo e de elementos que remetam à situação de enunciação.   

Além disso, a depender das circunstâncias em que a prática discursiva se dá, e mesmo 

em virtude do gênero discursivo no qual o enunciado se inscreve, determinadas coerções 

impõem, de saída, um ou outro plano enunciativo. As regras que governam a elaboração de leis 

e normas jurídicas, por exemplo, definem a não embreagem como garantia da atemporalidade 

do que prescrevem e da sua extensão a um conjunto o mais amplo possível de coenunciadores. 

Já as cartas de amor, a partir das quais duas pessoas apaixonadas declaram seus sentimentos, 

tendem a reduzir ao máximo o espectro enunciativo a fim de garantir, no plano dos arranjos 

inerentes ao gênero, um espaço de intimidade. Depreender sentidos, portanto, levando em conta 

os elementos que materializam um dado plano enunciativo demanda um olhar para além das 

marcas propriamente ditas; exige do analista uma atenção ao quadro mais amplo no interior do 

qual os enunciados são produzidos e tomam forma.  

O recurso aos planos da enunciação e ao emprego das pessoas nos permitiu refletir, na 

análise do nosso corpus, entre outros aspectos, sobre os modos como os atores sociais da 

pesquisa se inscrevem enunciativamente para apontar relações com os saberes em espaços 

institucionais distintos, segundo uma lógica de aproximações e distanciamentos em vista das 

especificidades que marcam cada tipo de saber. 

É também no âmbito daquilo que se denomina inscrição enunciativa que se inserem as 

modalidades discursivas. Maria Helena de Moura Neves (2007) define as modalidades como a 

manifestação das relações possíveis entre o sujeito e o produto de sua enunciação, ou seja, entre 

o enunciador e seu próprio enunciado. Ingedore Villaça Koch, ao destacar algumas das relações 

possíveis entre um texto e o evento constitutivo de sua enunciação, dentre eles o próprio 

enunciador, inclui os modalizadores como reveladores da “sua atitude perante o enunciado que 

produz (através de certos advérbios, dos tempos e modos verbais, de expressões do tipo: ‘é 

claro’, ‘é provável’, ‘é certo’ etc.)” (2011, p. 33). Ainda de acordo com Koch, “o recurso às 

modalidades permite, pois, ao locutor marcar a distância relativa em que se coloca com relação 
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ao enunciado que produz, seu maior ou menor grau de engajamento com relação ao que é dito” 

(Idem, p. 85) 

O conjunto de quadros teóricos que se debruçam sobre o tema é bastante vasto, motivo 

pelo qual a taxonomia tende a variar bastante, desde propostas as mais simples, como a de 

Ferenc Kiefer19 (cf. Neves, 2007), até as mais sofisticadas com a de Revere Perkins20 (também 

cf. Neves, idem). A sofisticação ou a simplicidade dos modelos teóricos propostos varia, ainda, 

segundo aquilo sobre o que a modalização pode incidir: se apenas sobre elementos do próprio 

enunciado ou se também sobre elementos da enunciação que o constitui. Segundo Neves, “pode-

se dizer que os tipos de modalidades tradicionalmente reconhecidos são um tanto diferentes nos 

diferentes autores” (Idem, p. 162)21. Independente da orientação a ser seguida, o tema tem 

origem na lógica aristotélica, segundo a qual se podia falar em modalidades aléticas, ontológicas 

ou, como depois passaram a ser designadas, aristotélicas:  

As primeiras modalidades, as aléticas ou aristotélicas, foram 

determinadas no quadrado lógico apresentado por Aristóteles, no qual, 

a partir das modalidades fundamentais do possível e do necessário, 

definem-se, por negação, os contrários respectivos, o impossível e o 

contingente. (Idem, p. 14) 

A visada lógica, contudo, sofreu críticas ao longo do tempo, dentre as quais se destaca, 

segundo Neves (2007) e Koch (2011), a de Robert Blanché22: “Para Blanché, o sistema ideal é 

aquele em que as partes se relacionam por oposição e contraste, e isso o leva à proposta de um 

hexágono que, na verdade, é uma ampliação do quadrado lógico” (Neves, 2007, p. 155). Não 

reproduziremos aqui o quadrado lógico de Aristóteles, sequer o hexágono de Blanché. A 

complexidade dos dois sistemas é demasiado grande e exigiria de nós um esforço em explicá-

los que não convém a esta pesquisa; se a eles nos referimos é tão somente para apontar as nossas 

escolhas em termos de taxonomia. Nas palavras de Koch, a proposta de Blanché “tem a 

                                                           
19 Kiefer, F. On defining modality. Folia Linguística, v. 21, n. 1, p. 67-93, 1987. 
20 Apud Roberts, J. R. Modality in amele and other papuan languages. Journal of Linguistics, v. 26, p. 363-401, 

1990. 
21 O leitor interessado poderá encontrar nesta mesma publicação de Neves uma vasta revisão de literatura no que 

diz respeito aos diferentes modos de categorização das modalidades. O livro de Koch também é uma boa fonte de 

consulta. 
22 Blanché, R. Structures intellectuelles. Essai sur l’órganization systemátique des concepts. 2 ed. Paris: Libraire 

Philosophique J. Vrin, 1969. 
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vantagem de permitir a passagem das modalidades aléticas para sistemas análogos, os dos 

modais epistêmicos e deôntico, permitindo estabelecer, também, uma relação com os 

quantificadores e o sistema de valores (axiológico)” (2011, p. 74). Sendo assim, adotamos a 

perspectiva segundo a qual são quatro as classificações possíveis para as modalidades: a alética 

(que designaremos também como assertiva), a epistêmica, a deôntica e a avaliativa.  

As modalidades aléticas/assertivas fazem referência ao eixo da existência e pressupõem 

um enunciado qualquer como verdadeiro ou falso; por exemplo a frase do astronauta russo que, 

do espaço, em abril de 1961, assistindo ao espetáculo de seu próprio planeta, disse: “A terra é 

azul”. As modalidades epistêmicas, que operam em dois níveis, o da (in)certeza e o da 

(im)possibilidade, dizem respeito ao eixo da crença, referindo-se a um conhecimento que se tem 

de um estado de coisas (na relação do enunciador com os coenunciadores e com o objeto de 

discurso mesmo); enunciados que se apoiam, por exemplo, em verbos como “achar”, 

“acreditar”, “crer”, entre outros, se constituem em uma potencial manifestação deste tipo de 

modalidade. As modalidades deônticas recobrem o domínio da conduta, daquilo que é 

normativo, obrigatório, permitido. Trabalham, portanto, com as noções de obrigação, 

facultatividade e permissão; no plano enunciativo, são muitos os elementos que participam 

disso: verbos imperativos; interpelações feitas ao interlocutor etc; não são poucos também os 

gêneros do discurso que se mostram essencialmente deônticos como as leis, os manuais de 

instrução, entre outros. Finalmente, as modalidades avaliativas designam os valores do 

enunciador, no horizonte das normas de mesma natureza estabelecidas em sociedade. Tais 

valores podem ser morais (bem / mal), técnicos (inutilidade / nocividade) e afetivos (agradável 

/ desagradável); a língua de uma maneira geral dispõe de um significativo repertório de formas 

linguísticas capazes de manifestar tal modalidade, entre as quais destacamos, a título de 

exemplo, os adjetivos e as interjeições. 

Ainda que esta tese de doutorado se valha das reflexões de Neves e Koch, é preciso 

deixar claro que elas se situam em quadros teóricos distintos do nosso, respectivamente a 

Linguística Sistêmico-funcional e a Pragmática Semântica. No âmbito da Análise do Discurso 

a que nos propomos, não se deve perder de vista jamais a articulação entre o linguístico e o 

histórico, numa visada em que se veem imbricados aspectos enunciativos e discursivos (de que 

modo os coenunciadores estão inscritos na cena enunciativa e a que posicionamentos estão 
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vinculados). De acordo com Maingueneau, “o fato de todo enunciado ter um valor modal, de 

ser modalizado pelo enunciador, mostra que a palavra só pode representar o mundo se o 

enunciador, direta ou indiretamente, marcar sua presença por meio do que diz” (2011, p. 107). 

Esta marcação, direta ou indireta, tem implicações na construção dos sentidos e no 

agenciamento das diversas vozes possíveis de compor uma situação de interação verbal. Mais 

uma vez, segundo Dominique Maingueneau, “seja por intermédio das pessoas, do tempo ou da 

modalidade, a atividade enunciativa se mostra essencialmente reflexiva: ela fala do mundo 

apontando, de algum modo, com o dedo, para sua própria atividade de fala” (Idem, p. 108) 

 

3.2.2 Responsabilidade enunciativa e polifonia: quando o eu fala e muitos outros são ouvidos 

 No âmbito dos estudos do discurso em geral, é consenso o fato de que a linguagem é 

radicalmente polifônica. Isso significa dizer que todas as formas de enunciação são 

essencialmente marcadas pela presença de múltiplas vozes que se relacionam de modo bastante 

diverso: “quando um locutor fala, ele não se contenta em expressar suas próprias opiniões; ao 

contrário, ele faz ouvir diversas vozes, mais ou menos claramente identificadas, em relação às 

quais se situa” (Maingueneau, 2013, p. 163)23. Para o linguista referido, esse tipo de fenômeno 

é objeto de estudo das ditas “teorias da polifonia linguística” (Idem, p. 166). O problema da 

polifonia foi desenvolvido, inicialmente, por Bakhtin, no âmbito da teoria literária a partir de 

seus trabalhos sobre a poética de Dostoievski. Posteriormente, no horizonte propriamente dos 

estudos linguísticos, foi Ducrot quem se ocupou da questão. Maingueneau afirma que as teorias 

da polifonia e sua preocupação com a multiplicidade de vozes constituem um imenso campo de 

trabalho; contudo, elas convergem nas questões que colocam: “como se manifestam essas 

‘vozes’ em um enunciado? que relações estabelecem elas entre si? Que relações estabelecem 

elas com o locutor que as torna audíveis?” (Idem, ibidem). 

No contexto de nossa pesquisa, os fenômenos da polifonia também se mostraram 

relevantes para as nossas análises. Recorrendo mais uma vez a Maingueneau (Idem), é preciso 

                                                           
23 Fala-se, no âmbito dos estudos bakhtinianos, em monologismo, o que corresponde a um efeito de sentido 

resultante da tentativa de apagamento da natureza dialógica da linguagem. 
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ter claro que são muitas as modelizações que circulam entre os estudiosos da linguagem; do 

mesmo modo, terminologicamente, o terreno é instável e complexo. Sendo assim, seria bastante 

possível que olhares diferentes do nosso trouxessem à baila outros fenômenos avizinhados ao 

tema. De nossa parte, cabe discutir aqueles com os quais estivemos às voltas no trabalho de 

interpretação do corpus. 

A negação polêmica marca um dos modos a partir do qual se manifesta a superposição 

de vozes. Recuperando um exemplo retirado de outra de suas publicações, Ducrot (1987) mostra 

de que modo um simples enunciado declarativo negativo do tipo “Pedro não é gentil” permite 

ver a oposição de duas vozes: uma, designada A1, segundo a qual se atestaria a gentileza de 

Pedro, e outra, A2, responsável pela recusa da primeira. De acordo com a autor, “é claro que A1 

e A2 não podem ser imputados ao mesmo autor (...) O locutor L que assume a responsabilidade 

do enunciado ‘Pedro não é gentil’ coloca em cena um enunciador E1 que sustenta que Pedro é 

gentil, e um outro, E2, ao qual é habitualmente assimilado, que se opõe a E1”24 (Idem, p. 201-

2). Portanto, fala-se negação em polêmica25 quando somos levados “a ler a afirmação sob a 

negação” (Idem, p. 205) a partir da lógica da oposição de pontos de vista os quais polemizam 

entre si.  

Maingueneau (1997) inclui a negação polêmica no rol dos casos que dão conta de uma 

heterogeneidade mostrada, expressão tomada dos trabalhos de Jacqueline Authier-Revuz que 

reporta à tese de uma heterogeneidade constitutiva e radical da linguagem da qual a primeira 

                                                           
24 A sigas L e E dizem respeito a uma distinção que Ducrot constrói em sua teoria entre Locutor e Enunciador (e 

ainda entre estes dois e o Sujeito falante), da qual não nos ocuparemos por não se constituírem em categorias 

pertinentes à nossa pesquisa. Contudo, uma interessante analogia que pode servir ao leitor como uma introdução a 

esta distinção se encontra no fragmento que segue: “O enunciador está para o locutor assim como a personagem 

está para o autor” (1987, p. 192). Brandão (1998) afirma que em Ducrot, “o sentido do enunciado é uma espécie 

de diálogo cristalizado em que um locutor – responsável pelo enunciado – coloca em cena vários enunciadores” (p. 

114). Maingueneau (1998) cita o exemplo do formulário como um dizer para o qual o locutor do texto foi apenas 

convocado a assinar sem, no entanto, ter sido o seu autor efetivo. Em última instancia – pensamos – independente 

do processo de autoria, responde pelo dizer quem o assina e, por um critério de substituição, ocupa um lugar vazio 

representado pelas forma de enunciação. Um caso notável seria o dos trabalhos acadêmicos; muitas vezes eles 

assumem as formas de primeira pessoa do plural, mas, ao serem recuperados em outros trabalhos, “perdem” seu 

estatuto de autor coletivo para serem inscritos no discurso citante como extraído de uma fonte individualizada.   
25 Na verdade, Ducrot distingue três tipos de negação: a metalinguística, a polêmica e a descritiva. Se não 

entraremos neste debate é tão somente porque a apropriação parcial de suas reflexões já nos soa suficiente. 

Maingueneau (1997) mostra que, nos trabalhos de Moesclher (Dire et contredire, pragmatique de la négation et 

acte de réfutation dans la conversation, Berne, Peter Lang, 1982, p. 87-103), a negação polêmica aponta para três 

tipos de refutação: a retificação, a refutação proposicional e a refutação pressuposicional. 
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seria tão somente uma manifestação. A referência ao termo heterogeneidade aqui é 

extremamente importante, porque, ainda que os trabalhos de Ducrot sejam absolutamente 

relevantes, há um limite nas suas considerações uma vez que se resumem a mostrar, a partir do 

fenômeno da negação, a (co)existência de duas entidades distintas, a saber, o locutor e o(s) 

enunciador(es).  

De um ponto de vista estritamente discursivo, que aqui nos interessa, é certo se tratar de 

uma relação entre elementos heterogêneos, mas é preciso ir além. Muito mais do que a 

manifestação de uma polifonia a partir do que se estabeleceria uma oposição entre duas 

entidades distintas, conforme parágrafo anterior, o que está em jogo é a oposição entre lugares 

discursivos ocupados por enunciadores efetivos, uma polêmica entre discursos e 

posicionamentos a se materializar em marcas linguísticas, eco daquilo que governa a fala desde 

antes. 

Com efeito, não foram poucos os enunciados negativos que nos chamaram a atenção 

depois do recorte do corpus. Eles se constituem em pistas a serem perseguidas na resposta às 

perguntas desta pesquisa e no atendimento aos objetivos propostos. Questões ligadas à cultura 

profissional, aos conteúdos programáticos, à tensão entre regimes de saber distintos, entre 

outras, foram algumas para as quais pudemos chamar a atenção a partir da observação do modo 

como os enunciados negativos operam na construção dos sentidos. 

É também da ordem dos fenômenos de polifonia e da responsabilização enunciativa que 

tratam os estudos sobre o emprego do chamado mas argumentativo, categoria igualmente 

produtiva em nosso corpus. O tema dos conectores ocupou um lugar destacado na visada 

pragmática de Ducrot (1987); conforme Jean-Michel Adam, “desenvolveu-se na linguística a 

reflexão sobre advérbios, conjunções e locuções conjuntivas que desempenham um papel de 

conexão entre as unidades do discurso” (Maingueneau e Charaudeau, 2012, p. 115). Ainda de 

acordo com o autor, sob um enfoque pragmático e textual, foi possível classificar tais conectores 

em três tipos, “em função de ligação entre unidades de um nível diferente” (Idem, ibidem): os 

que se prestam a simples conexão; os que marcam uma retomada enunciativa; os que apontam 

para uma dada orientação argumentativa. Esta ordem de elementos encontra lugar no interior de 

cada língua; segundo o afirma Koch, “existe na gramática de cada língua uma série de morfemas 
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responsáveis exatamente por esse tipo de relação, que funcionam como operadores 

argumentativos ou discursivos” (2011, p. 101). 

A literatura sobre o tema, de uma maneira geral, se esforça por catalogar ao máximo os 

diversos operadores potencialmente argumentativos capazes de estabelecer relações as mais 

diversas26. Nesta pesquisa, contudo, nos ocuparemos apenas dos operadores de 

concessão/adversidade em função da frequência com que ocorreram em nosso corpus. Isso não 

significa que outros tipos de operadores não tenham ocupado algum espaço, mas pela sua 

marginalidade, nos limitaremos, por um critério de economia, a comentá-los pontualmente no 

capítulo mesmo de análise do corpus.  

Koch (Idem) assevera que o mas é o operador argumentativo por excelência. Contudo, 

conforme nos lembra Maingueneau (1997), é possível distinguir um mas refutativo de um mas 

argumentativo27. Na refutação, estaria em jogo a encenação de um diálogo no interior do qual 

se assistiria a um único movimento de refutação a partir do que estariam unidas negação e 

retificação. Maingueneau o ilustra com um trecho retirado do jornal Le monde, o qual nós aqui 

reproduzimos: “(...) o sindicato não mais aparece como um agrupamento de defesa dos 

interesses dos assalariados, mas como um instrumento de gestão econômica à disposição de 

quem dele deseja se servir”28. Por sua vez, o mas argumentativo coloca em cena dois atos 

distintos. Tradicionalmente se representa um enunciado articulado pelo mas a partir da seguinte 

fórmula, “P (r) mas Q (não-r) no qual P implica um ponto de vista que leva à conclusão r e Q, a 

outro ponto de vista que leva à conclusão não-r. De acordo com Brandão (1998), ao encadear 

enunciados sob a forma deste tipo de estrutura,  

do ponto de vista da argumentação que está por construir, o locutor 

negligencia o primeiro enunciado e apoia-se sobre o segundo, 

                                                           
26 Ver, por exemplo, Maingueneau (1997) e Neves (2007) 
27 O mas neste caso representa um conjunto vasto de itens lexicais que podem desempenhar papel semelhante 

(porém, contudo, embora, no entanto etc, além de algumas formas mais esdrúxulas como só que). O que explica, 

talvez, a posição privilegiada do mas é o fato de que, etimologicamente, ele era a conjunção por excelência. Estudos 

diacrônicos confirmam que os demais itens lexicais pertenciam em sua origem a classes distintas. Ainda hoje, 

alguns arranjos evidenciam o estatuto diferenciado do mas como, por exemplo, o fato de que ele possa ser 

empregado em associação com os demais operadores tal como em: “O povo brasileiro poderia ter se manifestado, 

mas, porém, preferiu silenciar”. Outro fator que nos parece relevante é a maior ocorrência do mas em relação aos 

seus similares. Nosso corpus, por um critério de amostragem, o comprova. 
28 Le monde, 03/01/1985 
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imprimindo-lhe maior força argumentativa para conduzir uma 

conclusão não-r. (p. 115) 

Apesar desta distinção entre estes dois tipos de mas de que fala Maingueneau, é preciso 

ter em conta que suas fronteiras não são tão evidentes assim, conforme a citação a seguir, 

retirada do mesmo autor: 

A existência de dois mas, refutativo e argumentativo, não deve, 

entretanto, mascarar suas finidades pragmáticas. Tanto em um caso 

como no outro, institui-se um afrontamento entre o locutor e um 

destinatário (real ou fictício), e não uma simples oposição entre dois 

enunciados. O mas de refutação recusa a legitimidade daquilo que um 

destinatário disse ou pensou, ou poderia ter dito ou pensado. Já o mas 

argumentativo possibilita a oposição à interpretação argumentativa que 

um destinatário atribui ou poderia atribuir à proposição P de ‘P mas Q’. 

São dois interlocutores que se opõem, não dois conteúdos. (1998, p. 

166) 

É preciso levar em conta, ainda segundo orientação do próprio Maingueneau (Idem), que 

os sujeitos, ao se inscreverem enunciativamente no discurso, são dominados pelas coerções 

inerentes aos posicionamentos que assumem; eles não manipulam ou dominam de um exterior 

as suas enunciações. No caso de nosso estudo, interessou muito mais evidenciar de que maneira 

os operadores argumentativos colocavam em relação regimes de saber diversos, hábitos e 

culturas profissionais, pontos de vista divergentes, questões ligadas à educação e concepção de 

formação profissional etc. Por esse motivo mesmo, decidimos adotar a rubrica mais genérica 

operador argumentativo de concessão/adversidade. Além disso, como poderá testemunhar o 

leitor, em caso algum as análises se valeram desta ou daquela categoria isoladamente, 

procurando por em primeiro plano as questões consubstanciadas em torno dos arranjos 

enunciativo-discursivos dos fragmentos que constituíram o corpus de análise. 

Do mesmo modo como ocorre com a negação polêmica e os operadores argumentativos, 

o discurso relatado é um fenômeno que atesta a natureza polifônica da linguagem. A 

heterogeneidade, portanto, é uma forma do discurso se relacionar com o seu “exterior”. As aspas 

aqui se justificam porque a ideia de exterioridade só pode ser aceita parcialmente. “O outro não 

é um objeto (exterior do qual se fala), mas uma condição (constitutiva, para que se fale) do 

discurso de um sujeito falante que não é a fonte-primeira desse discurso” (Authier-Revuz, 2004, 

p. 69). Se o outro é fator constitutivo do mesmo, a distinção entre um interior e um exterior do 
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discurso só pode ser feita com alguma relativização; interessa, de fato, compreender os temos 

da relação que se instaura; a AD tem toda uma preocupação com a citação e os graus de 

distanciamento e proximidade entre citante e citado.  

(...) a AD dedica grande atenção aos fenômenos referentes à citação 

para descobrir, por exemplo, o contraste entre diferentes formas de 

relatar a mesma enunciação, ou ainda o distanciamento muito 

variável que o discurso, ao citar, introduz com relação ao discurso 

citado. (Maingueneau, 1997, p. 85) 

A validade (ou o seu oposto) do que é recuperado via discurso relatado está associada ao 

elenco de autoridades citáveis (ou não citáveis) que um dado posicionamento discursivo 

pressupõe. A citação não é regulada pela vontade soberana do sujeito que enuncia, mas pelas 

imposições de seu lugar discursivo. Ainda de acordo com Maingueneau (Idem), um sujeito, ao 

enunciar de um lugar delimitado, não o faz segundo sua vontade soberana ou em virtude de 

objetivos absolutamente conscientes; ele o faz regrado pelas imposições inerentes ao lugar 

discursivo que controla os mecanismos de citação. Uma vez que as formas de transmissão do 

discurso de outrem abunde em termos de uma taxonomia, nos limitaremos a apresentar aquelas 

com as quais lidamos na análise do corpus. Com efeito, mostraram-se produtivas as ocorrência 

de dois tipos clássicos de discurso relatado, o direto e o indireto29. Com relação ao discurso 

direto, Maingueneau (2013) afirma que  

é evidentemente um fenômeno de polifonia; mas possui um estatuto 

particular, porque o locutor que cita não se contenta em evocar a palavra 

citada, ele imita mais ou menos fielmente [grifo nosso] o locutor citado, 

colocando em cena a palavra desse locutor. (p. 169) 

Não é à toa que Bakhtin (2006) batiza o discurso direto como o estilo monumental. O 

grifo se faz importante, contudo. Conforme Maingueneau (1997), é mais adequado ver no 

discurso direto “uma espécie de teatralização de uma enunciação anterior e não uma similitude 

absoluta” (p. 85). É possível se perguntar, ainda, como o faz o próprio Maingueneau (2013), o 

porquê do discurso direto como forma de transmissão. O autor imputa essa escolha aos gêneros 

do discurso ou a astúcias de cada texto, tais como criar um efeito de autenticidade, dando a 

                                                           
29 A taxonomia dos discursos relatados é vasta; fala-se, entre outros, em discurso direto, indireto, indireto livre, 

discurso segundo, ilhas de discurso direto, discurso narrativizado, direto livre e condicional. Para um panorama 

mais completo, consultar Sant’Anna (2004) e Maingueneau (1997; 2013). 
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impressão de que as palavras citadas foram efetivamente ditas; aproximar-se ou distanciar-se do 

enunciado citado, a depender do grau de adesão do citante com relação ao objeto de sua citação; 

“mostrar-se objetivo, sério” (p. 183). Entretanto, somente a consideração do contexto específico 

a cada enunciado – ou seja, a própria enunciação – permitirá uma análise categórica do que 

motiva a recorrência ao discurso direto. Afinal de contas, conforme Authier-Revuz (1998), todas 

as formas de discurso relatado não são o relato tão somente de um enunciado, mas de todo um 

ato de enunciação. 

O discurso indireto, por seu turno, faz escutar uma voz apreendida na estrutura do próprio 

citante. Se no discurso direto as fronteiras se exibem nitidamente, no indireto elas se veem 

diluídas por completo. Avaliando a estrutura sintática dos enunciados em relação via discurso 

indireto, percebe-se com clareza de que modo o citado se vê enlaçado pelo discurso que o cita. 

Em geral, o enunciado que cita introduz a voz citada por meio de um verbo de dizer que, do 

ponto de vista sintático, a subordina. Portanto, ao integrar o relatado na estrutura do próprio 

relato, ficam absolutamente imbricados os elementos da relação. Uma distinção importante que 

se deve fazer entre o direto e o indireto, ainda no que diz respeito esta questão estrutural, é o 

fato de que no discurso direto, lidamos com duas situações de enunciação relativamente 

autônomas; no caso do indireto, contudo, é de uma só situação que tratamos. Segundo 

Maingueneau, com relação a este último tipo de discurso relatado, “há apenas uma situação de 

enunciação; as pessoas e os dêiticos espaçotemporais do discurso citado são identificados, com 

efeito, em relação à situação de enunciação do discurso citante” (2013, p. 192). Isso ocorre, 

efetivamente, porque o “enunciador citante tem uma infinidade de maneiras para traduzir as 

falas citadas, pois não são as palavras exatas que são relatadas, mas sim o conteúdo do 

pensamento (Idem, p. 191) 

É claro que estabelecer as diferenças entre estas duas formas clássicas de discurso 

relatado é importante, contudo, elas não são suficientes para apreender os efeitos de sentido 

decorrentes do seu acontecimento. É preciso lembrar, como adverte Maingueneau, que “o 

sujeito que enuncia a partir de um lugar definido não cita quem deseja, como deseja, em função 

de seus objetivos conscientes, do público visado, etc” (1997, p. 86). As imposições do lugar 

discursivo é que regulam as formas de citação. França, no âmbito de sua pesquisa sobre as trocas 

verbais em um setor de radiografia de um hospital universitário, ao fazer um balanço das 
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contribuições de Bakhtin ao campo do discurso relatado, chama “a atenção para o fato de a 

análise não visar à compreensão da relação dinâmica em si entre o discurso narrativo e o discurso 

citado, mas ao que ele reflete da dinâmica da relação social e (...) profissional dos indivíduos na 

comunicação” (2007, p. 170). Sendo assim, numa perspectiva discursiva de análise, a 

consideração do papel do discurso relatado não pode se resumir a mostrar as diferenças 

estruturais entre as diversas formas de transmissão do discurso de outrem; deve-se explicar o 

que determina uma ou outra escolha e os desdobramentos de sentido daí decorrentes, caminho 

que procuramos percorrer em nossas análises quando da consideração das ocorrências do 

discurso relatado. 

Por seu turno, a modalização autonímica se constitui, igualmente, num processo 

polifônico, no qual, de acordo com Ferreira (2015), o eu se converte num outro de si mesmo. 

Segundo Maingueneau, o chamado emprego autonímico ocorre quando “o enunciador se refere 

aos signos em si mesmos”, o que “se opõe ao uso corrente, em que as palavras se referem a 

realidades externas à linguagem” (2013, p 202). Originalmente, o fenômeno da modalização 

autonímica está associada ao estudo do funcionamento das aspas no enunciado. De acordo com 

Authier-Revuz, opõe-se uma “fala sob vigilância” a uma fala do “deixar acontecer” (2005, p. 

219). Na sua primeira modalidade, as aspas questionam justamente a ideia de uma estabilidade 

sêmica das palavras, elas representam um grau irredutível de relativização dos significados, 

representam ainda meios de negociação dos sentidos elaborados pelos enunciadores no processo 

de construção de seus próprios enunciados. Ao operar por meio das aspas, um enunciador 

consegue ascender a palavra a um lugar diferente das outras palavras que constituem um 

enunciado, como se se produzisse uma distinção de planos a partir dos quais a palavra aspeada 

e o restante do enunciado devessem ser considerados. Em linhas gerais, as aspas colocam um 

“questionamento do caráter apropriado da palavra ao discurso no qual ela é utilizada” (Idem, 

220). 

Ainda que se dê destaque ao fenômeno das aspas, ele não é o único que manifesta a 

modalização autonímica conforme nos alerta Maingueneau; nas palavras do autor, a 

modalização autonímica “se caracteriza por não se limitar às palavras colocadas entre aspas, 

mas por englobar o conjunto dos procedimentos por meio dos quais o enunciador desdobra, de 
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certa maneira, seu discurso para comentar sua fala enquanto está sendo produzida” (2013, p. 

203). Também segundo Maingueneau,  

a modalização autonímica se manifesta em uma grande variedade de 

categorias e construções: ‘de uma certa forma’, ‘desculpe a expressão’, 

‘se eu posso dizer’, ‘ou melhor’, ‘isto é’, para falar como X’, ‘deveria 

dizer’, ‘enfim’, ‘em todos os sentidos da palavra’ etc. Podem também 

manifestar-se pela tipografia: itálico, aspas, reticências, parênteses e 

travessão duplo. (Idem, 204) 

Em comum, todas estas formas de manifestação da modalização autonímica se 

caracterizam por, de alguma maneira, colocarem algum trecho do enunciado em suspensão, 

deslocando a atenção do coenunciador para ele30. 

 

3.2.3 Sobreasseveração e mundo dos valores 

Recentemente, Dominique Maingueneau (2013; 2014), num trabalho de ampliação do 

alcance teórico de sua proposta, passou a considerar um fenômeno enunciativo-discursivo muito 

comum na esfera midiática: a aforização. Esta é entendida como um processo a partir do qual 

um enunciado se destaca de seu texto-fonte e se apresenta como relativamente independente 

dele; são as chamadas frases sem texto. Com efeito, na esfera midiática, o destacamento ganha 

força pelo próprio modo de funcionamento do campo, para o qual a tipografia e a diagramação, 

por exemplo, assumem um papel relevante. Uma parte considerável dos veículos da grande 

mídia se vale de recursos capazes de evidenciar enunciados que funcionam de forma 

relativamente autônoma em relação aos seus contextos originais de produção; é o caso, por 

exemplo, das seções de jornais que reúnem as frases da semana; eles, os enunciados destacados, 

podem aparecer também sob a forma de paratextos, como no caso dos títulos e das manchetes 

etc.  

                                                           
30 Authier-Revuz distingue ainda quatro tipos de modalização autonímica as quais a autora denomina “não 

coincidências do dizer”: não coincidência interlocutiva; não coincidência do discurso consigo mesmo; não 

coincidência entre as palavras e as coisas; não coincidência das palavras consigo mesmas. O leitor interessado pelo 

assunto poderá encontrar na bibliografia indicada nesta tese os elementos para uma discussão mais profunda. 
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As considerações sobre os enunciados aforizados permitiu a Maingueneau (2014) a 

proposição de uma novidade teórica extremamente relevante. Para o autor, a aforização 

desestabiliza um regime classicamente concebido como textualizante ao instaurar um outro, 

concebido como enunciação aforizante. Conforme as palavras do próprio Maingueneau, 

“dizendo de outro modo, uma frase é um constituinte de um texto, uma aforização escapa à 

textualidade” (2013, p. 239). É preciso ter em conta ainda que a enunciação aforizante se 

desdobra em dois tipos: as ditas originais, que compreendem os provérbios e adágios jurídicos, 

por exemplo, e as derivadas, as quais resultam dos processos de destacamento. Isso explica a 

fórmula um tanto quanto exótica frases sem texto. O termo é bastante significativo porque 

permite inferir que se existem, de um lado, aquelas frases que não se enquadram nas coerções 

dos textos, ou mais especificamente, dos gêneros do discurso, de outro, também são verdadeiras 

aquelas que só fazem sentido se submetidas à lógica de uma textualidade clássica. 

Que fique registrado, uma vez que a aforização incida com maior frequência sobre as 

práticas discursivas da esfera midiática, nós só podemos tratar deste tema a partir de um 

deslocamento31. Essa deriva toca muito de perto a própria atividade do pesquisador. Não é difícil 

ver na figura do pesquisador, em virtude dos procedimentos de recorte de seu corpus de análise, 

um trabalho de destacamento, o que o converte num responsável circunstancial pela aforização. 

Afinal de contas, do conjunto de textos com os quais tem de lidar, alguns deles são, por assim 

dizer, destacados ou aforizados segundo as escolhas de quem conduz a pesquisa. 

Não é propriamente a aforização como categoria que nos interessa aqui, mas uma 

propriedade que marca alguns destes enunciados ditos destacados ou aforizados. De fato, “não 

é necessário que um fragmento seja destacável para que ele seja destacado” (Maingueneau, 

2013, p. 235). Contudo, segundo o autor alguns deles “já se apresentam como fragmentos 

destacáveis” (Idem, p. 226). Denominado como sobreasseveração, o fenômeno decorre de uma 

série de pistas no interior dos próprios enunciados que dão conta de sua destacabilidade, que 

“pode ser indicada de diversos modos” (Idem, p. 227). Fala-se no valor generalizante do 

enunciado (que lhe atribui a amplitude de uma norma), em sua posição de destaque (início ou 

final do texto no qual ele se destaca), na estrutura pregnante de seu significante ou de seu 

                                                           
31 No âmbito da esfera midiática, são as aforizações derivadas as de maior incidência. 
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significado (paralelismos sintáticos e/ou figuras de estilo) e, finalmente, em operações 

metadiscursivas em que o enunciador desdobra sua fala em um comentário sobre ela mesma 

(Maingueneau, 2014). Estas pistas ou indícios são cumulativas e não precisam ser todas 

mobilizadas concomitantemente.  

Maingueneau afirma que, “por definição, sobreasseverar é antecipar um destacamento” 

(Idem, p. 16); é, sobretudo, no âmbito das práticas discursivas da esfera midiática, que “os atores 

da vida pública (...) tentam controlar os reempregos que são feitos de suas conversas, antecipar 

as práticas de destacamento dos jornalistas” (Idem, ibidem). Essa tentativa de controle se faz 

por meio da sobreasseveração. Tudo isso resulta, em parte, da consciência que esses atores da 

vida pública tem de que seus enunciados serão repercutidos, retomados, comentados, 

modificados etc. Algo semelhante parece ocorrer no âmbito dos dispositivos de pesquisa que 

estimulam atores sociais a falarem sobre um tema qualquer. Relativamente conscientes de que 

a sua fala, de alguma maneira, é potencialmente recuperável, eles buscam sobreasseverar os 

enunciados que lhes pareçam importantes de destacar. Essa coerção relativa à entrevista, nós 

acreditamos, está muito bem expressa no fragmento que segue, produzido a partir de nosso 

dispositivo metodológico, mas que não compõem propriamente o corpus de análise: 

Bem, a primeira preocupação maior, no caso de uma entrevista, é perder 

um pouco a (aqui hesita um pouco, tentando encontrar as palavras) 

sensação de liberdade de expressão porque o fato de ser filmado sempre 

altera o ambiente de trabalho. Isso é inevitável, então eu vou tentar 

dentro do possível me sentir à vontade e tentar manter a naturalidade. 

Cem por cento não tem como. (Orientador – Anexo E – l. 31-36) 

Portanto, a sobreasseveração serve de pista aos analistas que procuram pôr em relevo os 

valores e saberes inscritos na ordem dos enunciados produzidos em situação de pesquisa bem 

como a sua relação com outros valores e saberes. Em diversos momentos de nossas análises, 

nos valemos desse fenômeno enunciativo como categoria, ressaltando pontos de vista e seus 

conflitos; trata-se, na verdade, de um excelente recurso para depreender relações 

interdiscursivas, sejam elas de aliança, conflito ou de aparente neutralidade. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 A metodologia constitui uma etapa importante de qualquer pesquisa. Ela define os 

caminhos a serem seguidos, as etapas a serem cumpridas, os dispositivos adotados etc. Em uma 

tese de doutorado (ou em qualquer outro gênero acadêmico), o que se faz é a discussão dos 

procedimentos adotados e a narrativa de sua colocação efetiva em funcionamento. Neste 

capítulo, portanto, apresentamos ao leitor uma visão de conjunto de todos os passos dados desde 

a concepção do estudo até a apoteose de seu acontecimento. Muito curiosamente, é neste 

capítulo que os pesquisadores se veem, o mais explicitamente, às voltas com a sua própria 

atividade de pesquisador. Inicialmente, tratamos mais detalhadamente das modalidades de 

relação entre a fala e a atividade (o que apenas esboçamos na apresentação da tese) e apontamos 

aquela que nos interessou no contexto desta pesquisa; em seguida, recuperamos a aventura de 

conformação de um coletivo de pesquisa, o modo como se deu a escolha dos participantes, os 

entraves, as surpresas etc; posteriormente, descrevemos os dispositivos que compõem o nosso 

percurso metodológico a saber, a observação, a entrevista, o Grupo de Encontro sobre o Estágio 

e a autoconfrontação; ao final, discutimos todo o processo de escolha dos fragmentos que nos 

interessaram para as análises, ou seja, o recorte do corpus. 

4.1 Modalidades de relação entre a fala e a atividade: uma perspectiva a ser assumida 

Já abordamos num dado momento deste trabalho, mas convém retomar a questão. O 

interesse pela “linguagem como entrada para investigação do trabalho” (Rocha, Daher e 

Sant’Anna, 2002, p. 78) se deve a algumas razões: uma mudança no que diz respeito aos corpora 

de arquivo que tanto alimentaram a Análise do Discurso na sua origem; a reconsideração do 

próprio objeto de estudo, segundo a qual o discurso passa a ser apreendido como “o encontro de 

uma produção textual e, simultaneamente, produção de uma comunidade” (Idem, Ibidem); a 

redefinição do papel da universidade, a partir do fortalecimento de sua veia extensionista, com 

vistas a valorizar a academia como fonte de transformações sociais mais amplas; transformação 

da figura do próprio linguista, reivindicando-se a este ator o papel de cientista social; ampliação 

dos campos de atuação da linguística aplicada; surgimento de novas demandas aos 

pesquisadores da área. 
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O encaminhamento proposto pelos autores encontra acolhida em Lacoste (1995) e sua 

divisão das “modalidades das relações entre linguagem e trabalho” (Idem): linguagem no 

trabalho, linguagem como trabalho e linguagem sobre o trabalho. Apesar da referência à 

pesquisadora francesa, os autores não deixam de se interrogar sobre os limites de uma tal divisão 

apresentando alguns exemplos de situações em que uma ou outra modalidade poderiam ser 

postas em relevo ou, então, serem apreendidas simultaneamente. 

Abdallah Nouroudine (2002), buscando refinar a divisão proposta por Lacoste, assevera 

que as noções de “atividade” e “situação” ajudam a distinguir linguagem como trabalho e 

linguagem no trabalho. A primeira estaria situada no plano da fala orientada para a situação de 

trabalho em si, espécie de fala operatória, cuja base é a atividade em pleno acontecimento; à 

segunda, corresponderiam as falas produzidas na situação mas não necessariamente ligadas à 

realização da atividade ou aparentemente distanciadas dela. No intuito de relativizar, no entanto, 

as distinções possíveis entre estas duas modalidades, Nouroudine chama a atenção para o fato 

de que em ambas as perspectivas o objetivo deve ser o de “produzir saberes sobre o trabalho” 

(p. 25). Lacoste, contudo, afirma que  

longe de ser apenas um artifício do pesquisador que impõe esse tema 

aos operadores, a fala sobre o trabalho é às vezes motivada de seu 

próprio interior, por exigências da equipe ou da empresa: entre colegas, 

evoca-se o trabalho para comentá-lo ou avaliá-lo, para lembrá-lo, para 

se justificar, ou por mil razões surgidas no momento. (1995, p. 24 apud 

Nouroudine, 2002) 

Nouroudine (2002), por seu turno, faz um questionamento e encaminha uma resposta: 

Os protagonistas do trabalho falam do trabalho? Existe pelo menos uma 

situação na qual os protagonistas do trabalho se expressam a respeito de 

sua atividade: aquela na qual saberes são transmitidos de uns aos outros 

em coletivos de trabalho (no seio de uma equipe de um serviço, de uma 

empresa etc.) ou em relações pessoais (na família, entre amigos etc.). 

Contudo, existem também outras situações em que a linguagem, por sua 

propriedade de distanciamento e de representação, possibilita avaliar 

uma situação, um problema, objetivando a ação. E se, no interior dos 

coletivos, fala-se do trabalho para transmitir, avaliar, justificar, corrigir, 

como observa Lacoste, então a ‘linguagem sobre o trabalho” se encontra 

imbricada com a ‘linguagem no trabalho’ e com a ‘linguagem como 

trabalho’. (p. 26) 
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O plano da linguagem sobre o trabalho, no entanto, abarcaria um leque mais amplo de 

produções verbais ligadas ao universo laboral, as quais compreenderiam desde aquelas cuja 

responsabilidade seria atribuída aos pesquisadores que se interessam pela interface, em vista dos 

métodos de acesso à palavra do trabalhador, até as que teriam origem nos mais diversos 

contextos de produção verbal, incluídos aí atores igualmente os mais diversos (os próprios 

trabalhadores, as mídias de um modo geral, as organizações sindicais e entidades de classe etc.). 

Esta variedade de modalidades e a maneira como elas estão relacionadas permitiria, 

portanto, ao pesquisador, definir um espaço singular de pesquisa. A fim de explicitar o mais 

claramente possível o território sobre o qual incide o seu interesse, centrado não em contextos 

em que “a linguagem sobre o trabalho tem lugar no momento mesmo da realização da atividade 

ou, em momento subsequente, em resposta a uma dada solicitação” Rocha, Daher e Sant’ Anna 

(2002, p. 79) ampliam a noção de “situação de trabalho”, “entendendo que esta se configura a 

partir de toda uma rede de discursos proferidos, os quais se responsabilizam, em última 

instância, pelo(s) sentido(s) produzidos(s)” (Idem, Ibidem). Ainda que os exemplos de estudos 

realizados32 que nos são relatados pelos referidos autores divirjam do nosso significativamente, 

consideramos que esta noção ampliada de “situação de trabalho”, a qual podemos estender para 

o contexto dos estágios supervisionados, nos fornece subsídios importantes para o 

encaminhamento de nossos objetivos. 

Com efeito, o nosso estudo está orientado para as produções verbais que emanam de um 

dispositivo metodológico bem específico, o que nos distanciaria das preocupações de Rocha et 

al. Contudo, nossos escopos, em parte, se harmonizam justamente porque é também interesse 

nosso apreender os efeitos de sentido que se produzem num espaço discursivo delimitado. Ao 

lugar de onde falamos, o da Linguística Aplicada, compete uma questão fundamental: como 

considerar as relações entre atividade simbólica e atividade industriosa. Acredita-se que haja 

certa dificuldade em dizer o trabalho. Souza-e-Silva (2011) lembra que Schwartz parte de duas 

hipóteses para avaliar tal dificuldade: ela advém do trabalhador ou dos recursos da linguagem, 

estes supostamente insuficientes para que se ponha em palavras tudo quanto envolve a atividade. 

                                                           
32 Trata-se do relato de três pesquisas: uma sobre os discursos presidenciais proferidos no Dia do Trabalhador 

(Daher, 2000); outra, sobre as relações, no campo da economia, entre Argentina e Brasil a partir de notícias de dois 

grandes jornais dos respectivos países, sobre o Mercosul (Sant’ Anna, 2000); e uma terceira, centrada nos discursos 

sobre o trabalho no âmbito de um jornal de empresa (Daher, 1998) 
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Schwartz, assevera Souza-e-Silva, refuta a primeira, dando a entender que a segunda lhe parece 

mais razoável. No entanto, segundo a autora, ele assume uma postura de humildade intelectual 

ao convocar parcerias, instituindo um lugar para as Ciências da Linguagem33.  

A esse respeito, França (2007), em sua pesquisa de doutorado sobre atendentes de um 

setor de raio-x num hospital público do Rio de Janeiro, afirma que para compreender a atividade 

industriosa é necessário o saber do linguista por quatro fatores fundamentais: o que constitui o 

trabalho nem sempre se reduz ao campo da visão; a observação se limita ao momento em que a 

atividade se realiza; questões outras que contingenciam o trabalho só são acessíveis quando este 

é verbalizado; a constatação, sobretudo a partir dos estudos do discurso, de que a linguagem é 

constitutiva de todas as formas de relação humana. 

É no interior desta problemática que nossa pesquisa se insere, assumindo os dois 

compromissos colocados aos pesquisadores a que Josiane Boutet, segundo Souza-e-Silva 

(2011), se referira: (1) constituir-se num dos fios da trama que compõe um campo discursivo 

sobre o trabalho e (2) elaborar dispositivos que permitam aos trabalhadores (compreendidos aí 

também aqueles que se inserem no contexto do estágio supervisionado) tecer comentários sobre 

sua atividade. França (2007) lembra alguns dos mais difundidos métodos que tentam fazer vir à 

tona a palavra do trabalhador, como a Instrução ao Sósia, de Yvar Oddone, os Grupos de 

Expressão, de Catherine Teiger, as Dinâmicas Coletivas, de Christophe Dejours, entre outros. 

Com efeito, a cada pesquisa, uma dada configuração metodológica se constrói, cuja 

especificidade só pode ter uma validade total no interior do contexto em que se insere e 

concomitantemente ajuda a construir. Antes de nos ocuparmos em explicitar as configurações 

metodológicas que dizem respeito à nossa pesquisa, julgamos pertinente dar ao leitor uma visão 

mais detalhada de todo o contexto que a compreende. 

 

 

                                                           
33 O texto com o qual Souza-e-Silva dialoga é Schwartz, Y. (1989). C’est compliqué – activité symbolique et activité 

industrieuse, Langages n.o 93. Paris: Larousse, p. 98-109.   
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4.1.1 Dos contextos e atores sociais específicos 

Ainda na apresentação desta tese, a fim de fornecer ao leitor coordenadas mínimas sobre 

a pesquisa, assinalamos que ela teve origem na nossa prática profissional. Convém aqui retomar 

alguns destes aspectos bem como apresentar outros igualmente pertinentes. Durante 2012, ano 

que marca a surgimento do embrião para este estudo, estivemos em contato constante com a 

CoIEE (Coordenação de Integração Empresa-Escola) do IFRJ/CPAR, órgão responsável pela 

mediação e acompanhamento do estágio no âmbito da instituição. Além das conversas, trocas 

de informações e documentos com s responsáveis do setor, acompanhamos algumas das Visitas 

de Supervisão realizadas pela referida coordenação e tivemos oportunidade de entrar em diálogo 

com contextos de estágio os mais diversos. Em algumas ocasiões, também nos misturamos aos 

alunos e professores de área técnica nas chamadas Visitas Técnicas que com frequência são 

promovidas pelas coordenações de curso34. Paralelamente a isso, procuramos conversar 

diretamente com alunos do campus em situação de estágio a fim de conhecer, ainda que 

superficialmente, as atividades de estágio em que se viam engajados. Nessas conversas, 

apresentávamos muito sinoticamente nossa proposta de pesquisa e podíamos ter uma ideia da 

disponibilidade deles em participar da empreitada. O balanço geral foi o de que existia sim um 

ambiente favorável aos nossos propósitos. 

Uma vez inseridos, no entanto, em corporações públicas ou privadas, não seria suficiente 

o consentimento dos alunos para que fosse dada sequência à pesquisa. Com efeito, era necessário 

também obter autorização das empresas/instituições, já que pretendíamos adentrar os locais de 

estágio para um acompanhamento efetivo das atividades realizadas pelos estagiários. Os nossos 

contatos com as empresas/instituições se deram por diversos canais: e-mails enviados 

diretamente aos responsáveis pelos estagiários; remessa de carta de apresentação do pesquisador 

por meio de um possível aluno participante, com um breve resumo da pesquisa; ida aos locais 

de estágio para um contato pessoal tanto com o estagiário quanto com o seu supervisor direto. 

A abertura para a pesquisa oscilava bastante e tivemos a oportunidade de identificar 

alguns motivos para tal oscilação. Um deles dizia respeito ao receio que algumas 

                                                           
34 A visita técnica consiste em uma atividade em que um grupo de alunos vai, junto a um professor, a uma empresa 

a fim de conhecer os processos produtivos in situ.  
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empresas/instituições do setor privado tinham com o chamado segredo industrial. Não raro, 

muitas foram as alegações de que a presença de um estranho representava riscos, uma vez que 

em se tratando de competição de mercado, nenhuma informação estratégica deveria ser colocada 

sob ameaça35. Muitos supervisores de estágio das empresas reconheciam a importância que uma 

tal pesquisa teria, mas se viam impedidos de autorizarem a nossa entrada por uma questão de 

política interna. Outro motivo para recusas, apesar de não termos dados concretos, nos pareceu 

ser a exploração do estagiário como mão-de-obra barata, desvirtuando o estágio como processo 

que integra o itinerário formativo do aluno36. 

Mas se por um lado as empresas do setor privado se mostravam inseguras ou mesmo 

inflexíveis quanto a permitir a realização da pesquisa, não encontramos o mesmo cenário junto 

às instituições públicas. No ano de 2103, a fim de testar a pertinência daquilo a que nos 

propúnhamos, tivemos a oportunidade de realizar, não plenamente, um piloto. Essa experiência 

se deu justamente numa instituição pública de ensino superior, a Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro (UFRRJ), localizada em Seropédica, município vizinho a Paracambi.  

Lá, fizemos o acompanhamento das atividades de um estagiário em eletrotécnica, 

especificamente na área de manutenção; travamos contato com o seu supervisor responsável, 

funcionário de carreira da universidade, e conhecemos vários trabalhadores que lá 

desempenhavam as suas funções. Foi uma experiência muito rica porque nos deu a necessária 

confiança para que levássemos a cabo o nosso estudo. Não convém aqui relatar tudo quanto lá 

se observou, mas é possível dizer que muito do que discutíamos em sala de aula, nas disciplinas 

que tratavam dos estudos ergológicos, ia se confirmando à medida que a observação prosseguia. 

                                                           
35 Durante as testagens que fizemos com nosso roteiro de entrevista, por exemplo, um dos estagiários de uma grande 

empresa do ramo varejista relatou que havia sido proibido de registrar imagens da linha de produção em que vinha 

atuando para usar em seu Relatório Técnico de Estágio, de apresentação obrigatória junto ao IFRJ para 

integralização do curso. 
36 Em 2013, houve um caso bastante delicado. Uma estagiária que atuava numa empresa de manutenção de trens 

urbanos relatou improbidades no seu estágio. Criou-se um impasse entre o coordenador do curso técnico e o 

coordenador da CoIEE. Ao passo que o primeiro exigia uma retratação da empresa, o segundo mostrava-se relutante 

em levar adiante a reclamação, receoso em ter rompido os laços com uma empresa que pudesse receber os alunos 

do IFRJ, uma vez que, somando todas as empresas conveniadas, a oferta de vagas não contemplava a demanda 

interna do campus. Em 2001, a Comissão Temática Mista sobre o estágio, constituída pelo então Procurador-Geral 

da República, a pedido do Ministério Público do Trabalho, demonstrava preocupação quanto ao desvirtuamento do 

estágio: “a documentação oriunda das regionais [procuradorias] aponta no sentido da procedência de algumas 

denúncias de irregularidades na contratação de estagiários, uma vez que as atividades desenvolvidas não se inserem 

na linha de sua formação acadêmica, caracterizando a situação de fraude à legislação trabalhista.” (Brasil, 2003, p. 

15) 
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A experiência desta primeira aproximação foi valiosa, no entanto, não foi possível fazer dela o 

contexto definitivo de nosso estudo. Ela teve o mérito, porém, de servir como elemento 

disseminador da pesquisa no IFRJ/CPAR. Àquela altura, já eram muitos os que sabiam do nosso 

trabalho e não faltou quem se mostrasse interessado em participar. Aos professores das áreas 

técnicas, que também faziam as vezes de orientadores de estágio, a ideia soava interessante, o 

que nos permitiu suspeitar do seu pouco conhecimento acerca do que acontecia nos estágios dos 

alunos por eles orientados37. Da mesma forma, alguns alunos passaram a se interessar 

positivamente pelo nosso projeto. Tudo isso nos deu a exata medida da importância que nosso 

estudo poderia assumir no contexto do campus em que trabalhávamos.  

Também uma transformação se processou no modo como atuávamos no IFRJ/CPAR. 

Com efeito, depois destas experiências, passamos a compor bancas de apresentação de Relatório 

Técnico de Estágio e a participar, em regime de cooperação e troca junto a alguns professores, 

na orientação quanto à elaboração do gênero. Tudo isso somado nos foi relevante porque 

proporcionou um acúmulo de conhecimento sobre o estágio curricular supervisionado de ensino 

médio técnico no âmbito da nossa instituição. 

Em meio a estes muitos alunos interessados, uma se destacou pelo entusiasmo, pela boa 

disponibilidade em colaborar com a pesquisa e pelas condições extremamente favoráveis a sua 

participação efetiva. À época ela estava em busca de estágio e, depois de muitas tentativas e 

frustrações, terminou por conseguir uma vaga de estágio na Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa), unidade do município de Seropédica, a Embrapa Agrobiologia, no 

setor de manutenção elétrica38. Durante algumas semanas, mantivemos contato constante a fim 

de acordar a sua participação na pesquisa.  

                                                           
37 No momento oportuno, trataremos desta questão, demonstrando que a atividade de orientação, em geral, se 

resumia a dar rumos aos alunos na elaboração do Relatório Técnico de Estágio. 
38 As frustrações a que nos referimos, dizem respeito às dificuldades em conseguir uma vaga de estágio. Diante das 

várias negativas, a aluna teve de reduzir as suas expectativas: desejava um estágio remunerado, mas não conseguiu; 

as empresas para as quais se candidatou não a selecionaram etc. A vaga que ela conseguiu na Embrapa não lhe veio 

pelas vias tradicionais (CoIEE ou Agências de Integração). A aluna alegou, numa de nossas conversas, que ela 

atribuía ao fato de ser mulher e de morar longe a dificuldade em conseguir o estágio. Se foram estes os motivos, 

não temos condições de dizer. Mas de algum modo, este caso ilustra o que verificamos logo na introdução deste 

trabalho: a oferta de vagas de estágio não acompanha a demanda. 
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Esse período serviu, na verdade, como espaço e momento de trocas, pois mais do que 

uma simples participante, a estagiária se tornaria parceira da pesquisa. Como não dispuséssemos 

de um pacote pronto a ser protocolarmente aplicado, todo o processo de negociação, discussão, 

enfim, todas as conversas que tínhamos, em todos os momentos da pesquisa, ajudaram a compô-

la e a formatá-la. Em graus de aproximação distintos, e envolvendo outros sujeitos e com eles 

nos envolvendo, foi na história desta estagiária que nos inscrevemos, não somente para dela 

fazer parte e modificá-la, mas ao mesmo tempo para construir e transformar a nossa. 

Em 02 de novembro de 2013, após ter cumprido todas as formalidades burocráticas, a 

estagiária iniciou as suas atividades no estágio. Durante o primeiro mês, ela se dedicou a 

acompanhar e auxiliar na revisão de plantas elétricas da Embrapa Agrobiologia, cujo parque 

elétrico passava naquele momento por um processo de expansão. A sua chegada à unidade 

coincidiu com a saída de férias de seu supervisor de estágio e ela teve de ficar provisoriamente 

sob a supervisão de outro funcionário, especificamente a arquiteta da unidade. Durante este 

período, os nossos contatos eram esporádicos. Havíamos deliberado que seria necessário um 

período de “aclimatação”; de fato demandava-se certo tempo a fim de que a estagiária 

acumulasse experiências suficientes e pudesse partilhá-las com o pesquisador. 

O mês seguinte compreendeu o período em que ela teve contato com as atividades de 

manutenção eletroeletrônica, ocasião em que os nossos contatos se davam ainda fora do 

ambiente de estágio via e-mails, ligações telefônicas, mensagens de texto ou em encontros 

pessoais no IFRJ/CPAR. O comprometimento, já o pressentíamos, era mútuo. A estagiária via 

na sua participação uma interessante oportunidade de refletir sobre suas práticas e de acumular 

mais informações para a apresentação de seu Relatório Técnico de Estágio. Ao supervisor e ao 

orientador de estágio, à essa altura cientes de toda aventura de que iriam participar e plenamente 

de acordo, importava conhecer um ao outro, com vistas a uma troca de bagagens teóricas, 

práticas e profissionais que, eles julgavam, seria sadia e construtiva para ambas os lados 

envolvidos. 

A história desta pesquisa é, portanto, a história de uma relação que se construiu na 

apoteose de seu próprio acontecimento. A troca de saberes – saberes em construção – como ação 

conjunta e solidária fez desta experiência um momento significativo para todos e seus resultados 
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estão para além da mera produção de uma tese de doutorado. O que talvez tenha se produzido 

diz mais de perto sobre todo um processo de autoconhecer-se em que são lançados os homens 

quando se põem em atividade. 

 

4.1.2 A constituição e o percurso de um dispositivo metodológico de pesquisa 

A fim de darmos conta dos objetivos propostos para este estudo, se nos apresentou a 

tarefa de construir estratégias para encarar o desafio. Os artifícios desta empreitada, bem visto, 

deveriam atender aos pressupostos teóricos que alimentam a própria pesquisa: 

Entende-se o método como parte de um corpo teórico integrado, em que 

ele envolve as técnicas, dando-lhes sua razão, perguntando-lhes sobre 

as possibilidades e as limitações que trazem ou podem trazer às teorias 

a que servem, no trabalho sobre o seu objeto. A reflexão é aqui 

necessariamente retorno do método sobre si mesmo, questionamento 

dos seus próprios fundamentos, revisão crítica. (Cardoso, 1971, p.3) 

De um lado, a abordagem ergológica, para a qual, conforme discutimos no capítulo 

teórico, não se deve abdicar de considerar a dimensão da atividade. De outro, a Análise do 

Discurso, segundo a qual contemplar a linguagem e mais especificamente as relações 

interdiscursivas assumem um lugar central na depreensão dos sentidos nos mais diversos 

domínios e relações humanas, compreendidas aí também as inerentes à atividade de um modo 

geral. Seria necessário fazer convergir, portanto, um percurso capaz de abranger as formas de 

prescrição, de um lado e, de outro, o que fazem e o que dizem de si e do que fazem os sujeitos 

envolvidos na pesquisa. Nossa proposta de metodologia procurou se ancorar em diversos 

aspectos relacionados a estas duas abordagens.  

 

4.1.2.1 Do processo de coleta dos prescritos pertinentes 

No que diz respeito à abordagem ergológica, entendida aí a importância que assumem 

as normas antecedentes sobre o agir humano, teria sido um engodo se não nos preocupássemos 

em apreender, pelo menos em parte, aquelas que circunscrevem o contexto desta pesquisa. Uma 
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vez definido um assunto sobre o qual se deseja pesquisar, é preciso reunir informações 

relevantes sobre ele a fim de que se possa melhor intervir. Por isso, agrupamos alguns 

documentos que, na nossa avaliação, constituíam as normas antecedentes basilares do contexto 

mais direto de que buscávamos nos aproximar. Nesse sentido, cuidamos de apreender e cotejar 

de que modo três peças normativas abordavam algumas questões que nos interessavam.  

O primeiro destes documentos, sobre o qual já tratamos no capítulo 1, com vistas a uma 

contextualização histórica do estágio, se tratou da Lei 11788/08, conhecida como Lei do 

Estágio, a qual, até hoje, regulamenta a matéria em todo o território nacional. O segundo deles, 

em consequência da instituição de ensino implicada no estudo, compreendeu o documento 

intitulado Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado para os Cursos Técnicos. O 

terceiro, definido em função da escolha de um ator social específico, compreendeu o Manual de 

Normas da Embrapa: estágio de complementação educacional da Embrapa. 

A coleta destes documentos se mostrou relativamente simples, uma vez que eles 

estivessem, à exceção do terceiro, nos sítios virtuais das respectivas instituições. O Manual da 

Embrapa nos chegou às mãos por intermédio da própria estagiária que o solicitara ao seu 

supervisor. Todo este material se nos mostrou de grande valia, pois permitiu a construção de um 

conhecimento mais apurado de todo o contexto em que estávamos por nos inserir em definitivo. 

Inicialmente, nossa ideia era compor uma parte de nosso corpus de pesquisa a partir deste 

material. Posteriormente, no entanto, no intuito de manter uma unidade e coerência no recorte 

do corpus (procedimento que será explicado em detalhes mais adiante), optamos por assumi-lo 

apenas como referência (mas sem destituir-lhe a relevância) para as análises que efetivamente 

nos interessaram, a saber, aquelas realizadas com base nas verbalizações dos atores sociais 

participantes da pesquisa. Este primeiro gesto de análise se concentrou na discussão da relação 

entre estágio e aprendizagem, na identificação e problematização dos designadores encontrados 

para estagiário ao longo desses documentos, na reflexão acerca dos direitos e deveres dos 

estagiários e, finalmente, na tentativa de delimitação do que caberia, segundo as normas, aos 

orientadores e supervisores de estágio. 
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4.1.2.2 Do processo de elaboração de um roteiro de entrevista 

À essa primeira etapa do percurso de nosso dispositivo metodológico seguiu a realização 

de uma entrevista semiestruturada com a estagiária que nos serviu como atora social de pesquisa. 

A entrevista ocorreu no dia 07 de novembro de 2013, nas instalações do IFRJ/CPAR, pouco 

mais de dois meses depois do início do seu estágio. A definição desta data foi de comum acordo. 

A necessidade de observar este intervalo de tempo entre o início das atividades de estágio e a 

aplicação desta etapa de nosso dispositivo se fez necessária pelos motivos que já explicitamos 

na seção 4.1.1. Seria muito limitado o alcance da entrevista se ela fosse aplicada tão logo a 

estagiária tivesse iniciado a sua vida no estágio, pois ela nada ou pouco teria a dizer. À sua 

realização, antecedeu todo um trabalho de formulação teórico-metodológica sobre a qual 

passamos a discutir agora. 

No âmbito da Ergonomia da Atividade ou Ergonomia Situada, uma abordagem sobre o 

trabalho com a qual a Ergologia mantém laços estreitos, as entrevistas ocupam um lugar 

destacado dentre as mais diversas estratégias de aproximação da atividade, no interior daquilo 

que os especialistas da área denominam “elaboração do pré-diagnóstico” (Guérin et al, 2012). 

Para os ergonomistas,  

a análise da atividade incide sobre um trabalho efetivamente realizado, 

num dado momento (portanto em condições específicas), enquanto que 

as outras abordagens se apoiam em ‘representações’ do trabalho em 

geral, de seus determinantes e de suas consequências, porém fora de sua 

realização efetiva (através de entrevistas, análise de documentos etc.). 

(p. 143) 

Com efeito, concordamos com os referidos autores na sua avaliação sobre alguns dos 

métodos no que diz respeito às suas limitações. Contudo, há de se observar uma diferença no 

modo como os analistas do discurso atacam seu objeto de estudo. À Análise do Discurso não 

interessa aquilo que os ergonomistas designam “representações”. Efetivamente, aos 

especialistas da linguagem que se servem da AD como fundamentação teórica, importam os 

efeitos de sentido possíveis de serem apreendidos dos enunciados produzidos em situação de 

entrevista. Rocha, Daher e Sant’Anna (2004) preferem entender o recurso à entrevista como um 

método capaz de se traduzir em um “dispositivo de produção de textos” ou “dispositivo de 

captação de outras vozes”: 
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O recurso à entrevista parece justificar-se pela singularidade das práticas 

de linguagem que autoriza – práticas que implicam uma dada 

configuração de coenunciadores que, a partir de lugares enunciativos 

determinados e sob coerções específicas, serão capazes de produzir um 

texto. (Idem, p. 7) 

Ainda que relativamente distante da situação de trabalho ou da atividade visada em 

efetivo, a entrevista se constitui numa rica fonte investigação. Para isso, porém, será preciso vê-

la como um “dispositivo enunciativo, rejeitando-se o ponto de vista que nela reconhece tão-

somente o papel de mera ferramenta que possibilita ao entrevistador o acesso à ‘verdade’ do 

entrevistado” (Idem, p. 9). Além disso, é necessário considerar que o corpus de pesquisa, a ser 

recortado posteriormente à aplicação do método, é dotado de especificidades, pois “não coincide 

nunca com a ‘massa de textos produzidos e coletados’, mas com aquilo que interessa ao 

pesquisador no interior de um dado universo de textos a que tem acesso” (Idem, p. 12). A 

maneira pela qual se garantem a efetividade do método e a observância dos aspectos relevantes 

reside na elaboração criteriosa de um roteiro de entrevista com vistas aos seguintes itens: fontes 

primárias de informação; delimitação dos blocos temáticos e das perguntas; definição dos 

objetivos da entrevista; formulação das hipóteses (Daher, 1998). 

A depender do escopo da pesquisa, cada um destes itens tende a assumir configurações 

muito locais. As fontes primárias podem ser constituídas, por exemplo, a partir da familiaridade 

do pesquisador com o tema em virtude de sua atuação profissional coincidir com o contexto 

mais amplo de seu objeto; é possível, ainda, fazer do estado da arte o princípio fundador; ou 

então elas podem resultar de um trabalho de apreciação de textos legais e normativos que dizem 

respeito ao objeto de estudo etc. A delimitação dos blocos temáticos se dá em função destas 

fontes primárias e eles tendem a variar de pesquisa para pesquisa. As perguntas do roteiro se 

forjam, evidentemente, em consonância com o temas delimitados em blocos. Os objetivos da 

entrevista, um aspecto sobre o qual se deve chamar bastante a atenção, não podem ser os mesmos 

que os da pesquisa, sob pena de que a palavra do ator social tome o lugar da palavra do 

pesquisador no trabalho de análise das verbalizações transformando-se o seu estudo num jogo 

estéril de paráfrases. Por fim, a delimitação das hipóteses deve se ancorar nas expectativas 

criadas pelo pesquisador em torno dos temas que deseja abordar na entrevista.  
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No que diz respeito ao nosso trabalho, ainda que amparados nos autores com os quais 

temos dialogado, tomamos a liberdade de reformular os itens constitutivos no sentido de 

simplificá-los. Adotamos, portanto, como elementos indispensáveis ao nosso roteiro: os blocos 

temáticos, delimitados com vistas aos aspectos que nos interessavam abordar, baseados, 

sobretudo, pelo conhecimento dos temas e em pressuposições teóricas norteadoras da pesquisa 

como um todo; os objetivos, centrados, conforme orientação de Daher (1998), na situação de 

entrevista e não nos objetivos específicos da pesquisa; pressupostos, entendidos aqui como uma 

espécie de hipótese de caráter mais aberto; perguntas, compreendidas como as questões 

disparadoras da interação pesquisador/entrevistado. Nesse sentido, a seguir é apresentado o 

quadro que ilustra o nosso roteiro de entrevista: 

Quadro 1 - Roteiro de entrevista 

BLOCOS 

TEMÁTICOS 
OBJETIVOS PRESSUPOSTOS PERGUNTAS 

1. A função do 

estágio e da escola na 

formação do aluno 

Compreender a 

contribuição das 

instituições envolvidas 

no estágio e na 

formação dos 

estagiários 

As especificidades que 

marcam cada contexto de 

formação interpelam os 

sujeitos de diferentes maneiras 

a. Você poderia falar 

sobre o papel da unidade 

campo de estágio e da 

unidade de ensino na 

sua formação? 

2. O papel do 

estagiário 

Depreender as possíveis 

contribuições do 

estagiário para as 

unidades de ensino e de 

estágio 

Apesar de se constituir naquele 

a quem se instrui no processo 

de formação, o estagiário é ele 

mesmo agente formador de si e 

dos outros 

b. Que contribuição 

pode dar um estagiário 

tanto para a unidade de 

ensino quanto para a 

unidade campo de 

estágio? 

3. O papel do 

orientador e do 

supervisor de estágio; 

Entender o papel 

desempenhado pelos 

atores sociais 

responsáveis pelos 

processos de orientação 

e supervisão de estágio 

Uma vez que cada indivíduo é 

investido de saberes e valores 

distintos, é possível questionar 

de que modo isso se traduz nos 

gestos de formação 

profissional 

c. Como é a sua relação 

com o orientador e com 

o supervisor de estágio e 

qual a importância deles 

para a sua formação? 

4. A relação do 

binômio 

teoria/prática e saber 

constituído/saber 

investido; 

Promover uma reflexão 

acerca de regimes de 

saber singulares 

Entendido o estágio como o 

lugar privilegiado de 

articulação entre teoria e 

prática, faz-se necessário 

interrogar em que termos se dá 

esta relação 

d. Como você vê a 

questão dos saberes 

teóricos e dos saberes 

práticos na unidade 

campo de estágio e na 

unidade de ensino? 
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5. A relação do 

estagiário com o 

coletivo de trabalho; 

Obter informações 

sobre as formas de 

relacionamento entre o 

estagiário e o coletivo 

de trabalho de que 

participa 

O estágio implica, entre outras 

questões, num processo de 

familiarização com o trabalho 

e os coletivos humanos que se 

articulam em torno dele 

e. Como é a sua relação 

com o seu coletivo de 

trabalho? 

6. A dimensão do 

sofrimento no 

trabalho; 

Identificar potenciais 

situações de desconforto 

na experiência do 

estágio 

Os disfuncionamentos 

possíveis nas relações de 

trabalho também o seriam nas 

de estágio   

f. Durante a realização 

do estágio você viveu 

alguma situação 

angustiante, de 

dificuldade? Se sim, 

quais? 

7. A dimensão das 

normas antecedentes 

e das renormalização; 

Verificar modos de 

atualização das normas 

antecedentes a partir 

dos processos de 

renormalização 

Conformar-se às normas 

antecedentes, segundo a 

abordagem ergológica, é 

impossível e invivível; a 

renormalização é um fato 

universal 

g. Quais são as 

disparidades entre o seu 

plano de atividades e as 

atividades efetivamente 

realizadas no estágio? 

8. Expectativas e 

desejos do estagiário 

Acessar uma zona de 

especificidades quanto 

às expectativas e 

desejos do estagiário 

acerca de sua aventura 

no estágio 

A atividade é uma aventura 

constituída não somente pelo 

realizado, mas pelo que se 

gostaria de ter realizado 

h. Existe algo que você 

gostaria que 

fosse/tivesse sido 

diferente no seu estágio? 

O que? 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

No total, a entrevista teve duração de 32m 17s, intervalo de tempo no interior do qual os 

aspectos planejados foram colocados em pauta. 

 

4.1.2.3 Do processo de observação in loco 

Cumprida a etapa anteriormente descrita, procedemos a uma prática de observação in 

loco das atividades da estagiária participante da pesquisa. À essa altura, já dispúnhamos de todas 

as autorizações formais para fazer o acompanhamento efetivo do dia a dia da estagiária39. O 

período de observação teve início no dia 28 de novembro de 2013 e se encerrou em 13 de 

fevereiro de 2014. Apenas inicialmente, nos apoiamos sobre as “categorias de observáveis” 

preconizadas pela Ergonomia da atividade (Guérin et al, 2012), as quais se dividem em 

deslocamentos, direção do olhar, comunicações e posturas. Com relação aos deslocamentos, os 

                                                           
39 Para fins de legitimação da pesquisa e aprovação junto ao Comitê de Ética da PUC/SP, adotamos os seguintes 

documentos a seguir designados: Autorização de Pesquisa (Assinado pelas instituições implicadas) e Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Assinado pelos participantes). 
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ergonomistas afirmam que “o encadeamento dos locais frequentados por um operador dá uma 

indicação sobre o tipo de tarefa efetuada” (p. 149). Observar a direção do olhar “consiste em 

registrar em qual parte do sistema técnico ou do ambiente de trabalho o operador retira 

informações visuais” (Idem, ibidem). No que diz respeito às comunicações, afirma-se a 

possibilidade de “quantificação das fontes de informação e dos interlocutores privilegiados” 

(Idem, p. 150). Por sua vez, “as posturas constituem um indicador complexo da atividade e dos 

constrangimentos que pesam sobre ela” (Idem, ibidem). 

No âmbito das pesquisas levadas a cabo pelos ergonomistas, a atenção a estas categorias 

de observáveis assume um papel central, pois elas servem à elaboração de quadros, planilhas, 

gráficos, esquemas etc, todos extremamente complexos, que lhes servem de base para 

encaminhar suas conclusões e propostas de transformação aos coletivos de trabalhadores junto 

aos quais costumam, sobe a forma de uma demanda, intervir. De nossa parte, a fim de garantir 

um registro o mais sistemático possível destas observações, fizemos uso de um caderno de 

campo, no qual anotávamos tudo quanto nos parecesse pertinente aos nosso objetivos. E se 

dissemos que, apenas inicialmente, nos valemos das categorias de observáveis, é porque à 

medida que as nossas visitas iam avançando, encontrávamos cada vez mais dificuldades em 

estar atentos a todos os aspectos que recomendam os especialistas da Ergonomia da atividade. 

Rapidamente, o nosso caderno de campo se transformava em caderno de impressões, sem que 

com isso ele perdesse em relevância para os fins a que nosso trabalho de campo visava atingir: 

construir laços mais estreitos com o métier de estágio da atora social de pesquisa, familiarizar-

nos tanto com a estagiária quanto com o seu supervisor e demais funcionários do local de estágio 

e criar as condições para que pudéssemos decidir, coletivamente, as situações específicas as 

quais nos encarregaríamos de registrar em vídeo a fim de cumprir uma outra etapa de nosso 

dispositivo metodológico. 

Se, no entanto, não tivemos condições de seguir o protocolo dos ergonomistas à risca – 

o que do ponto de vista de nossas pressuposições teóricas seria um engodo, inclusive –, não se 

pode dizer que as categorias de que eles se valem não nos tenham sido produtivas. Ao final de 

nossa empreitada in loco, fazendo um balanço a partir de nossas memórias e do que registramos 

no caderno de impressões, pudemos formular hipóteses extremamente valiosas para a 

compreensão do modo como se movimenta um estagiário, em sentido amplo, no seu processo 
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de formação via estágio. Duas destas categorias, ao nosso ver, se destacaram, a saber a direção 

do olhar e as comunicações, que no contexto de nossa pesquisa, se mostraram estreitamente 

relacionadas. 

Em função do que determinam as normas, as quais recomendam que um estagiário seja 

efetivamente acompanhado por um funcionário com a mesma formação que o aluno ou com 

experiência na área, não é difícil suspeitar a relevância que as categorias destacadas no parágrafo 

anterior assumem. De fato, pudemos constatar que a direção do olhar da estagiária se 

concentrava, sobretudo, na figura de seu supervisor. Isso se explica, evidentemente, pelo fato 

de que este último se constituía em um exemplo a ser observado e “copiado”. Uma vez, ainda, 

que a relação entre esses dois atores consistisse, como pudemos notar, num verdadeiro processo 

de ensino-aprendizagem, era também o supervisor, do ponto de vista das comunicações, um 

interlocutor privilegiado. As outras duas categorias, é verdade, também se veem implicadas, 

mas elas resultam do modo como estas duas de que tratamos anteriormente se organizam. Os 

deslocamentos da estagiária eram mediados pelos de seu supervisor; do mesmo modo, a sua 

postura se via profundamente ligada àquela do funcionário por ela responsável. De uma maneira 

geral, todo esse período de observação in loco nos deu azo de identificar no supervisor de estágio 

um protagonismo no processo de formação da estagiária. Toda a rotina dele se confundia, de 

certo modo, com a dela. Este aspecto do protagonismo, aliás, é um dos quais tratamos, a partir 

também das verbalizações que deram origem ao nosso corpus final de análise, como será visto 

mais adiante. 

 

4.1.2.4 Do processo de construção de um Grupo de Encontro sobre o Estágio 

O que estamos denominando aqui Grupo de Encontro sobre o Estágio (GEE) se baseia 

num procedimento largamente usada pelos ergólogos, designado Groupes de Rencontre du 

Travail (GRT) ou, em língua portuguesa, Grupos de Encontro do Trabalho. Trata-se, grosso 

modo, da reunião de atores sociais que constituem um mesmo coletivo com vistas a estabelecer 

entre eles um diálogo pertinente ao contexto de trabalho de que fazem parte. Para Pierre 

Trinquet, cujas pesquisas têm se debruçado, principalmente, sobre a atividade de trabalho de 
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operários da construção civil, os GRT’s são constituídos no “intuito é alcançar soluções e não 

somente discussões” (2011, p. 106) 

Um GRT pode ser constituído para responder a todos os problemas 

encontrados no âmbito de uma empresa e/ou de uma coletividade, tais 

como: problemas de pesquisa e/ou de estudos, de formação, de gestão, 

de prevenção de riscos do trabalho, de busca de eficiência/eficácia 

(eficácia é definida como eficiência em médio prazo), melhoria das 

condições de trabalho, etc. (Idem, ibidem) 

Roseli Figaro, professora da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São 

Paulo (USP), cujas pesquisas também dialogam com abordagem ergológica, ora trata desses 

encontros nos termos anteriormente referidos, ora como Grupos de Discussão (2013). Em um 

de seus trabalhos, ela assevera que promover a reunião dos coletivos de trabalhadores “coloca 

em diálogo os diferentes saberes e experiências”, com vistas à produção de “novos 

conhecimentos e maior amadurecimento para todos os participantes e interessados no bem 

comum” (2007, p. 31). A organização destes grupos possibilitaria “o confronto de pontos de 

vista” (2013, p. 13). Ao justificarem o uso do método numa intervenção sobre um coletivo de 

enfermeiras do setor psiquiátrico de um hospital francês, Nathalie Clar, Olivier Esnault e 

Stéphanie Mailliot, sob orientação de Schwartz, afirmam que o objetivo dos GRT’s é criar  

um espaço e um tempo de co-construção, de reflexão sobre suas 

atividades e permitir o estabelecimento de um lugar onde a dialética 

constitutiva de toda a atividade humana entre um impossível e um 

invivível seja enfim reconhecida (2007, p. 6)40 

O que está na base deste procedimento, como se pode perceber, é a conformação de 

grupos para os quais os temas colocados em discussão sejam relevantes a todos os envolvidos. 

No que diz respeito a como um encontro deste tipo deve se organizar e ao que cabe, pelo menos 

inicialmente, ao pesquisador, é preciso ter claro que a efetiva troca de pontos de vista passa pela 

garantia de que todos os participantes tenham espaço para se colocar, passa pela garantia de que 

suas vozes ressoem. No caso de nosso estudo, a opção pelo Grupo de Encontro Sobre o Estágio 

se deu pela necessidade de fazer dialogar – o que assumimos como um pressuposto – 

                                                           
40 “un espace et un temps de co-construction, de réflexion sur leur activité et de permettre la mise en place d’un 

lieu où la dialectique constitutive de toute activité humaine entre un impossible et un invivable est enfin reconnue.” 

(tradução livre) 
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perspectivas diferentes acerca do estágio e temas afins, a saber, a do estagiário, a do supervisor 

e a do orientador. O coletivo reunido em torno do tema da nossa pesquisa se mostrou interessado 

em participar de uma tal experiência, o que se realizou no dia 12 de fevereiro de 2014. Para 

estruturar o diálogo, optou-se por proceder tal qual na ocasião da entrevista individual. Portanto, 

elaboramos um roteiro, mas não tão complexo quanto o anteriormente apresentado. Muitos dos 

aspectos sobre os quais insistimos durante aquela entrevista foram retomados durante o GEE. 

Acreditávamos que a mudança do contexto da interação justificava retornar sobre alguns pontos 

sem produzir com isso o mais do mesmo, afinal de contas, estariam diante de nós outros 

interlocutores. E a própria estagiária já se constituía num outro de si mesma em virtude da 

distância no tempo entre a entrevista de que participara e o GEE. 

Diferente de como ocorreu naquela entrevista, para a qual o roteiro serviu para organizar 

a troca verbal de modo mais sistemático, garantindo-se, inclusive, a ordem em que os blocos 

temáticos foram discutidos, durante o GEE, eles se sobrepuseram uma vez que os atores sociais, 

sobretudo na figura do orientador, se apropriaram efetivamente da situação de interação. Aliás, 

sobre este aspecto, nós realizamos um levantamento posterior dos turnos de fala41 divididos por 

atores sociais que mostra uma assimetria entre os participantes do GEE. Com efeito, conforme 

o quadro a seguir, o orientador de estágio foi o mais ativo na tomada da palavra: 

Quadro 2 - Turnos de fala distribuídos por atores sociais de pesquisa 

Atores sociais participantes Total de turnos de fala 

OE 91 

SE 40 

Estagiária 30 

Pesquisador 16 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

Também num trabalho de avaliação posterior, constatamos uma renormalização do 

roteiro imposta pela realização efetiva da interação: 

                                                           
41 De acordo com a Análise da Conversação, “para que haja diálogo, é preciso que sejam postos em presença ao 

menos dois interlocutores que falem ‘alternadamente’. Num primeiro nível de análise, toda interação verbal se 

apresenta como uma sucessão de ‘turnos de fala’” (Kebrat-Orecchioni,2006, p. 43). O turno de fala compreende a 

intervenção dos “parceiros” do diálogo estabelecido em um contexto qualquer.  
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Quadro 3 - Temas planejados e possíveis (GEE) 

GRUPO DE ENCONTRO SOBRE O ESTÁGIO 

O PLANEJADO O POSSÍVEL 

Função do estágio na formação do aluno 

Função do estágio na formação do aluno 
Função da escola na formação do aluno 

Função do estágio na formação do supervisor e do 

orientador 

Relação saberes acadêmicos / saberes da cultura 

profissional 
Relação saberes acadêmicos / saberes da cultura 

profissional 
Relevância da troca de experiências entre os atores sociais 

envolvidos 

Visão do orientador sobre o estágio 

Visão do supervisor sobre a escola 

As consequências de ocupar um duplo lugar Contribuições do estágio para a escola e vice-versa 

As consequências de ocupar um duplo lugar 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

A fim de demonstrar aos pesquisadores que venham a se interessar pela utilização deste 

método o quão produtivo ele pode ser, os quadros seguintes sintetizam os temas que vieram à 

tona; aparentemente reduzida, a amplitude dos temas se viu alargada com o desenrolar do GEE. 

Os quadros a seguir são uma tentativa de organização dos pontos efetivamente abordados: 

Quadro 4 - Temas mobilizados pelos atores sociais (função do estágio na formação) 

FUNÇÃO DO ESTÁGIO NA FORMAÇÃO DO ALUNO 

Orientador Supervisor Estagiária 

1. Coerções da situação de pesquisa 

impostas aos atores sociais; 

2. História de vida como parâmetro; 

3. A dimensão do erro na escola e no 

trabalho/estágio; 

4. Caracterização do estágio; 

5. Riscos do trabalho; 

6. O papel do orientador e do supervisor; 

7. Os reflexos da experiência do estágio na 

prática profissional; 

8. A relação ensino-aprendizagem. 

1. A relação ensino-

aprendizagem. 

2. A escola como espaço 

privilegiado da teoria 

 

1. Dificuldades de transição 

2. Saberes dominados Vs 

Saberes novos 

3. Expectativas profissionais 

4. Programa de curso Vs 

Atividades de estágio 

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 
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Quadro 5 - Temas mobilizados pelos atores sociais (Relação entre saberes) 

RELAÇÃO SABERES ACADÊMICOS / SABERES DA CULTURA PROFISSIONAL 

Orientador Supervisor Estagiária 

1. Saber como construção humana; 

2. Saber como sistematização de 

um conjunto de práticas; 

3. Saber acadêmico como síntese; 

4. O não-saber como falha de 

aprendizado; 

5. Saberes acadêmicos 

concorrentes e/ou convergentes. 

6. A experiência como lugar de 

singularidade; 

7. A obsolescência ou 

insuficiência dos programas de 

curso e conteúdos programáticos; 

8. O estágio como fonte de 

atualização; 

9. A relação aluno-orientador-

supervisor; 

10. O GEE como possível fonte de 

alternativas. 

1. A (in)suficiência dos saberes 

práticos; 

2. Complementaridade entre teoria e 

prática. 

1. Especificidades dos saberes 

práticos; 

2. O diálogo entre a teoria e a 

prática; 

3. Verborragia teórica; 

4. A falibilidade da máquina e o 

fator humano. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

Quadro 6 - Temas mobilizados pelos atores sociais (Duplo lugar) 

AS CONSEQUÊNCIAS DE OCUPAR UM DUPLO LUGAR 

Orientador Supervisor Estagiária 

1. Acidente de trabalho; 

2. Os limites da norma; 

3. A experiência como consolidação do 

saber; 

4. O papel central do supervisor; 

5. A bagagem do estagiário como fator 

de atualização do orientador; 

6. As escolhas e os valores; 

7. A dimensão produtiva do estagiário; 

8. Condições precárias de trabalho; 

9. O orientador como garantidor das 

condições mínimas para o estágio; 

10. A obsolescência do orientador diante 

de uma mudança normativa. 

1. A responsabilidade como 

honra e temor; 

2. A supervisão como 

oportunidade de crescimento; 

3. Preocupação com o devir. 

1. Medo; 

2. Sensação de impotência e 

ignorância; 

3. A adaptação como valor e 

capital epistêmico; 

4. A memória familiar como 

fator de prevenção de riscos. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

Note-se que distinguimos os temas/tópicos em três níveis: (1) o planejado, (2) o possível 

e (3) o efetivamente abordado. Deste último nível deriva ainda um sub-nível, sem que haja de 

nossa parte qualquer intenção, com o uso do termo, em minorar a sua importância. Com efeito, 

se tudo numa pesquisa é contingente, no sentido de que nela se expressa sempre uma 
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configuração singular e inédita, quando se trata de interrogar sujeitos concretos, este aspecto, 

ou seja, o seu caráter de eventualidade, assume contornos ainda mais agudos. A demanda jamais 

esgota a situação uma vez que, por maior seja a tentativa de exercer algum controle, o outro 

irrompe na sua vontade de autonomia e afirmação. Vê-se, pelo menos no contexto desta 

pesquisa, o modo como um dos atores sociais investe sobre a experiência objetivando dela se 

apropriar e imprimir-lhe alguma assinatura. Sendo assim, propomos o esquema a seguir o qual, 

para nós, melhor expressa o que se passa numa situação de Grupo de Encontro sobre o Estágio: 

Figura 5 - Dinâmica dos temas durante o GEE 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

No eixo daquilo que denominamos excedente se encontram outros tópicos e temas que 

poderiam assumir lugar destacado no conjunto das análises, a depender dos objetivos da 

pesquisa. Abaixo segue um quadro sistematizado dos pontos levantados pelos atores sociais. A 

circunstância específica que deu azo às questões resulta de algumas indagações colocadas pelo 

orientador de estágio ao supervisor e à estagiária logo que se “encerraram” os aspectos propostos 

pelo pesquisador: 
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Quadro 7 - Temas excedentes 

EXCEDENTE 

Orientador Supervisor Estagiária 

1. Preocupação com conteúdos 

não abordados na instituição de 

ensino; 

2. Insuficiência da carga horária; 

3. Distância entre o ensinado e o 

demandado; 

4. O desconhecimento como 

falha de aprendizado e não de 

ensino; 

5. Tensão disciplinas técnicas / 

disciplinas da Base Nacional 

Comum; 

6. Os contextos como fatores de 

demanda de saber; 

7. A troca como fator de 

atualização; 

8. A “falha” como aspecto 

universal; 

9. A (falta de) coesão entre os 

membros de uma equipe de 

trabalho; 

10. Avaliação de si; 

11. A simulação como 

aprendizado; 

12. O Outro como aquilo que 

falta ao Mesmo; 

1. Impressões sobre a estagiária; 

2. Demandas por conteúdos segundo as 

necessidades do campo de estágio; 

3. Liberação parcial dos prescritos como 

construção de autonomia; 

4. Necessidade de superar as 

normas/tradições no ensino de alguns 

conteúdos; a diversidade de fontes 

normativas; 

5. Nivelamento do treinamento em função do 

estado do estagiário; 

1. Impressões positivas e/ou 

negativas sobre as atividades 

de estágio; 

2. Dificuldades no estágio; 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

 Conforme assinalamos anteriormente, a descrição dos temas trazidos à baila durante o 

GEE, ainda que não reflitam aqueles que consideramos os mais relevantes no recorte do corpus 

(conforme subseção 4.1.2.6), tem o mérito de mostrar o quão fecundo é a realização de um 

Grupo de Encontro. O leitor entenderá de que modo e por que razões alguns temas foram 

preteridos e outros não. 

4.1.2.5 Do processo de registro de atividades de estágio para autoconfrontação 

Dissemos, em alguma altura da penúltima seção desta tese, que o trabalho de observação 

se prestou à familiarização com todo o métier de estágio que nos interessava na pesquisa e à 

criação das condições necessárias à escolha coletiva de algumas atividades de estágio as quais 

seriam registradas em vídeo para a realização de outra etapa de nosso dispositivo metodológico. 

É justamente da discussão sobre esta etapa que nos ocupamos a partir daqui. Ela se apoia sobre 

um método proposto por Faïta (2005) denominado autoconfrontação que consiste, basicamente, 
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na confrontação de um sujeito com o espetáculo de sua própria atividade. A partir de filmagens, 

relatórios, gravações de áudio etc (a depender na natureza do contexto visado), o sujeito é levado 

a enxergar uma atividade passada à luz de outra, presente, haja vista que a ele é solicitado avaliar 

o modo como desenvolveu uma dada atividade.  Esse deslocamento da atividade pressupõe, 

assim, um deslocamento do próprio sujeito; experiência muito próxima da que experimenta 

aquele que lê a sua própria escrita. De trabalhador a comentador de seu próprio trabalho, na 

autoconfrontação há sempre um deslocamento donde decorrem perspectivas diferentes: 

deslocamento de tempo (do passado ao presente), deslocamento de espaço (do lugar de trabalho 

ao ‘laboratório’ de análise) e deslocamento do discurso (da linguagem predominantemente ‘no’ 

e/ou ‘como’ trabalho para uma linguagem predominantemente ‘sobre’ o trabalho). Os 

organizadores da coletânea de artigos de Faïta, na qual nos baseamos, afirmam que a 

autoconfrontação consiste na constituição de “dois domínios de atividade disjuntos, duas 

temporalidades distintas” (Fanti, França e Vieira in Faïta, 2005, p. 10). Trata-se de um 

procedimento que 

possibilitaria dar um novo estatuto aos conhecimentos dos trabalhadores 

e organiza o encontro de duas expertises de origem diferentes, mas 

centradas no mesmo objeto, a do(s) operador(es), que reflete(m) sobre 

suas práticas profissionais, e a do(s) pesquisador(es), que intermedia(m) 

o espaço de expressão e desenvolve(m) e propõe(m) uma inovação 

metodológica. (Idem, ibidem). 

Harisson e Souza-e-Silva (2009), em artigo dedicado a explicar o dispositivo, asseveram 

que “ao confrontar os protagonistas do trabalho a suas atividades e discursos, o método da 

autoconfrontação sustenta a estreita ligação entre linguagem e situações de trabalho” (p. 127). 

Tradicionalmente, o método se divide em cinco fases: 1. A constituição de um grupo de análise, 

o qual se constitui, evidentemente, dos atores sociais envolvidos na pesquisa e do próprio 

pesquisador; 2. O registro da atividade, dê-se ele em que suporte for, e o trabalho de seleção do 

que será objeto da interação no momento mesmo da autoconfrontação; 3. A realização do que 

se denomina autoconfrontação simples; 4. A realização da chamada autoconfrontação cruzada; 

5. Apresentação do resultado das análises aos coletivos participantes do método para que eles 

possam operar as transformações que julgarem necessárias ao seu meio. 
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Falou-se aqui, bem se vê, em dois tipos de autoconfrontação, a simples e a cruzada. 

Portanto, cabe esclarecer em que consiste cada uma delas. A simples 

caracteriza-se por um diálogo entre o ator e o observador (o pesquisador) 

com foco no objeto que constitui a atividade filmada. Sua finalidade 

maior é a de criar uma situação em que esse ator se encontre mobilizado 

de duas formas: como sujeito agindo, retomando em suas próprias mãos 

suas próprias práticas a partir de situações já vividas e representadas 

pelo filme; em seguida, como aquele que descreve e comenta essas 

mesmas práticas. (Faïta, 2005, p. 87) 

Já a cruzada  

consiste em fazer confrontarem-se dois atores engajados nas mesmas 

situações profissionais e num nível de experiência homóloga, portanto 

pares, cada um assistindo (ao menos em parte) ao filme da atividade do 

outro e entrando em debate com ele sobre o assunto. (Idem, ibidem) 

É preciso fazer uma ressalva quanto a caracterização desta última. Com efeito, é possível 

que a questão da similaridade em termos de experiência não seja observada em todas as 

pesquisas pois o objetivo do pesquisador pode ser justamente confrontar os estilos profissionais 

de trabalhadores de gerações diferentes que atuem em um mesmo meio profissional.  

Feita esta breve, porém suficiente, explicação sobre o que se compreende por 

autoconfrontação, convém elucidar de que maneira ela se efetivou no âmbito do nosso estudo. 

O grupo de análise, evidentemente, se constituiu da estagiária e do pesquisador. A questão do 

registro das atividades representou para nós um enorme desafio. Nós havíamos acordado com 

a estagiária que decidiríamos algo a esse respeito conjuntamente e no momento apropriado. Por 

iniciativa da própria estagiária, inclusive, o seu período de permanência na Embrapa seria 

estendido para além do mínimo necessário, segundo as normas que estabelecem a quantidade 

de horas para a validação do estágio, a fim de que as etapas previstas para a pesquisa fossem 

devidamente cumpridas. Um fato inesperado, no entanto, ocorreu. No final de janeiro de 2014, 

a estagiária ficou sabendo de sua aprovação para a Universidade Estadual do Mato Grosso do 

Sul (UEMS), onde iria cursar a faculdade de Engenharia Física. Isso nos obrigou a reformular 

todo nosso itinerário a fim de que adequássemos nossas necessidades às novas condições 

colocadas. 
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 Em virtude do tempo exíguo, pois a estagiária teria de organizar sua mudança, o que 

demandava um esforço significativo: deslocar-se de um estado da federação para outro, cumprir 

burocracias acadêmicas, como matrícula na nova instituição de ensino na qual iria estudar, entre 

outras questões, tivemos de aproveitar todas as oportunidades que se nos apresentaram no 

período que compreendeu de 11 a 13 de fevereiro de 2014. A tarefa não foi nada fácil, pois, em 

geral, a atividade da estagiária consistia em observar, sendo solicitada, esporadicamente, a 

realizar algo, mas sempre sob os olhares atentos de seu supervisor. Neste intervalo de tempo, 

tivemos azo de registrar três atividades nas quais a estagiário atuou efetivamente. Por uma feliz 

coincidência, nós diríamos, as filmagens capturam atividades para as quais a estagiária se 

mostrava vezes mais, vezes menos preparada, o que permitiria, posteriormente, dotar a 

autoconfrontação de um critério mínimo. 

O processo de filmagem, contudo, não se deu sem alguns contratempos. A primeira 

delas, por exemplo, realizada durante uma atividade de manutenção de terminais de força e 

troca de tomadas em um dos laboratórios da Embrapa, ficou parcialmente prejudicada, em 

virtude do funcionamento de um aparelho, no local, extremamente ruidoso, o que impediu o 

registro claro das trocas verbais ali sucedidas. Ainda que, além do próprio sistema de captação 

de som da câmera utilizada42, estivéssemos equipados com um minigravador digital, ao 

assistirmos o resultado das filmagens, nos demos conta, não sem alguma frustração, da 

impossibilidade de considerar em nossas análises, todo o material verbal produzido na própria 

situação filmada.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 O equipamento de vídeo utilizado foi uma câmera digital portátil que registra imagens em alta definição com 

microfone embutido. 
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Fotograma 1 - Manutenção de terminais de força e troca de tomadas 

 
Fonte: Filmagem das atividades de estágio, 2015 

A segunda filmagem apresentou dificuldades semelhantes. Ela incidiu sobre uma 

atividade de identificação de defeito no termostato de um aparelho de ar-condicionado que 

parara de funcionar em um outro espaço da Embrapa. Este local, extremamente peculiar na 

organização espacial de toda a empresa, tratava-se do que lá se denomina “Fazendinha”, lugar 

onde se colocavam à prova os experimentos de melhoramento genético vegetal e animal 

desenvolvidos nos laboratórios da unidade. A estagiária realizou esta atividade numa área 

aberta, na qual circulavam muitas pessoas e máquinas, dificultando, assim, apreender, 

igualmente à situação anterior, as trocas verbais.  

Fotograma 2 - Identificação de defeito no termostato de um aparelho de ar-condicionado 

 
Fonte: Filmagem das atividades de estágio, 2015 

A terceira e última filmagem compreendeu uma atividade de revisão de plantas elétricas 

de uma obra de expansão das instalações da unidade da Embrapa, realizada em dois ambientes 

distintos: na sala do Núcleo de Desenvolvimento Institucional, no prédio principal da unidade, 

e no próprio parque elétrico qua havia sido recentemente construído. Aqui, por motivos outros, 



124 
 

também não foi possível o registro de trocas verbais em situação; a atividade foi realizada pela 

estagiária solitariamente.  

Fotograma 3 - Revisão de plantas elétricas 

 
Fonte: Filmagem das atividades de estágio, 2015 

Em todas as situações, nós estivemos presentes para realizar pessoalmente a operação 

dos equipamentos utilizados no registro das atividades. Para fins ilustrativos, segue abaixo um 

quadro em que constam as principais coordenadas de todo este processo de documentação das 

atividades: 

Quadro 8 - Panorama das filmagens realizadas 

Data Situação filmada 
Posição da 

câmera 

Duração da 

filmagem 

10/02/2014 
Manutenção de terminais de força e troca 

de tomadas 

Perspectiva 

panorâmica 
1h 35m 21s 

13/02/2014 
Identificação de defeito no termostato de 

um aparelho de ar-condicionado 
Primeiro plano 37m 9s 

13/02/2014 Revisão de plantas elétricas Primeiro plano 20m 36s 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

Uma vez registradas as atividades, procedemos ao trabalho de edição dos vídeos para a 

realização da autoconfrontação simples. Em virtude de todos os contratempos anteriormente 

apresentados com relação à dificuldade de captação de áudio, encontramo-nos diante de um 

impasse quanto a de que maneira editar as sequência que seriam utilizadas na autoconfrontação 

simples. Não poderíamos, por exemplo, proceder com fez Harrison (2006) que, em sua tese de 

doutorado, se apoiou sobre a demanda coletivamente construída com o grupo de trabalhadores 

de uma escola para surdos, do qual se aproximou durante sua pesquisa, de um lado, e, de outro, 
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em um levantamento criterioso de temas, a partir de diversas situações a que a pesquisadora 

esteve presente no curso de sua intervenção. 

A distância no tempo entre o registro das atividades e a realização da autoconfrontação 

propriamente dita, em virtude, como já dissemos, da mudança radical a que se viu obrigada a 

fazer a estagiária por conta de sua aprovação para uma universidade em outro estado da 

federação, se constituiu em um momento importante para a elaboração de critérios mínimos de 

edição dos filmes. À essa altura, já tínhamos uma certeza: só nos seria possível trabalhar com a 

dimensão da linguagem sobre o estágio, caracteristicamente determinada pelos métodos 

anteriores à autoconfrontação (entrevista e Grupo de Encontro) e pelos contratempos na 

filmagem das atividades da estagiária, nas quais o registro das trocas verbais se mostraram 

seriamente comprometidas. Nesse sentido, nossa primeira preocupação para a composição do 

material a ser exibido para a estagiária foi assistir e analisar o mais exaustivamente possível 

todas as filmagens a fim de escolher as sequências pertinentes. De um modo geral os aspectos 

que nos pareceram relevantes para a edição foram os seguintes: troca de ferramentas 

manipuladas na realização das atividades; sinais de hesitação; pausas prolongadas; aparentes 

dificuldades na execução de certas etapas das tarefas; consultas eventuais a fontes de informação 

diversas; deslocamentos efetivados no local das atividades; gestos inusitados; possíveis 

constrangimentos diante do desafio de realizar as atividades; suposições sobre as trocas verbais 

muito precariamente registradas. Dessa feita, o material editado se constituiu de sequências 

organizadas em torno destes aspectos, a partir do que planejamos três sessões de 

autoconfrontação simples, totalizando uma hora, quarenta em um minutos e treze segundos 

assim divididos: 

Quadro 9 - Duração das sequências editadas 

Situações Tempo 

Manutenção de terminais de força e troca 

de tomadas 
43m 25s 

Identificação de defeito no termostato de 

um aparelho de ar-condicionado 
20m 37s 

Revisão de plantas elétricas 37m 11s 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 
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Em todas as ocasiões em que a estagiária foi confrontada com a sua atividade, nos 

preocupamos em seguir um protocolo mínimo para o início das sessões, questionando sobre a 

natureza da atividade realizada e sobre como ela se sentiu realizando-as. Ao longo da exibição 

do vídeo, nós intervínhamos em função dos aspectos anteriormente citados e da nossa interação 

com a estagiária no momento mesmo da autoconfrontação. Esta etapa foi realizada na cidade de 

Dourados-MS, onde a estagiária estava à época instalada, como já dissemos, engajada no seu 

curso de Engenharia Física na UEMS. Exatamente no dia 09 de outubro de 2014, nós chegamos 

à referida cidade para cumprir tudo quanto tínhamos acordado. Deparamo-nos com a estagiária 

adoecida, com a voz extremamente debilitada, o que a impediria de participar plenamente das 

autoconfrontações. Felizmente, em pouco tempo, ela apresentou melhora e pudemos efetivar as 

sessões. Elas aconteceram no mesmo dia, mas em horários diferentes, precisamente no dia 11 

de outubro daquele ano, cada qual acontecendo em um período específico, conforme o quadro 

a seguir: 

Quadro 10 - Coordenadas das sessões de autoconfrontação 

Sessão de autoconfrontação Lugar 
Período 

do dia 

Tempo de 

duração 

Manutenção de terminais de força 

e troca de tomadas 

Em uma das salas de uma 

igreja que era frequentada 

pela estagiária 

Manhã 44’ 

Identificação de defeito no 

termostato de um aparelho de ar-

condicionado 

No saguão do hotel em que 

o pesquisador esteve 

hospedado 

Tarde 22’ 35’’ 

Revisão de plantas elétricas 
No apartamento em que 

residia a estagiária 
Noite 44’ 27’’ 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

O material, por assim dizer, bruto de toda essa pesquisa se constituiu a partir de todo este 

dispositivo metodológico. A leitura até aqui deste capítulo de metodologia talvez terá dado ao 

leitor uma visão de conjunto. Será possível também compreender, provavelmente, por que 

motivos optamos por fazer uma discussão logo no início do capítulo sobre as configurações 

possíveis da interface linguagem/trabalho, uma vez que o modo como tudo se afigurou no curso 

de nossa pesquisa nos obrigou a privilegiar uma delas, a saber, a linguagem sobre o trabalho; 

aqui mais precisamente, linguagem sobre o trabalho e sobre o estágio. Resta-nos, contudo, tratar 

do modo como operamos o recorte final do corpus.  
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4.1.2.6 Do processo de recorte do corpus de pesquisa 

Nossas reflexões tomam de empréstimo conceitos, noções e pressupostos de referenciais 

muito diversos e tenta, em alguma medida, estabelecer entre eles um diálogo pertinente. Do 

ponto de vista da delimitação do corpus, no entanto, é da Análise do Discurso que nos 

aproximamos de maneira privilegiada. Essa escolha resulta, evidentemente, das filiações 

teóricas do nosso grupo de pesquisa, mas a sua pertinência está muito mais no modo como se 

interrogam as abordagens sobre a atividade de trabalho quando estas se preocupam com a 

dimensão linguageira. Se é verdade que, sobretudo para a Ergologia, a linguagem assume um 

papel relevante e constitutivo das atividades de trabalho, não menor será a verdade no que tange 

ao embaraço encontrado pelos pesquisadores que não são oriundos dos estudos da linguagem 

quando têm de dar conta dessa difícil relação. A esse respeito, Marcelle Duc assim se posiciona: 

Essa relação problemática entre trabalho e linguagem acarreta dois 

riscos maiores. O primeiro é dar crédito à tese de que o trabalho é pobre 

em seus conteúdos; o segundo é considerar uma certa inaptidão dos 

indivíduos na maneira pela qual falam de seu trabalho. (Schwartz & 

Durrive, 2007, p. 135) 

Ora, Duc define como “riscos” aceitar as proposições apresentadas: a pobreza do 

trabalho; a incompetência linguageira daqueles que falam de sua atividade. O primeiro desses 

perigos repousa na aceitação de uma visão taylorista do trabalho, segundo a qual tudo que 

envolve o universo laboral pode ser simplificado, esquematizado e modelizado. O segundo, nos 

parece, um corolário do primeiro, resulta do fato de que se tudo no trabalho é redutível, não 

haveria muito o que se dizer sobre ele. Mais ainda, bastaria recorrer aos prescritos para que ele 

fosse conhecido inteiramente, sem que houvesse a necessidade, portanto, de recorrer à palavra 

do trabalhador. Essa visada, na verdade, é anterior ao próprio taylorismo, conforme nos mostra 

Schwartz: 

Frequentemente se pensou, bem antes de Taylor, com Adam Smith, que, 

a partir, do momento em que se começava a dividir o trabalho, a 

simplificá-lo, ele se tornava um fator de embrutecimento das populações 

laboriosas. De tanto simplificar as coisas, as pessoas iam elas próprias 

se embrutecendo. Esse ponto de vista considera, então, que não há 

relação fecunda entre trabalho e linguagem, porque o trabalho foi 

excessivamente simplificado e dividido, para que se tenha algo a dizer 

sobre ele. (Idem, Ibidem) 
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Ainda que os ergólogos apontem aspectos da dimensão linguageira que nos soam 

extremamente pertinentes, não é a voz de um especialista com que nos deparamos e, nesse 

sentido, repousam algumas das contribuições que nós, estudiosos da linguagem e do discurso, 

podemos dar. A esses dois riscos aos quais nos referimos algumas linhas atrás, os quais são 

apontados para logo em seguida serem descartados, poderia se somar um outro. Um risco que 

resultaria, na verdade, de um questionamento fundamental acerca de como investir sobre o 

material linguageiro em situações de trabalho (o conjunto de enunciados que circunscrevem 

uma atividade qualquer) ou sobre aquele que toma a atividade de trabalho como objeto de um 

comentário (as verbalizações que resultam dos dispositivos construídos pelo pesquisador e que 

permitem aos atores sociais falarem de si e de suas atividades de trabalho). 

Afinal de contas, que estatuto atribuir a esta materialidade linguística? Mais até, o que 

deve o pesquisador fazer com tudo quanto sua pesquisa foi capaz de produzir em termos de 

enunciados? Isso não parece evidente. O terceiro risco, portanto, de que tratamos reside na 

possibilidade de que se tome a palavra do ator social pela do pesquisador. Ou seja, pode ser que 

as questões que o pesquisador levanta e que mobilizam o seu estudo sejam “respondidas” por 

quem foi solicitado a falar sobre sua atividade ou por quem permitiu que suas falas em contexto 

de trabalho fossem capturadas. Esse perigo pode ser afastado, em grande medida, pela 

constituição de um corpus de pesquisa devidamente justificado pelo pesquisador. 

Inicialmente pensamos em delimitar o corpus a partir dos objetivos de pesquisa. Essa 

possibilidade, no entanto, logo se mostrou imprópria em virtude da natureza heterogênea das 

verbalizações do ponto de vista dos temas mobilizados e da enorme quantidade de material 

gerado pela pesquisa. Uma solução para esse impasse, sem perder de vista os objetivos, nos 

pareceu ser uma tentativa de simplificar o modo de agrupamento dos enunciados escolhidos 

para análise. Assim, apelamos para um só critério, considerado na sua dimensão dialética, de 

recorte das sequências: os saberes e os atores. O pressuposto estabelecido, advindo tanto da 

Ergologia quanto da teoria da relação com o saber de Bernard Charlot, foi o de que - pelo menos 

no âmbito deste trabalho - não se pode falar de saberes sem se referir aos sujeitos que os 

constroem ou deles se apropriam, bem como tratar dos sujeitos sem realçar a sua aventura com 

o saber. Nesse sentido, os trechos que foram considerados na análise se constituíram a partir 

desse critério primário. Fundamentalmente, colocou-se em perspectiva avaliar os seguintes 
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aspectos: que sentidos são atribuídos pelos atores sociais de pesquisa a si e aos seus pares a 

partir de suas falas; como estes atores sociais estabelecem sua relação com o saber: 

(...) não há saber senão para um sujeito, não há saber senão organizado 

de acordo com relações internas, não há saber senão produzido em uma 

‘confrontação interpessoal’. Em outras palavras, a ideia de saber implica 

a de sujeito, de atividade do sujeito, de relação do sujeito com ele mesmo 

(...), de relação desse sujeito com os outros (que co-constroem, 

controlam, validam, partilham esse saber). (Charlot, 2000, p 61) 

Esta solução nos pareceu pertinente porque a heterogeneidade das verbalizações acima 

aludida poderia vir à tona quando se julgasse necessário, sem que com isso se destituísse o 

trabalho de interpretação de um parâmetro mínimo. Os comentários tecidos não se reduziram a 

obedecer a cronologia segundo a qual todo o dispositivo metodológico se efetivou, de modo que 

os diálogos se desdobrassem para além daqueles de fato levados a cabo nas situações de 

interação construídas na pesquisa (entrevista, GEE e autoconfrontação). Sendo assim, os 

enunciados em recorte conversariam também segundo a posição ocupada pelo pesquisador na 

sua própria atividade de pesquisa, qual seja, a de comentador das evidências observadas e de 

catalizador do trabalho de investigação dos sentidos. O trecho que segue põe em relevo 

justamente este último aspecto que destacamos e consideramos extremamente significativo: 

A definição sobre o ‘o que se fala’ num texto, do ponto de vista 

discursivo, é uma abstração que cabe ao leitor/coenunciador fazer 

baseado em alguns índices verbais e não-verbais. Não consideramos que 

esta seja uma determinação óbvia, uma vez que as seleções efetuadas 

pelo enunciador para projetar certo assunto são feitas segundo a 

perspectiva que ele tem de si mesmo, do seu suporte e do seu 

coenunciador. (Sant’Anna, 2004, p. 148) 

A citação tem implicações metodológicas muito importantes que ajudam a elucidar um 

pouco o nosso trabalho. Quem ocupa esse lugar de leitor/coenunciador é justamente o 

pesquisador uma vez que ele tem de lidar com um material bruto para a partir daí constituir um 

corpus de análise. Não é propriamente com os textos que o analista trabalha mas com um corpus 

delimitado ad hoc. É uma construção deste leitor/coenunciador que, também em virtude da 

perspectiva que ele tem de si mesmo (um pesquisador orientado pelos princípios teórico-

metodológicos que lhe parecem pertinentes), do seu suporte (uma tese de doutorado, uma 
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dissertação, um paper etc) e do seu coenunciador (os eventuais leitores), define um gesto de 

leitura singular. Acerca disso diz Maingueneau (2015): 

A diferença entre texto e corpus é essencial. Ela marca a fronteira entre, 

de um lado, as práticas do comentário tradicionais que tentam interpretar 

textos legados por uma tradição e, de outro, as abordagens em termos 

de discurso, que se pretendem resultado das ciências humanas e sociais. 

Os analistas do discurso não estudam obras; eles constituem corpora, 

eles reúnem materiais que julgam necessários para responder a esse ou 

àquele questionamento explícito, em função das restrições impostas 

pelos métodos aos quais recorrem. (p. 39-40) 

O material, digamos, bruto, a partir do qual o corpus para esta pesquisa foi delimitado 

resultou da triangulação de três dispositivos metodológicos, a saber, uma Entrevista, um Grupo 

de Encontro sobre o Estágio e três sessões de Autoconfrontação Simples, dos quais já falamos 

anteriormente. Da entrevista foram transcritas 10 páginas (ou, numa outra escala, pouco mais 

de 4.000 palavras); do GEE, resultaram 19 páginas (um pouco acima das 10.000 palavras); 

finalmente, da autoconfrontação, se originaram 32 páginas (algo em torno de 11.000 palavras). 

Vê-se bem o grau de dificuldade que representaria ao pesquisador lidar com um material dessa 

dimensão. Para superá-la, no entanto, não bastaria que o analista selecionasse sem critério algum 

meia-dúzia de fragmentos para que deles pudesse dizer alguma coisa. Tão pouco seria 

condizente com as coerções de um trabalho científico simplesmente recortar aqueles trechos que 

pudessem apenas ilustrar esta ou aquela teoria. Outra vantagem de se estabelecer critério para o 

recorte do corpus é não se deixar levar pelo apelo que as categorias de análise exercem sobre o 

pesquisador, a depender dos arcabouços teóricos, como se a este bastasse pinçar aquelas com as 

quais se sente familiarizado para depois tratar delas em suas “análises”. 

O que decorre do recorte não passa, na verdade, de uma amostra, legitimada pelo olhar 

do estudioso. O mesmo material que engendra os trechos pertinentes para a análise pode 

produzir outros trabalhos, desde que sejam determinados objetivos, hipóteses e, em parte, 

metodologias diferentes. Todo o material bruto de que tratamos pode, inclusive, se converter 

em um arquivo à disposição da comunidade científica43. De nossa parte, tomado como critério 

primário a questão dos saberes e dos atores sociais, tivemos condição de recortar, no total, 52 

                                                           
43 No caso de nossa pesquisa, ele se apresenta à comunidade científica sob a forma de anexos. 
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fragmentos, de tamanho variado, que nos serviriam para análise. Foram considerados todos os 

tipos de unidades linguísticas (verbos, pronomes, modalizadores, nominalizações etc). Esse 

procedimento nos possibilitou, de um lado, o afastamento daqueles modelos de “leitura 

empática, do ‘contato vivo’ com um texto concreto, que seria rico de um sentido inesgotável” 

(Maingueneau, 2015, p. 40) e, por outro, uma aproximação com os gestos de leitura devidamente 

justificados. 

Todos estes fragmentos estavam assim distribuídos: Entrevista – 14; GEE – 36; 

Autoconfrontação Simples – 12. Do ponto de vista da responsabilidade enunciativa, os excertos 

relativos à entrevista e à autoconfrontação se devem à estagiária. No que tange ao GEE, 

verificou-se, não apenas entre os trechos delimitados, mas em todo o material, uma assimetria 

da fala, a partir da qual se toma contato muito mais com a palavra do Orientador de Estágio do 

que com a dos outros atores sociais envolvidos. A fim de relativizar este “desequilíbrio”, 

decidimos agrupar as sequências de enunciados em três grandes blocos assim definidos: os 

saberes; os atores; os saberes e os atores (um híbrido). O gráfico a seguir ajuda a compreender 

essa distribuição: 

 

Gráfico 1 - Enunciados do corpus preliminar 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 
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Durante as análises, no entanto, percebemos que o número de enunciados recortados 

era excessivo. Portanto, conforme tecíamos as nossas reflexões acerca do material e à medida 

que conseguíamos consubstanciar nelas as questões que nos interessavam, procedemos à 

exclusão de alguns desses fragmentos iniciais, o que resultou na análise efetiva de 35 fragmentos 

distribuídos conforme o gráfico a seguir44: 

Gráfico 2 - Enunciados do corpus final 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

 

De um ponto de vista estritamente metodológico, Maingueneau (2008) refere-se à 

necessidade de que o pesquisador, a partir do primado do interdiscurso sobre o discurso, 

constitua um espectro de análise sem o qual o estudo tende a vagar no absoluto. Esse risco 

decorre do fato de que o conjunto dos discursos possíveis (Universo discursivo) não é 

apreensível em sua totalidade, o que torna imperativo a construção de parâmetros claros sobre 

como proceder os recortes. É no interior desse universo que unidades menores se constituem 

num processo mútuo de delimitação, as quais se denominam Campos discursivos; assim como 

no nível do universo, o analista encontra dificuldades em se movimentar por eles já que cada 

um “é uma estrutura estática, mas um jogo de equilíbrio instável” (Maingueneau & Charaudeau, 

2012, p. 192). É, resumidamente, desse conjunto de especificidades e complexidades em que 

estão imersas tais categorias que Maingueneau (2008) propõe o Espaço discursivo como o 

subconjunto depreendido do campo, aquilo que efetivamente interessará ao analista: 

                                                           
44 Nos anexos desta tese estão organizados o que designamos Corpus preliminar e Corpus Final. 
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É-se então conduzido a isolar, no campo, espaços discursivos, isto é, 

subconjuntos de formações discursivas que o analista, diante de seu 

propósito, julga relevante por em relação. Tais restrições são resultado 

direto de hipóteses fundadas sobre um conhecimento dos textos e um 

saber histórico, que serão em seguida confirmados ou infirmados 

quando a pesquisa progredir. (p. 35) 

Essa proposta de encaminhamento metodológico, no entanto, deve ser devidamente 

contextualizada. Ela surge no âmbito de um trabalho de investigação sobre os discursos devotos 

na França da segunda metade do século XVII, notadamente a polêmica instaurada entre o 

Humanismo Devoto e o Jansenismo. A despeito da generalização teórico-metodológica de que 

a pesquisa do autor se mostrou capaz, deve-se ter claro que os sentidos e a coerência derivam 

em grande parte dos próprios discursos tomados para análise. Parece-nos que, assumidas as 

contingências que caracterizam cada trabalho de investigação em particular, será necessário 

tensionar um pouco as categorias já estabelecidas. Nesse sentido, sem deixarmos de nos valer 

totalmente, sobretudo, das noções de campo e espaço discursivos, se nos impõe a tarefa de 

adequá-las devidamente à singularidade que nos constitui. 

Na verdade, o próprio Maingueneau tratou de revisitar recentemente em específico a 

categoria de campo discursivo no tratamento das chamadas unidades tópicas. Observe-se o que 

segue: 

Entre as esferas da atividade, apenas algumas – por exemplo, o discurso 

político ou o discurso religioso – são submetidas a uma lógica do campo, 

onde se confrontam diversos posicionamentos. A noção de 

posicionamento (doutrina, escola, teoria, partido, tendência...) implica 

que, em um mesmo espaço, os enunciados se relacionam com a 

construção e a preservação de diversas identidades enunciativas que 

estão em relação de concorrência, em sentido amplo: sua delimitação 

recíproca não passa necessariamente por um confronto aberto. 

(Maingueneau, 2015, p. 62) 

O nosso estudo, definitivamente, não se insere nesta lógica das esferas da atividade que 

são facilmente apreensíveis em termos de um campo ou posicionamento. Isso não significa, no 

entanto, que não seja possível estabelecer um espaço discursivo, a saber, aquele delimitado pelo 

próprio contexto da pesquisa, cujas materialidades linguísticas consideradas só tem validade no 
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seu interior. Uma vez explicado todo o processo que compôs metodologicamente esta pesquisa, 

passemos ao capítulo e suas respectivas (sub)seções nos quais estão devidamente condensadas 

as nossas análises. 
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5. ANÁLISES 

 Este capítulo de análise está dividido em dois momentos. No primeiro deles (5.1), 

refletimos um pouco sobre alguns aspectos que nos pareceram pertinentes ao nosso trabalho do 

ponto de vista dos documentos normativos/prescritivos reunidos durante a pesquisa. Como a 

dimensão do Registro 1, conforme a Ergologia, é pertinente às propostas de abordagem que se 

debruçam sobre a atividade, aqui, nos ocupamos de discutir, nos limites destes documentos 

colocados em confronto, algumas questões como concepção de estágio, relação entre o estágio 

e os processos de aprendizagem, o modo como os protagonistas do estágio (estagiário, 

orientador e supervisor) são referidos, aproximações e distanciamentos entre ambos, deveres, 

direito e atribuições, entre outros. O segundo momento de análise (5.2), compreende o trabalho 

de interpretação do corpus propriamente dito, tal qual o recorte descrito no capítulo de 

metodologia. Centramos a nossa atenção nas marcas linguístico-discursivas que dessem conta 

das categorias que abordamos no capítulo teórico; a articulação entre o discursivo e o ergológico 

se encontra melhor apresentada justamente neste capítulo de análise, no qual, tomamos o 

cuidado de fazer dialogar, sempre que possível, o discurso e a atividade. 

 

5.1 Mas o que nos dizem os documentos normativos? 

Os documentos normativos, não importa quais sejam, também podem ser considerados 

como desencadeadores de papéis indentitários, passando a funcionar na sociedade como 

modelos arquetípicos, o que reforça o seu caráter injuntivo enquanto discurso; definem um 

modo de ser e de agir que se apresentam aos que por eles são regidos como forma fundamental 

de prescrição. 

Nouroudine (2009), ao tratar da norma como referência, a partir de Georges 

Canguilhem, afirma que é preciso distinguir   norma, como fato social, de lei, como pressuposto 

de um efeito qualquer no domínio da natureza. Se por um lado, a coincidência entre um efeito e 

uma lei, no âmbito dos fenômenos naturais, é condição sine qua non, por outro, no plano das 

normas, a sua coincidência com o normal é eventual ou circunstancial. Uma distinção desta 

ordem se torna absolutamente necessária a fim de que sejam desmistificadas as formas de 
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relação dos atores sociais com as normas que se impõem ou tentam se impor na vida em 

sociedade. 

Tomadas muitas vezes como leis naturais, para as quais os efeitos são um fator 

constitutivo, as normas, de caráter essencialmente social, podem ser legitimadas como formas 

as mais perversas de reificação. Segundo Nouroudine,  

em primeiro lugar, as normas que regem os factos sociais são elas 

próprias os produtos da sociedade e, em segundo lugar, que existem 

sempre normas sociais concorrentes e alternativas às normas 

estabelecidas. (Idem, p. 125) 

Já o fizemos quando do capítulo teórico, mas convém retomar, ainda que muito 

rapidamente, alguns aspectos relativos às normas e apresentar outros, mais ligados a universo 

da enunciação. Com relação a elas, é preciso ter em conta que “são, por definição, anônimas, 

consideradas como emanando de uma instituição indivisível, por exemplo, empresas, hospitais 

etc. (Souza-e-Silva, 2014, p. 285). Esse anonimato, contudo, deve ser apreendido como um 

efeito de sentido que resulta de um modo de enunciação muito próprio a estes tipos de 

enunciado. Fala-se, por exemplo, em certo tom, “bastante particular de sua enunciação, 

caracterizado pela ausência de marcas de interação e de modalizações avaliativas e pelo 

apagamento de referências reflexivas” (Idem, ibidem). 

Um traço extremamente importante das normas em geral está justamente neste último 

elemento a que faz referência a citação anterior: o apagamento de referências reflexivas. Por 

isso deve-se entender um conjunto de traços identificáveis na materialidade linguística que 

permitem referir o próprio enunciado à sua situação de enunciação, com ênfase no par 

interlocutivo (enunciador e coenunciador) e no momento e lugar da enunciação; “a linguagem 

humana tem como caraterística o fato de que os enunciados tomam como ponto de referência o 

próprio ato enunciativo do qual são o produto” (Maingueneau, 2011, p. 105). A depender dos 

modos como se estruturam os enunciados, será possível distinguir, conforme já discutimos, dois 

planos distintos, o embreado e o não embreado. O primeiro se caracteriza pela presença de um 

conjunto de coordenadas que possibilitam amarrar o enunciado e a situação de enunciação. O 

segundo, ao contrário, opera o apagamento destas coordenadas:  
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Os enunciados não embreados não são interpretados em relação à 

situação de enunciação; eles procuram construir universos autônomos. 

Evidentemente eles têm um enunciador e um coenunciador, e são 

produzidos em um momento e lugar particulares, mas apresentam-se 

como se estivessem desligados de sua situação de enunciação. (Idem, p. 

114) 

É sobretudo deste traço marcante dos documentos normativos em geral e, 

principalmente, aqueles com os quais esta pesquisa trabalha, que emana toda sua força. 

Maingueneau afirma que esta “desembreagem é frequente em textos literários narrativos, em 

textos científicos, nos artigos de dicionários etc” (2013, p. 136). Neste etecetera incluímos, 

dentre muitos outros aos quais se poderia referir, os documentos normativos. 

  

5.1.1 Os documentos em perspectiva 

A lei 11.788, designada em diversos contextos como Lei do Estágio, publicada no Diário 

Oficial da União em meados do segundo semestre de 2008, é um documento sintético, 

organizado em poucos capítulos. Por seu caráter nacional, ela busca reger todas as outras, 

editadas em escala institucional. Isso significa que tudo quanto se produza em termos de normas 

ou regulamentos acerca do estágio deva estar em consonância com a referida lei. Conforme já 

dissemos, são poucos os capítulos que compõem a prescrição; seis, no total, assim distribuídos: 

Da definição, classificação e relações de estágio; Da instituição de Ensino; Da parte concedente; 

Do estagiário; Da fiscalização; Das disposições gerais. 

No âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, 

nos interessa o documento denominado Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado 

para os Cursos Técnicos. A exemplo da lei 11.788, é sucinto naquilo que apresenta. Divide-se 

em cinco capítulos: Da natureza e das finalidades; Do período de realização e da jornada de 

trabalho; Do credenciamento de empresas e instituições; Do encaminhamento para o estágio e 

das atividades envolvidas; Das competências. Some-se a estes um anexo no qual constam as 

definições de alguns termos e/ou expressões referidos no documento. 
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Com relação à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, considera-se o prescrito 

intitulado Manual de Normas da Embrapa: Estágio de Complementação Educacional da 

Embrapa. Não tão sucinto quanto os anteriores, o documento é constituído de 11 tópicos (a 

designação capítulo não consta aqui) e dois anexos (de caráter normativo ou informativo), 

apresentados em 51 páginas: Objetivo; Campo de aplicação; Referências; Definições; Siglas e 

Abreviaturas; Condições Gerais; Recrutamento, seleção e contratação; Execução, 

acompanhamento e avaliação; Término; Responsabilidades; Disposições transitórias. 

As considerações que serão feitas daqui por diante visam estabelecer um paralelo entre 

as prescrições supracitadas. Portanto, nossa leitura se encarregará de investigar de que modo a 

própria definição de estágio se constrói em cada uma delas e na sua relação; de que maneira os 

principais atores envolvidos na experiência do estágio são apresentados, no que diz respeito aos 

papéis definidos; tangencialmente, em que circunstâncias uma dada compreensão dos saberes é 

aí manifestada. Não nos preocupamos em estabelecer uma metodologia muito rigorosa para a 

elaboração dos comentários, muito embora – em virtude de nossa formação – não nos furtemos 

em valorizar, sempre que assim acharmos necessário, a materialidade da língua. Tome-se em 

conta, ainda, que as conclusões a que chegarmos neste capítulo nos servirão de referência 

quando da análise das verbalizações produzidas pelos atores sociais envolvidos nesta pesquisa 

acerca de si mesmos, de seus pares e de sua relação com o universo dos saberes.      

 

5.1.2 O estágio como (des)continuidade da aprendizagem 

Conforme a Lei do Estágio, logo no seu primeiro artigo, está determinado que o 

estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo 

de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições 

de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional da educação de jovens e adultos. (Brasil, 2008, 

p. 1) 

Vê-se, a partir da citação, que a experiência do estágio se configura como um processo 

eminentemente educativo; refere-se, portanto, em primeira instância, ao mundo da escola, ou 
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mais amplamente, das instituições de ensino. Num segundo momento, no entanto, afirma-se que 

não é no interior delas que a “aventura” se passa, mas no “ambiente de trabalho”. O seu objetivo, 

conforme a letra da lei, é a “preparação para o trabalho produtivo”. O caráter assumidamente 

híbrido do estágio faz-se evidente na medida em que dois universos, o da escola e o do trabalho, 

são reivindicados como legítimos. Porém, devemos ter claro que, nessa interface, um dos 

campos assume maior relevância, notadamente, o da instituição de ensino. O primeiro parágrafo 

referente ao capítulo em questão reforça esse aspecto por nós salientado: “O estágio faz parte 

do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando.” (Idem, 

Ibidem). Uma vez que figure como um componente curricular, é da escola para o trabalho que 

o processo deve ser concebido.  

Considere-se, contudo, o segundo parágrafo referente ao mesmo artigo:  

O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização curricular, objetivando o 

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

(Idem, Ibidem).  

Nada fortuito do ponto de vista da materialidade linguística, a ordem em que os fatores 

são apresentados ressignifica um pouco as coisas. Com efeito, nessa altura do documento, é o 

campo do trabalho que assume maior protagonismo, entendido, inclusive, não como 

possibilidade de mera aplicação dos saberes acadêmicos, mas como uma experiência de 

aprendizagem singular marcada pela especificidade que é própria ao seu contexto; o qual, aliás, 

se encarregaria de atualizar um currículo para o qual não se encontram os meios tão somente no 

âmbito da escola. 

Com relação a este mesmo aspecto, o das definições, o Regulamento do IFRJ assim se 

apresenta: “o Estágio Curricular Supervisionado constitui-se na interface entre a vida escolar e 

a vida profissional, dando continuidade ao processo de aprendizagem” (Brasil, 2010, p.1). 

Observe-se que, um tanto quanto diferente da lei nacional, no que tange a uma concepção de 

estágio, de saída ele é situado no intermédio do mundo da escola e do trabalho, com ênfase na 

ideia de que ele se caracteriza pela coesão estabelecida por esses dois mundos pelo critério da 

aprendizagem. Do ponto de vista da seleção vocabular, não deixam de ser intrigantes as 

diferenças entre os dois documentos: no primeiro, o estágio é; no segundo, ele se constitui. O 
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verbo ser pressupõe algo da ordem da essência, ao passo que constituir-se denota um regime 

instável e fruto de uma constante negociação sobre o qual intervêm forças distintas; portanto, 

para a lei 11.788, o estágio é essencialmente um ato educativo – observados os pressupostos da 

instituições de ensino – que se realiza no ambiente de trabalho; já para o Regulamento do IFRJ, 

ele tem lugar justamente no incontornável diálogo travado entre escola e trabalho. 

Ainda com relação ao Regulamento, faz-se necessário destacar o parágrafo único 

referente ao seu primeiro artigo: “o Estágio Curricular Supervisionado transcende o nível de 

treinamento, sendo alvo de um planejamento criterioso que envolve a orientação, o 

encaminhamento, a supervisão e a avaliação do aluno-estagiário” (Idem, Ibidem). O verbo 

transcender sugere a necessidade de superação de uma dada ideia de estágio, para a qual tudo 

não passaria de pôr em prática, no contexto do trabalho, os saberes teóricos “assimilados” no 

escolar. Uma tal transcendência se faz possível desde que observada certa condição, o 

“planejamento criterioso”, a ser elaborado pelas mais diversas instâncias envolvidas: haverá 

quem oriente, encaminhe, supervisione e avalie. 

Note-se, também, a diversidade com que um dos atores sociais, sobre as quais se aplicam 

as leis, é designado: educando, para a Lei do Estágio; aluno-estagiário, para o Regulamento do 

IFRJ. No que concerne ao Manual de Normas da Embrapa, é somente no item 4.11, referente às 

definições (seção que se assemelha a uma lista de verbetes) que nos deparamos com uma 

definição de estágio, qual seja: 

Ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido em ambiente de 

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

que estejam freqüentando cursos do Ensino Fundamental (a partir do 6º 

ano), do Ensino Médio, da Educação Profissional e Tecnológica, e do 

Ensino Superior, incluindo as modalidades de Educação Especial e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), autorizados, reconhecidos ou 

credenciados nos termos da LDB. (Brasil, 2008a, p. 4) 

Percebe-se uma profunda semelhança entre o modo como o estágio é aqui representado 

e aquele relativo à Lei do Estágio. As diferenças assinalam um trabalho sobre a paráfrase a partir 

de sinônimos ou expressões sinonímias. No lugar de educando, utiliza-se estudante; em vez de 

ensino regular, fala-se em cursos. No tocante aos comentários acerca das distinções entre o peso 

atribuído a este ou àquele ente pelos documentos anteriores, para nós fica claro que aqui a 
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mesma leitura se aplica: para o Manual, o percurso também é escola-trabalho. A novidade, em 

virtude da maneira como o Manual se estrutura, está na ausência de um parágrafo, no sentido 

que o termo assume em peças jurídicas, ou algo semelhante, que busque relativizar a questão.  

No entanto, apesar de se realizarem pela e a partir da língua, os enunciados, sobre os 

quais os locutores tentam estabelecer algum controle em termos de construção dos sentidos, nos 

chamam a atenção, em especial, no que diz respeito aos sintagmas no interior dos quais se 

encontram os designadores educandos e estudantes. Com efeito, nos salta aos olhos uma 

ambiguidade que, entendemos, autoriza uma leitura pertinente. Vejamos pois a que sintagmas 

nos referimos: preparação para o trabalho produtivo de educandos e preparação para o 

trabalho produtivo de estudantes, relativos, respectivamente, à lei 11.788 e ao documento 

normativo da Embrapa. A depender do encaminhamento que se dê à leitura, privilegiam-se 

mundos distintos: de estudantes e de educandos podem figurar como componentes de trabalho 

produtivo, elemento do qual estão mais próximos no fio do discurso, ou de preparação, que 

antecede este último. Ou seja, a ênfase pode ser dada à preparação, o que remete mais ao 

universo das instituições de ensino, ou a trabalho produtivo, o qual incide mais sobre o universo 

laboral. Para nós é absolutamente relevante esta distinção. A ambiguidade, que se realiza na 

língua mas só se observa no gesto de leitura, não desfaz os ruídos; talvez com exceção dos 

discursos humorísticos, a ambiguidade é sempre uma falha, um ato falho, a fissura através da 

qual o inconsciente se impõem, fazendo falar uma outra voz. 

Apesar de atentarmos para estes deslizamentos de sentido que a organização do 

enunciado sugere, mais uma vez não se pode deixar de observar a própria materialidade 

linguística e indicar, ainda que no interior de uma ambiguidade, uma visão de mundo que 

prevalece. A despeito de poderem se referir ao termo preparação, o que, conforme dissemos, 

aponta para o protagonismo da formação, é sobre o trabalho produtivo que os termos educandos 

e estudantes incidem com mais força, nos permitindo estabelecer, portanto, uma distinção 

fundamental no que toca as concepções de estágio “emanadas” dos documentos até aqui 

considerados. É típica do próprio termo preparação, quanto à sua potencialidade semântica, a 

ideia de uma passagem, de uma, diríamos, descontinuidade. Afinal de contas, mesmo a 

constituição morfológica do item lexical, aponta para dois momentos, dos quais destacamos um, 

a (pre)paração. Observe-se que o Regulamento do IFRJ trata o estágio não como um momento 
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que antecede outro, não como uma simples passagem escola-trabalho (aspecto que para nós se 

acentua na Lei do Estágio e no Manual) mas como um elo, lugar de interseção de dois mundos; 

é preciso transcender “o nível do treinamento”. É isso que daria à experiência do estágio sua 

potência enquanto processo formativo escolar que se realiza no ambiente de trabalho. 

Ainda no campo das designações, nosso olhar se volta sobre diferenças que nos parecem 

notáveis. Para isso, retomemos alguns trechos já referidos: 

i. “Estágio é ato educativo escolar supervisionado” (Brasil, 2008, p. 1) 

ii. “O Estágio Curricular Supervisionado constitui-se na interface entre a vida 

escolar e a vida profissional” (Brasil. 2010, p. 1) 

iii. “Ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido em ambiente de trabalho” 

(Brasil, 2008a, p. 4) 

Já o dissemos, mas cabe a repetição. Na Lei do Estágio (i), é o verbo ser que liga sujeito 

da oração e qualificador; no Regulamento (ii), o verbo é constituir-se. A ausência de um termo 

de mesma natureza em (iii) se faz pela estrutura de verbetes com que o item 4 no Manual é 

apresentado; porém, é perfeitamente possível pressupor o mesmo verbo aludido em (i). Observe-

se que, em (i) e (iii), fala-se tão somente em estágio, item lexical sobre o qual incidem outros, 

coincidentemente ato educativo escolar supervisionado. Em (ii), no entanto, o leitor se depara 

com um grupo nominal mais complexo, não um vocábulo isolado, estruturado a partir de um 

substantivo e dois adjetivos a ele ligados: Estágio Curricular Supervisionado. Uma concepção 

de estágio como integradora de um itinerário multiforme se inscreve aqui de modo muito 

particular, não como simples apêndice ou espécie de aposto. Como não observar ainda a 

incidência das maiúsculas? Em (i) e (iii), elas se exibem apenas pelo fato de alguns de seus itens 

lexicais introduzirem os enunciados de que fazem parte. Em (iii), no entanto, o que se pode 

confirmar na leitura integral do documento, o grupo nominal tem nesse aspecto um indício de 

extrema relevância. 

Tendo em vista as considerações que fizemos até aqui, fica claro, portanto, que estamos 

lidando com pelo menos duas concepções de estágio na perspectiva dos documentos que nos 

interessam no contexto desta pesquisa: (a) o estágio enquanto trampolim, para utilizarmos uma 

metáfora, responsável por promover a passagem, digamos, brusca, do mundo da escola ao 

mundo do trabalho; (b) o estágio como “continuidade”, para ficarmos no limite do que diz um 
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dos documentos, capaz de integrar num espaço de intersecção instituições de ensino e local de 

trabalho. 

 

5.1.3 A figura do estagiário apreendida a partir das suas múltiplas designações 

Afirmação um tanto quanto óbvia, a experiência do estágio remete, privilegiadamente, a 

três atores sociais: o estagiário (conforme citações anteriores, aluno regularmente matriculado 

em algumas das modalidade de ensino previstas em lei); o orientador de estágio (professor 

oriundo do curso em que o estagiário esteja matriculado); e supervisor de estágio (profissional 

da área em que o aluno esteja matriculado, designado pela instituição que aceite receber este 

último como estagiário). É sobre o modo como o primeiro destes atores sociais, entendidos aqui 

muito mais como papéis ou funções, em vista da frieza que a natureza das leis impõem, que 

passamos a tecer nossos comentários. 

Não é esta propriamente a rubrica de que, num primeiro momento, os documentos 

considerados lançam mão. Já demos destaque ao modo como o fazem dois deles, na seção 

anterior, quando da nossa preocupação em assinalar pontos semelhantes na sua redação. 

Recordemos: a Lei 11.788, logo no seu primeiro artigo, se refere ao estagiário como educando 

(na ementa da lei o termo estudante também aparece); o Manual, repetimos, no item 4.11, 

menciona estudante. Contudo, em se tratando de designações relativas a esta figura, este último 

documento, logo no seu primeiro item, no que se refere a seu objetivo, reivindica a palavra 

alunos. Ainda, no intervalo entre este item e aquele, observa-se menção ao termo educando. O 

Regulamento do IFRJ, por sua vez, logo na primeira vez em que alude ao protagonista em 

questão, o faz a partir do composto aluno-estagiário. 

Ora, esta ordem de identificações nos permitem algumas ponderações que nos soam 

pertinentes, as quais não prescindem de uma remissão às concepções de estágio por nós 

assinaladas anteriormente. Bem visto, afirmamos que estão em jogo pelo menos duas: uma que 

pressupõe uma passagem súbita; outra que busca integrar, a um só tempo, mundos da escola e 

do trabalho. As diferentes designações referidas, se encaradas do ponto de vista de um estudo 

imanente da língua, poderiam ser tratadas como meros casos de hiperonímia/hiponímia. Nesse 
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sentido, os itens lexicais seriam interpretados tão somente como relativos a diferenças em 

termos de generalidade/especificidade. Ou seja, alunos, educando e estudante tenderiam a 

termos mais hiperonímicos ao passo que aluno-estagiário, a uma expressão mais hiponímica. 

Em parte isso é verdade. Com efeito, o termo aluno-estagiário, formado, em sua estrutura, de 

dois substantivos, dos quais o segundo atua como especificador do primeiro, aponta para um 

grau de especificidade maior em relação a termos mais genéricos como aluno, estudante e 

educando. 

Porém, como não estamos inscritos numa perspectiva imanentista dos estudos da 

linguagem, nossas reflexões buscam articular, a todo momento, o linguístico e o discursivo, 

entendido o jogo enunciativo como integralmente formal e integralmente atravessado pelo seu 

entorno sócio-histórico (Maingueneau, 2008). As designações, portanto, não estão apartadas dos 

posicionamentos do interior dos quais elas são enunciadas.  A valer, essas escolhas, não de todo 

conscientes, corroboram as concepções de estágio que “emanam” dos documentos analisados. 

A recorrência a termos genéricos, no caso da Lei do Estágio e do Manual, está em consonância 

com a visão de mundo que os alimenta. Igualmente, no caso do Regulamento do IFRJ, é o 

posicionamento que determina, desde sempre, as escolhas em termos de tipos de designação. 

A meio caminho destas designações, de um lado as mais genéricas e de outro, a mais 

específica, deparamo-nos também com o designador estagiário, recorrente em todos os 

documentos analisados. O fato de compartilharem todos de uma mesma rubrica se impõe, nos 

parece, a partir da consideração da matéria de que tratam as peças. Afinal de contas, como se 

desvencilhar de um termo derivado do tema acerca do qual os documentos buscam instituir 

normas? A bem da verdade, a Lei do Estágio, no seu artigo 10º, capítulo IV, faz uso do sintagma 

aluno estagiário. Note-se porém, a distância em termos de sentido, que uma tal configuração 

assume em vista do termo composto aluno-estagiário, sobre o qual já tecemos algumas 

considerações. 

Além disso, não podemos nos furtar a um comentário acerca desse aspecto mais 

diretamente ligado ao universo discursivo. A Rede Federal de Educação, sobretudo na sua 

modalidade Ensino Médio Técnico Integrado, advém de uma visão de educação que agrega esta 

última à formação profissional. Ora, o termo aluno-estagiário põe em relevo justamente este 
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aspecto. Portanto, ainda que na sua frieza constitutiva, os documentos normativos de uma 

maneira geral apontam para um mundo do qual fazem parte e que desejam conservar (Colares, 

2010). 

Não queremos dizer com tudo isso que a recorrência a sinônimos ou expressões 

sinonímias não deixem de contribuir para a elaboração de um texto mais claro, objetivo, tal qual 

se espera de um documento normativo. É fato que o Regulamento do IFRJ se apropria de termos 

comuns às outras duas prescrições. No entanto, o foco da nossa atenção, no caso de que tratamos 

nos parágrafos anteriores, está justamente neste jogo entre a diferença e a repetição. O quadro 

que segue procura organizar melhor para o leitor a diversidade das designações até aqui 

referidas: 

Quadro 11 - Quadro de designações para estagiário 

 

Lei 11.788 

 

 

Regulamento - IFRJ 

 

Manual - Embrapa 

Estudante 

Educando 

Estagiário 

Aluno estagiário 

 

Aluno-estagiário 

Aluno 

Estagiário 

Aluno 

Estudante 

Educando 

Estagiário 

Candidato 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

Note-se que a relação de designações obedece a ordem em que aparecem nos 

documentos normativos. Em cada uma das colunas é possível ver uma passagem diferente do 

ponto de vista da generalidade e da especificidade dos termos de que se lança mão. Com relação 

à lei 11.788, assim como no caso do Manual, é do geral para o particular o movimento; quanto 

ao Regulamento, assiste-se a algo muito distinto. Ainda no intuito de legitimar as nossas 

considerações, tenha-se em conta a relevância que um termo, de certo modo, atípico, como 

aluno-estagiário, assume, uma vez que se distingue de outras modalidades de alunos.  

Finalmente, tomemos o termo um tanto quanto esdrúxulo candidato, que consta do 

Manual. A sua presença única e exclusivamente neste texto se explica facilmente. Uma vez que 

seja a parte concedente do estágio o responsável pelo processo seletivo, nada mais lógico que, 

em algum momento, um postulante possa ser assim designado. Apesar de sua casualidade, o 
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termo ajuda a explicar justamente as implicações que uma tal variedade de designações pode 

trazer. A existência de termos tão diversos por si só já é uma evidência e tanto acerca da 

diversidade de sentidos em jogo. Do contrário, para que haveriam de existir em tamanha 

abundância? Muito embora os designadores possam se recobrir e operar no campo da 

materialidade linguística, naquilo que diz respeito muito de perto à estrutura textual 

propriamente dita, atuando como elementos de coesão, o emprego deste ou daquele termo não 

pode ser negligenciado no que toca a uma dada organização do mundo. E é justo, conforme já 

dissemos, neste jogo entre a diferença e a repetição que os posicionamentos se deixam mostrar 

com mais força. 

 

5.1.4 Para além das designações, que direitos e deveres cabem a um estagiário? 

Acreditamos que a discussão feita na seção anterior tenha sido relevante como exposição 

e discussão acerca da multiplicidade de termos a partir dos quais podemos nos referir aos 

estagiários de um modo geral na perspectiva dos documentos em questão. Daqui por diante, no 

entanto, com o objetivo de avaliar como este mesmo ator social pode ser apreendido no que 

tange às suas responsabilidades, deveres e obrigações, passamos a tecer as nossas considerações. 

A Lei 11.788 é relativamente reticente quanto a esta questão. Já o afirmamos, sendo a 

lei máxima que versa sobre a matéria do estágio, é justificável que não se veja nela uma atenção 

maior no que diz respeito à definição das atribuições relativas àqueles que por ela são regidos. 

A montante, ela determina as diretrizes básicas as quais deverão ser observadas quando da 

elaboração de normas que tenham efeitos mais locais, como é o caso, aqui, do Regulamento e 

do Manual. De qualquer modo, todo o capítulo IV da Lei do Estágio se destina à figura do 

estagiário e, de alguma maneira, ele recorta o universo das responsabilidades aí sugeridas. O 

artigo 10º do referido capítulo define como incumbência do estagiário a participação na 

elaboração do chamado Plano de Atividades, espécie de itinerário previamente definido em que 

constem o conjunto de “tarefas” a serem desenvolvidas durante a experiência do estágio. 

Além disso, observa-se neste mesmo capítulo uma série de questões que permitem 

aproximar em muito a figura do estagiário da de um trabalhador comum. Fala-se em definição 
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de jornada de atividade, equivalente à jornada de trabalho, com a devida discriminação da carga 

horária dispendida; estipula-se ainda a vigência mínima e máxima de, por assim dizer, um 

contrato de estágio; trata-se da remuneração, a qual se aplica compulsoriamente aos estágios 

não obrigatórios e facultativamente aos obrigatórios; toca-se na questão dos benefícios a serem 

concedidos tais quais auxílio-transporte e auxílio-alimentação; acena-se com a possibilidade de 

contribuição previdenciária; estipula-se a concessão de um período de recesso ao estagiário 

(espécie de férias) quando este permanecer  por período igual ou superior a um ano e, de modo 

proporcional, quando inferior. Apesar das semelhanças entre o regime instituído ao estagiário e 

aos trabalhadores comuns, a relação não caracteriza vínculo empregatício, o que só ocorre se 

desrespeitada alguma cláusula constante da lei. Como se vê, não é da ordem dos deveres mas 

dos direitos de que trata o capítulo da referida lei. 

Curiosamente, o Regulamento do IFRJ não se preocupa em delimitar de modo claro o 

que é da competência do estagiário, apesar de constar, no documento, todo um capítulo 

destinado a isto. Com efeito, o quinto determina o que é da competência da Pró-reitoria de 

Extensão, da Coordenação de Integração Empresa-Escola (setor pertencente à estrutura do 

Instituto), do coordenador de curso, do supervisor institucional do estágio (cargo acumulado 

pelo coordenador) e do orientador pedagógico de estágio. É somente no que diz respeito às 

atribuições deste último que nos deparamos com o reconhecimento da dimensão ativa do 

estagiário, visto que a escolha do orientador deve contar com a anuência do aluno. Esse 

apagamento do estagiário no que diz respeito às suas competências nos soa curioso, conforme 

dissemos no início do parágrafo, no entanto, isso não significa que não conste no documento 

aquilo que lhe cabe, o que se depreende apenas a reboque daquilo que compete ao seu 

orientador: respeitar normas; elaborar relatório etc. Quanto aos direitos, eles se encontram 

diluídos ao longo do documento e coincidem, senão na forma, no “conteúdo”, com o exposto 

na Lei do Estágio. 

Mas é de fato no Manual que nos deparamos com uma lista complexa de incumbências 

que dizem respeito ao estagiário. Todas elas constam no item 10, designado Responsabilidades; 

no caso do estagiário, mais especificamente o 10.5. No total, são onze os tópicos que devem ser 

observados e obedecidos por aqueles que pretendam estagiar na Embrapa. Todos eles são 

introduzidos por verbos no infinitivo. Esta forma nominal dos verbos, por natureza, se 
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caracteriza pela sua não ancoragem no tempo e no espaço; não remete também a um par 

interlocutivo bem definido. Portanto, ela se constitui numa das formas prototípicas do plano 

desembreado. É justo nisso que reside toda sua força, um tanto quanto paradoxal. Não se 

referindo a nada nem a ninguém especificamente, se refere a todos ao mesmo tempo. O conjunto 

dos verbos que introduzem cada um dos tópicos deste item nos ajudam a entender a extensão do 

que se espera de um estagiário. Eles remetem ao universo do burocrático (cumprir e preencher, 

por exemplo), de uma certa disciplina do corpo (igualmente cumprir, atuar entre outros) e do 

emprego da palavra (comunicar). 

A complexidade daquilo que se espera de um estagiário do ponto de vista de suas 

responsabilidades é um indício da mesma complexidade que pode representar para este ator 

social participar de uma tal aventura. De modo algum intransitivos, falar destes verbos sem 

referência àquilo que lhes complementam o sentido constitui um engodo. Portanto, vejamos do 

que alguns deles tratam e de que modo os podemos interpretar bem como as suas implicações. 

O primeiro tópico determina que o estagiário deve “cumprir todas as atividades do estágio, as 

instruções, as recomendações normativas relativas ao estágio emanadas da IE e da Embrapa” 

(Brasil, 2008a, p. 14). Observe-se o rigor com que é tratada a questão das suas incumbências. O 

cumprimento de “todas as atividades” pressupõe que deva estar atento ao prescrito em seu plano 

de atividades. O adjetivo “todas” não permite, pelo menos do ponto de vista da norma, que se 

negligencie nada, tendo em vista ainda a observância do que impõem as instruções e 

recomendações normativas. Uma tal ordem de imposições, portanto, exige do estagiário, num 

plano ideal, que conheça as prescrições que o circunscrevem dentre as quais esta que 

submetemos a uma análise. Sabe-se que as normas, sobretudo aquelas mais próximas do 

universo jurídico, raramente são plenamente conhecidas, restringindo-se a sua pertinência e 

recorrência, no mais, quando dos processos de judicialização. No plano das situações concretas, 

com efeito, não é desse modo que as coisas se passam. 

Com relação ao segundo tópico, fala-se na necessidade de se “entregar, semestralmente 

na IE, relatório de atividades elaborado pelo empregado supervisor” (Idem, ibidem). Não deixa 

de ser curiosa a dissonância entre este tópico e o anterior. Afinal de contas, se o estagiário está 

impelido a cumprir todas as atividades, o relatório em que conste que ele o fez se mostra 

absolutamente redundante, restringindo-se o seu registro a mera formalidade. Nesse sentido, a 
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tarefa imposta ao estagiário se caracteriza muito mais como uma conveniência burocrática do 

que como a articulação entre o seu campo de formação e o conjunto de atividades desenvolvidas 

durante a experiência do estágio. Pode-se argumentar que o respeito aos ritos se presta à 

preparação do sujeito para a vida cidadã, inscrito num mundo desde muito saturado de situações 

semelhantes. Contudo, não é apenas no estágio que a construção de uma tal familiaridade com 

a lógica dos protocolos é possível.  

Já no terceiro ponto, vê-se que ao estagiário cabe “atuar com zelo e dedicação na 

execução de suas atribuições” (Idem, ibidem). Ora, o sintagma adverbial coordenado com zelo 

e dedicação soa tão efetivo quanto vago. Como medir zelo e dedicação, traços inequivocamente 

ligados ao campo subjetivo, dos valores? Zelamos por algo que para nós assume um sentido 

muito particular. O mesmo pode ser dito a respeito da dedicação. Definitivamente, quanto a este 

trecho, não estamos diante daquilo que se espera de um documento de tal natureza, qual seja, o 

princípio do universal e do objetivo.  

O sexto tópico é revelador do grau de comprometimento a que está sujeito um estagiário. 

Afirma-se que este deva “responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo que venha a causar 

ao patrimônio da Embrapa por dolo ou culpa” (Idem, ibidem). Nesse sentido, a distância entre 

a experiência do estágio e a do trabalho stricto sensu se vê totalmente diluída: não importa o 

dano ou o prejuízo, sequer se intencional ou acidentalmente, o estagiário se verá 

responsabilizado. Ainda no campo das imprecisões, a exemplo do terceiro ponto por nós 

anteriormente comentado, o oitavo recomenda ao estagiário “manter conduta compatível com a 

ética, o respeito, os bons costumes e a probidade administrativa no desenvolvimento do estágio 

e trato com empregados da Embrapa” (Idem, ibidem). O mundo da ética, do respeito e dos bons 

costumes (que se coloque em relevo aqui o adjetivo bons) também não se rende a métricas 

integralmente conhecidas. Os limites aqui considerados, no interior dos quais esses valores 

devem ser concebidos, nos parecem, extrapolam o próprio espaço da experiência com o estágio, 

pois mobiliza o estagiário na sua integralidade, segundo aquilo que discutimos no capitulo 

teórico como relativo às dramáticas de uso do corpo-si (Schwartz, 2014). 

Não é nossa intenção, que fique claro, a partir dessas considerações acerca dos direitos 

e deveres do estagiário na ótica dos documentos que dizem respeito mais diretamente a esta 
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pesquisa, emitir qualquer juízo de valor, embora, sabemos, ele possa nos escapar na inevitável 

heterogeneidade constitutiva da linguagem. Pretendíamos, e esperamos ter conseguido, tão 

somente apontar aspectos que nos soam relevantes para uma caracterização do estágio e da 

figura do estagiário, sobretudo. A “preparação para o trabalho produtivo de educandos” (Brasil, 

2008; Brasil, 2008a), ou a preparação de educandos para o trabalho produtivo, conforme a nossa 

leitura de certa ambiguidade, vê-se bem, pelo menos do ponto de vista das coerções a que estão 

sujeitos os estagiários, se faria, concretamente, a partir da submissão destes atores a condições, 

inclusive jurídico-legais, e regimes de atividade muito próximos às do trabalho. Salário/bolsa, 

férias/recesso, benefícios/auxílios, responsabilização, ritos e protocolos etc, tudo isso diz 

respeito à experiência do estágio, mas como desdobramento da própria experiência de trabalho.  

Contudo, a despeito das semelhanças, uma aventura singular, jamais devemos esquecer, muito 

por conta dos pares com os quais os estagiários têm de lidar mais diretamente e sobre os quais 

tratamos na seção seguinte. 

   

5.1.5 Um caso de difícil distinção: o orientador e/ou o supervisor 

É também para as diversas designações a partir das quais podemos apreender os papéis 

referidos no título desta seção que voltamos o foco. Nossa leitura dos documentos em tela nos 

chamou a atenção para a dificuldade de distingui-los sobre vários aspectos. Começaremos 

tratando dos termos que lhes servem como designadores, mas também, tal qual procedemos com 

relação ao estagiário, faremos algumas ponderações acerca deles do ponto de vista de suas 

atribuições determinadas nas normas. De partida, no que concerne a uma discussão semântica, 

é extremamente interessante observar as potencialidades de significado das palavras orientador 

e supervisor, ainda fora do contexto dos documentos. A fim de ancorar os nossos apontamentos, 

recorremos às acepções encontradas para estes vocábulos em dois importantes dicionários da 

Língua Portuguesa. Como se sabe, a polissemia, entendida como fenômeno da multiplicidade 

de sentidos para um mesmo significante, é constitutiva da língua e, portanto, recortaremos 

apenas as acepções que julgarmos pertinentes aos nossos interesses. 

Segundo o Novo Dicionário Aurélio, orientador se classifica como adjetivo e 

corresponde àquele “que dirige, orienta; dirigente, diretor” (Ferreira, 1975, p. 1005). Apesar de 
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apresentar o vocábulo como pertencente à classe dos adjetivos, esta mesma publicação distingue 

diversos tipos de orientador a partir de sintagmas no interior dos quais a palavra sofre conversão, 

ou seja, muda de classe: orientador educacional, orientador escolar e orientador profissional. 

Os dois primeiros, segundo o referido dicionário, se inscrevem no campo da educação e se 

equivalem; o último tem a ver com o campo da psicologia. Para compreendermos melhor as 

potencialidades semânticas do termo, convém recorrermos aos seus cognatos. Segundo o 

Aurélio, orientação se defini como “ato ou arte de orientar(se); (...) Direção, guia, regra” (Idem, 

ibidem). Já o verbo que compõe a família, orientar, significa, entre outras coisas, “indicar o 

rumo a; dirigir, encaminhar, guiar” (Idem, p. 1006). 

A versão online do dicionário Michaelis define orientador também como adjetivo, 

notadamente aquele “que ou o que orienta, que conduz; que ou o que dita regras para o 

funcionamento de alguma coisa”45. Àqueles três tipos de orientador referidos no Aurélio, neste 

caso, some-se o vocacional. Algo muito semelhante, orientação equivale ao “ato ou efeito de 

orientar(-se)”46. Por orientar devemos entender, também entre outro sentidos, “mostrar a 

direção a ser seguida; nortear (...); reconhecer aptidões de uma pessoa e incentivá-la a alcançar 

seu propósito”47.  

Com relação ao verbete supervisor, classificado como adjetivo do ponto de vista da 

classe a que pertence, de acordo com a mesma edição do Aurélio anteriormente aludida, trata-

se, muito sucintamente, daquele “que supervisa ou supervisiona” (Ferreira, 1975, p. 1339). Por 

supervisão, entende-se a “ação ou efeito de supervisar ou supervisionar” e a “função do 

supervisor” (Idem, ibidem). O verbo supervisionar, segundo este mesmo dicionário, 

corresponde a outro, supervisar, o qual equivale a “dirigir, orientar ou inspecionar em plano 

superior” (Idem, ibidem).  

Para a versão online do Michaelis, supervisor se trata de um adjetivo e deve ser 

concebido como o “que ou aquele que supervisa”48. Sobre supervisão, fala-se no “ato ou efeito 

                                                           
45 http://michaelis.uol.com.br (Acessado em 21/07/2016) 
46 Idem 
47 Idem 
48 Idem 
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de supervisar”49 e também na “função do supervisor”50. No que diz respeito ao verbo 

correspondente, supervisionar, igualmente apresentado como variante de supervisar, trata-se de 

“dirigir ou inspecionar um trabalho; supervisionar”51. Em virtude da quantidade de vezes que 

fomos obrigados a repetir os termos pesquisados, a leitura pode ter se tornado um tanto quanto 

confusa. Por isso, a fim de facilitar ao leitor que acompanhe os cotejamentos que faremos a 

seguir, organizamos o quadro abaixo: 

Quadro 12 - Diferentes acepções para orientador, supervisor e alguns de seus cognatos 

NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO MICHAELIS – VERSÃO ONLINE 

Orientador 

Que dirige, orienta; dirigente, diretor 

Que ou o que orienta, que conduz; que ou 

o que dita regras para o funcionamento 

de alguma coisa 

Orientação 

Ato ou arte de orientar(se); Direção, guia, 

regra 
Ato ou efeito de orientar(-se) 

Orientar 

Indicar o rumo a; dirigir, encaminhar, 

guiar 

Mostrar a direção a ser seguida; nortear; 

reconhecer aptidões de uma pessoa e 

incentivá-la a alcançar seu propósito 

Supervisor 

Que supervisa ou supervisiona Que ou aquele que supervisa 

Supervisão 

Ação ou efeito de supervisar ou 

supervisionar; função do supervisor 

Ato ou efeito de supervisar; função do 

supervisor 

Supervisionar/supervisar 

Dirigir, orientar ou inspecionar em plano 

superior 

Dirigir ou inspecionar um trabalho; 

supervisionar 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

                                                           
49 49 http://michaelis.uol.com.br (Acessado em 21/07/2016)  
50 Idem 
51 Idem 
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Ora, não é preciso ser um observador muito atento. As correspondências são bastante 

evidentes. O vocábulo orientador é muito aberto do ponto de vista da polissemia e a ele 

competem processos muito diversos como, além de orientar, é claro, dirigir, conduzir e ditar 

regras. A remissão ao verbo cognato amplia mais um pouco o campo das possibilidades 

semânticas já que ao orientador caberia também indicar rumos, encaminhar, guiar, mostrar a 

direção, nortear e reconhecer aptidões em alguém de modo a incentivá-lo na busca de um 

objetivo qualquer. No que diz respeito ao significante orientação, deparamo-nos com a fórmula 

clássica ato, arte ou efeito, típica do gênero dicionário quando se trata de processos em geral, 

além dos sinônimos direção, guia e regra. No que se refere a supervisor, a imprecisão ou caráter 

um tanto quanto vago, por assim dizer, assinalados nas definições destacadas (o que também 

ocorre com supervisão), se desfaz quando nos remetemos ao seu verbo cognato, o qual aponta 

para processos como dirigir, orientar e inspecionar. 

Vê-se, portanto, com alguma clareza, que a distinção entre os termos que nos interessam 

é muito fluida, não sendo possível estabelecer limites rigorosos entre eles. Falaríamos mais de 

uma (con)fusão de papéis. Com efeito, eles estão circunscritos a um mesmo campo semântico e 

podem, sem sombra de dúvidas, ser tomados uns pelos outros reciprocamente sem que com isso 

se produzam grandes ruídos. Para além do óbvio, no entanto, é preciso tirar alguma conclusão 

de um procedimento que coteja significados possíveis aos vocábulos reivindicados nesta seção. 

Considerando a relação do estagiário com o seu orientador e com seu supervisor de estágio, 

tendo em vista o modo como estes se caracterizam tal qual o demonstramos a partir dos verbetes 

consultados, para falarmos do lugar de uma abordagem ergológica, é possível afirmar, ou 

confirmar, em que medida estes dois últimos atores sociais se convertem em fonte de normas 

antecedentes e de saberes ao estagiário. Afinal de contas, a eles cabe determinar regras, 

direcionar, apontar caminhos, regular, conduzir etc. É algo muito “grave” e da ordem do uso do 

corpo-si pelo outro que estamos tratando aqui. 

Mas se, por um lado, é de um conjunto de coerções muito difícil de apreender que 

falamos, já que ter no outro fonte de normas faz emergir aspectos dos quais aquele que as dita 

sequer estaria plenamente consciente, situação de uma complexidade incalculável (tanto 

potencialmente opressora quanto libertadora), por outro, podemos nos interrogar sobre o que se 

passaria quando o estagiário não encontra no seu orientador e/ou no supervisor a bússola de que 
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talvez precise para se orientar na sua aventura com a atividade de estágio; o que se passaria 

quando do total vazio das referências. Repetimos, algo muito difícil de mensurar e, ainda que 

mensurável, jamais na sua totalidade. 

E com relação aos documentos que consideramos nesta pesquisa, os papéis também se 

(con)fundiriam naquilo que se pode depreender do que está instituído? Adiantamos que sim e 

passamos a discuti-lo agora, percorrendo mais uma vez o plano das designações, procurando 

entender de que maneira esse caso de uma difícil distinção se constrói e tratando também das 

suas atribuições previstas a esses papéis. 

 

5.1.6 Quando orientar é supervisionar e vice-e-versa 

A Lei do Estágio refere-se a esses papéis inicialmente no primeiro parágrafo do terceiro 

artigo. O grifo é nosso: 

O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 

acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de 

ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos 

relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7º desta Lei e por 

menção de aprovação final. (Brasil. 2008, p. 1) 

Bem observado, a primeira referência determina a natureza de apenas uma das funções, 

notadamente o orientador, apresentado, na verdade, como professor na condição de orientador. 

Este último vocábulo atua como qualificador do sintagma designador. O termo supervisor, por 

sua vez, não recebe qualquer tipo de atenção no que se refere a sua especificação. Assevere-se 

que cada qual representa instituições distintas, a saber a escola ou o local de estágio. A eles 

cabe, igualmente, o “acompanhamento efetivo” do estagiário, no entanto, não se diz em que 

condições essa efetividade deva ser garantida. O instrumento desse acompanhamento se resume 

a vistos emitidos em relatórios elaborados pelos estagiários sob sua responsabilidade. 

Considerando o significante acompanhamento, cujos sinônimos possíveis apontam tanto para 



155 
 

orientação quanto para supervisão52, comprovamos mais uma vez a que ordem de imbricação 

temos nos referido, pelo menos do ponto de vista da lei e do campo lexical. 

O Artigo 7º determina como obrigação da instituição de ensino a indicação do “professor 

orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e 

avaliação das atividades do estagiário” (Idem, p.2). Note-se que aqui, “acompanhamento” é 

seguido de “avaliação das atividades no estágio”. Será esta novidade aquilo que tomaria lugar 

do adjetivo “efetivo” no sintagma que destacamos anteriormente? É possível. Mas ainda que 

assim o seja, em que consiste esta avaliação? A dúvida permanece. 

No que diz respeito ao Capítulo III, o qual trata das responsabilidades relativas à parte 

concedente, ou seja, a instituição que recebe estagiários, deparamo-nos mais uma vez com uma 

referência a um dos papéis a serem assumidos por atores sociais envolvidos na relação de 

estágio. Uma vez interessada em receber algum aluno como estagiário, a parte concedente 

deverá designar “funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e 

supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente” (Idem, p. 3). Observe-se que o 

supervisor corresponderá a algum funcionário, desde que formado ou experiente na área de 

conhecimento do aluno. Damos ênfase aqui para aquilo que nos parece ser um ponto positivo 

no que diz respeito à construção da lei. Que não nos passe despercebido o trecho “com formação 

ou experiência”. A conjunção alternativa que coordena/liga “formação” e “experiência” valoriza 

regimes de saber de natureza muito distinta, notadamente aquele no interior do qual se destaca 

o acadêmico, de um lado, ou aquele a que corresponderia um saber do chão de fábrica, de outro. 

Dê-se relevo ao arranjo sintático, sobretudo. Sabe-se que termos coordenados têm equivalência 

no plano sintático e de alguma maneira esse aspecto da materialidade linguística no trecho 

aludido encontra eco no (ou é ele mesmo o próprio eco) reconhecimento de saberes para além 

daqueles consagrados pelos ritos acadêmicos. No entanto, aquilo para o que chamamos a 

atenção mais uma vez é a referência aos verbos “orientar” e “supervisionar”, destacados em 

negrito, os quais se recobrem mutuamente. 

                                                           
52 http://www.sinonimos.com.br/acompanhamento/ 
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Passemos ao Regulamento. No capítulo II, destinado às diretrizes sobre período de 

realização e jornada de trabalho, especificamente no parágrafo único do artigo 7º, estipula-se 

que “a comissão de estágio será responsável pela avaliação do Plano de Trabalho apresentado 

pelo orientador da prática profissional” (Brasil, 2010, p. 3). Por comissão de estágio deve-se 

entender o coletivo formado no interior da instituição de ensino responsável por deliberar 

questões pertinentes à matéria. Destacamos em itálico e negrito a expressão que remete a um 

dos papéis a serem assumidos por quem é de direito. Mas quem? Como se trata da primeira vez 

em que um termo deste tipo aparece no documento, não é fácil interpretá-lo. Vimos em que grau 

de equivalência se pode apreender a tarefa de orientar e a de supervisionar. Não há referência 

anterior ao Plano de Trabalho, o que contribui para aumentar a sensação de dúvida. Se nos 

remetemos à lei anteriormente considerada, a qual institui de um lado um professor orientador 

e de outro um supervisor, as coisas se complicam um pouco mais.  

A expressão orientador da prática profissional parece remeter ao universo da parte 

concedente, afinal de contas, o “trabalho” aí se desenvolve e portanto só quem conhece a 

realidade específica deste contexto pode, com a devida autoridade, elaborar um plano. Como 

nada é tão óbvio quanto se imagina, contudo, podemos inferir também que este papel seja da 

competência do professor que, mesmo a distância, deveria orientar a prática profissional do 

estagiário no campo. Somente avançando no documento é que o leitor poderá dirimir a dúvida 

quando se deparar com o 3º parágrafo do artigo 14, segundo o qual fica claro a quem cabe 

elaborar o plano de trabalho/estágio: ao supervisor de estágio. 

Apesar disso, não deixa de ser significativa a estrutura do sintagma em questão. É mais 

uma vez com alguma coisa da ordem do ambíguo que estamos lidando. O elemento 

preposicionado da prática profissional, de fato, pode incidir sobre o termo que ele determina, 

orientador, de múltiplas formas. A despeito das prerrogativas e obrigações normativas, será 

possível falar tanto em orientação in loco quanto em orientação in absentia. No plano efetivo, 

na verdade, a distinção plena de a que ator social o texto se refere carece de grande relevância, 

já que o tal plano de trabalho/estágio, para que seja definitivamente aprovado, deverá ser objeto 

de uma negociação para a qual tanto a voz de um quanto a de outro é reivindicada. Portanto, 

avancemos. O quinto parágrafo, igualmente relativo ao artigo 14, diz que a parte concedente 

“deverá indicar um profissional com formação em área correlata à do aluno-estagiário como 
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responsável pelo acompanhamento e pela orientação do estágio” (Idem, p.4). Observe-se que, 

diferente do que se passa com a Lei do Estágio, aqui não se fala da experiência mas tão somente 

da formação, como requisito necessário ao exercício da função de supervisor. Igualmente 

topamos com o vocábulo orientação, o que torna a zona de correspondências cada vez mais 

crítica. 

Atentemos, agora, para a curiosa e significativa expressão que consta ainda neste mesmo 

documento, qual seja, supervisor pedagógico de estágio, a qual é retomada alguns artigos depois 

sob a variante orientador pedagógico de estágio. Um comentário aqui seria mesmo redundante 

diante da clareza da evidência. E se não o fazemos, é menos por esse aspecto que pelo fato de 

que os já feitos até então a esse respeito nos parecem suficientes, de tal modo que a referências 

a estas expressões servem como ilustração do que defendemos acerca da (con)fusão dos papéis. 

Segundo, ainda, o Regulamento, seriam atribuições do supervisor/orientador 

pedagógico de estágio: 

I – orientar o aluno-estagiário quanto às normas de conduta no local de 

estágio; 

II – esclarecer dúvidas relativas às atividades exercidas no estágio; 

III – orientar o aluno no que diz respeito à correta interpretação das 

Normas para Elaboração do Relatório Técnico de Estágio do Instituto 

Federal do Rio de Janeiro; 

IV – auxiliar na elaboração, avaliar e assinar a versão final do Relatório 

Técnico de Estágio; 

V – orientar o aluno sobre as normas de conduta e de linguagem a serem 

observadas durante a Exposição Oral do Seminário de Estágio; 

VI – Assistir à apresentação oral do aluno no Seminário de estágio. 

(Brasil, 2010, p. 6) 

Os itens I e II circunscrevem o espaço do estágio; os restantes se referem às 

incumbências ligadas ao âmbito da instituição de ensino. Esses tópicos, sobretudo os dois 

primeiros, não estão isentos de um exame – na verdade, de algumas críticas – que formulamos 

sob a forma de perguntas, para as quais não traremos resposta agora mas no momento em que 

fizermos outras análises, consideradas as verbalizações dos atores sociais participantes da 

pesquisa. Vejamos: 
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i. Estariam os atores sociais plenamente conscientes daquilo que lhes cabe do ponto 

de vista da norma por que são regidos? 

ii. É possível falar em “normas de conduta no local de estágio” antes mesmo que se 

saiba concretamente de que espaço se trata? 

iii. Existe perfeita correlação entre o que se passa, do ponto de vista dos saberes, na 

instituição de ensino e no local de estágio, ao ponto do supervisor/orientador 

pedagógico de estágio, estar em plenas condições de dirimir dúvidas trazidas 

pelos seus orientandos? 

No artigo 24, o Regulamento apresenta as atribuições do supervisor de estágio, 

notadamente um funcionário da parte concedente, as quais seguem abaixo: 

I – elaborar e submeter à apreciação prévia da CoIEE o plano de estágio 

a ser cumprido pelo aluno-estagiário; 

II – orientar o aluno-estagiário nas atividades de estágio e na elaboração 

do Relatório Técnico de Estágio; 

III – encaminhar à CoIEE, ao final do período de estágio, a Ficha 

Individual de Freqüência e Avaliação do aluno-estagiário. (Idem, p. 6) 

Observe-se especialmente o segundo item. Nele está posto algo muito parecido com 

aquilo que cabe ao orientador (vide item III da penúltima citação). Essa ordem de proximidade 

pressupõe portanto que o supervisor, inscrito numa realidade institucional totalmente outra, seja 

conhecedor de uma norma que advém de um lugar estranho a ele. 

Finalmente, consideremos a instância do Manual de Normas da Embrapa quanto a essa 

questão. O Item 4.6, que trata do empregado supervisor (sic) diz que sobre este deve-se entender 

o seguinte: 

Empregado da Embrapa, com formação ou experiência profissional na 

mesma área de conhecimento objeto do estágio, responsável pelo 

planejamento, orientação, acompanhamento das atividades previstas no 

Plano de Estágio e avaliação do desempenho do estagiário. (Brasil, 

2008a, p. 3) 
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Aqui, igualmente ao observado na Lei do estágio, o perfil do supervisor é definido com 

base na formação ou na experiência. A ele compete planejar, orientar e acompanhar o estagiário 

nas suas atividades. Não percamos de vista o jogo de proximidades por nós já assinalado, o qual 

se evidencia então mais uma vez. Destaque-se a correlação entre o termo professor orientador, 

que consta da Lei do Estágio, e empregado supervisor, ao qual nos referimos agora. Vemos nos 

referidos sintagmas que orientador e supervisor atuam como qualificadores, o que aponta para 

o fato de que esses papéis resultam de uma acumulação de funções. No Item 8.1, deparamo-nos 

com uma das atribuições do empregado supervisor, segundo a qual: “O detalhamento das 

atividades previstas no plano de estágio será feito pelo empregado supervisor, que 

acompanhará sua execução pelo estagiário, orientando e ajustando o desempenho, sempre que 

necessário” (Idem, p. 9). Observem-se os grifos. No item 10.6, no qual são mais bem definidas 

as atribuições do empregado supervisor, topamos com mais vocábulos para os quais temos 

chamado a atenção até aqui nas nossas considerações: supervisionar, acompanhar e avaliar as 

atividades dos estagiários; orientar os estagiários.  

Para não nos estendermos demais, uma vez que a ordem de reflexões até aqui colocadas 

se faria apenas repetir, reafirmamos que entre o papel de orientador e o de supervisor de estágio, 

as diferenças não são evidentes.  Na verdade, elas até mesmo se diluem, o que nos permite 

pensar esses papéis na sua reciprocidade e no seu regime de colaboração. Toda essa sorte de 

(con)fusões, a qual estabelece, já o dissemos, zonas de proximidade e equivalência, no lugar de 

mostrar um problema, chama a atenção para a especificidade do estágio. Tudo aponta para a 

lógica da interseção: a concepção de estágio, as figuras envolvidas (estagiário, orientador e 

supervisor), as atribuições. Nossa análise reforça o “entre” que caracteriza as relações de estágio. 

No eixo das designações, vimos a flutuação dos termos, as relações sinonímicas, as retomadas, 

o recobrimento mútuo. A atenção sobre alguns verbos nos permitiu mostrar de que maneira o 

horizonte de ação dos atores sociais se vê comprometido naquilo que lhes atravessa numa 

perspectiva colaborativa. O cruzamento dos documentos normativos só fez reforçar uma tal 

caracterização. Parafraseando os versos do já falecido poeta português Mário de Sá Carneiro, o 

estágio não é o eu nem o outro, é qualquer coisa de intermédio. 

Tudo isso mostra, acreditamos, a pertinência em se analisar os prescritos que dizem 

respeito o mais diretamente possível aos contextos de pesquisa que pretendam tirar alguma 
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conclusão acerca da atividade humana em geral e, nesse caso, da atividade de estágio, 

compreendido aí o que seja da ordem dos seus protagonistas, envolvendo, além da própria 

atividade do estagiário, as de orientação/supervisão. As conclusões a que chegamos podem ser 

importantes para muitos trabalhos, apesar de cruzarem documentos em parte mais abrangentes 

(no caso a Lei do Estágio) e em parte mais específicos (o que se aplica ao Regulamento e ao 

Manual). Acreditamos, porém, que outros pesquisadores possam chegar a resultados parecidos 

aos nossos, apesar de se inscreverem em universos distintos. Como dissemos alhures, trata-se 

de um jogo ininterrupto entre a diferença e a repetição. 

É evidente, fizemos escolhas no que diz respeito ao que analisar. Essas escolhas resultam 

mais globalmente dos objetivos da pesquisa. E nesse sentido, os aspectos aqui levantados 

incidem sobre a nossa intenção de dar visibilidade aos protagonistas do estágio, ainda que 

somente no âmbito das prescrições.  Desse modo, outros aspectos poderiam ser colocados em 

suspensão a depender do escopo de trabalho. A análise que se procedeu, na verdade, não se 

constitui no foco principal do nosso trabalho. A sua realização, no entanto, se reveste de uma 

importância tal que nos servirá de eixo norteador para muitas das nossas considerações no 

capítulo seguinte. De uma fala, por assim dizer, altamente ritualizada, para a qual a encenação 

de uma objetividade máxima se faz uma de suas maiores e mais importantes características, 

passaremos a lidar com fragmentos de enunciados orais transcritos especialmente para esta 

pesquisa. São fragmentos que se originam de atores sociais os quais ocupam os papéis e lugares 

sobre os quais tratamos neste capítulo somente do ponto de vista dos textos normativos. São 

falas, no entanto, que se ancoram num dado dispositivo de produção discursiva, o qual, segundo 

a lógica dos estudos sobre os gêneros do discurso, institui de saída estatutos enunciativos que 

lhe são próprios. É a partir desse encaminhamento que, esperamos, nossa pesquisa possa 

fornecer as contribuições pertinentes aos estudos sobre discurso e sobre a atividade. 

 

5.2 O ESTÁGIO APREENDIDO A PARTIR DE ALGUMAS VERBALIZAÇÕES 

Esta seção está dividida em oito subseções, as quais correspondem aos enunciados 

recortados para a conformação do corpus de pesquisa tomado como critério os três gêneros do 

discurso que compõem o nosso dispositivo metodológico de pesquisa. Conforme já antecipamos 
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no capítulo sobre a metodologia, alguns enunciados produzidos a partir destes três gêneros, após 

um tratamento específico, foram reagrupados segundo se relacionassem com o (1) saber, com 

os (2) atores sociais ou, de alguma maneira, com (3) saber e com os atores. Isso explica porque 

são nove as subseções, já que aos três gêneros foram aplicados cada um dos três critérios de 

recorte referidos. Esse tipo de agrupamento resultou em um trabalho de análise que não 

privilegia uma categoria em detrimento da outra, sequer as segmenta para supostamente melhor 

organizar as análises. À medida que o texto prossegue, as categorias pertinentes às nossas 

interpretações vão sendo mobilizadas e, muitas vezes, entrecruzadas. 

 

5.2.1 Entre o aqui e o lá: um cruzamento de múltiplas injunções  

A delimitação do corpus foi realizada com ênfase apenas nas falas dos atores sociais que 

participaram da pesquisa e em virtude dos objetivos traçados, o que resultou em um 

agrupamento atípico, provocando um afastamento entre os enunciados e cada uma das situações 

de enunciação correspondentes. Diversos elementos relativos à situação foram, assim, apagados, 

a partir de tal delimitação. Esse procedimento atende mais às necessidades do pesquisador, que 

precisa tratar as verbalizações segundo critérios que lhe são próprios. No entanto, o que, por um 

lado, favorece o processo de análise, por outro, pode dificultar a leitura. Se o analista, portanto, 

não tiver o cuidado de recuperar as informações que “se perderam” no recorte, assume um risco 

muito elevado de suas análises parecerem incompreensíveis. No decorrer das considerações, 

retomaremos o contexto mais geral no interior do qual cada um dos fragmentos se insere para 

que o leitor possa acompanhar melhor todo o trabalho de interpretação. Esta preocupação se faz 

ainda mais necessária, bem o sabemos, porque os enunciados escolhidos para análise foram 

engendrados segundo condições de produção muito diferentes, a saber, os três dispositivos que 

adotamos como via de acesso à palavra dos atores sociais. Do mesmo modo, apesar de 

conduzirmos nossas reflexões privilegiadamente em função dos fragmentos do recorte, quando 

julgarmos pertinente, mobilizaremos outros os quais tenham sido relegados a segundo plano. 

A primeira parte de nossas análises está centrada sobre a fala da estagiária, todas elas 

produzidas na situação de entrevista. Como já se sabe, esta foi realizada nas dependências do 

IFRJ, cerca de dois meses após a estagiária ter dado início às suas atividades na Embrapa. Ver-
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se-á de que modo esta referência ao contexto físico mesmo de produção dos enunciados tem 

implicações muito importantes no modo como os sentidos são daí depreendidos. 

Desta entrevista, preocupados, incialmente, com a questão da relação com os saberes, 

separamos oito fragmentos. Um aspecto que logo nos chamou a atenção foi o relativo aos planos 

da enunciação. Tomemos, portanto, os seguintes fragmentos: 

i. Eu tô vendo lá na prática o que muita coisa eu não pude ver aqui... 

na prática... outras coisas eu tive, assim, que... assim... é... um ensino 

bem superficial... e lá eu tô aprendendo mais, né? (Anexo D – l. 25-27) 

ii. (...) o que eu aprendi aqui eu tô tentando ver lá... outras coisas que 

eu não aprendi aqui, eu tô vendo lá mas um complementa o outro... 

(Anexo D – l. 30-32) 

iii. (...) lá na Embrapa, a concentração é muito mais na prática do que 

na teoria e aqui, numa instituição de ensino, né?, a concentração é 

muito mais na área de... é na área teórica do que prática. (Anexo D – 

l. 85-87) 

iv.  (...) aqui no IF a gente teve uma... uma instrução aprofundada... 

mas na prática em algumas... algumas áreas, houve uma deficiência... e 

isso lá no estágio tá conseguindo ser suprido em alguns sentidos. 

(Anexo D – l. 137-140) 

O primeiro fragmento é parte de uma resposta dada pela estagiária a uma pergunta feita 

por nós a respeito do papel da unidade campo de estágio e da unidade de ensino na sua formação. 

O segundo corresponde à mesma provocação. O terceiro trecho se refere a uma pergunta sobre 

a relação dela com os seus orientador e supervisor de estágio. O quarto excerto se trata de uma 

réplica a um questionamento sobre a questão dos saberes teóricos e práticos. Assinale-se, 

portanto, que os fragmentos aqui reunidos remetem a momentos distintos da entrevista. O que 

os agrupa, portanto, nada tem a ver com a cronologia do evento enunciativo, mas com os 

critérios definidos nesta pesquisa. 

Ao longo dos fragmentos, algumas passagens foram destacadas em itálico e negrito 

justamente porque elas nos despertaram para alguns dos aspectos sobre os quais consideramos 

importante tecer algumas reflexões. Do ponto de vista enunciativo, as escolhas lexicais, em 

grande parte determinadas pela situação de enunciação, apontam para o par aqui/lá. Em todos 
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os fragmentos esta oposição se faz evidente. Aqui coincide com o lugar em que se dá a interação, 

o IFRJ; lá representa o lugar em que se dá a atuação, a Embrapa, o espaço de realização das 

atividades de estágio propriamente ditas. 

Observe-se, no que diz respeito ao primeiro fragmento, que, apesar de a estagiária 

enunciar do espaço referente à instituição de ensino, a sua fala, a partir da qual se confrontam 

as duas unidades em questão, tematiza primeiro a Embrapa, em relação a qual se situa, 

posteriormente o IFRJ: “Eu tô vendo lá na prática o que muita coisa eu não pude ver aqui... 

na prática...”. Chama a atenção, além desse aspecto enunciativo, o fato de que o recorte permite 

relativizar um discurso que costuma imputar às unidades de ensino o lugar da teoria e às 

unidades campo de estágio o lugar da prática. Vê-se, sem muito esforço, que a prática encontra 

vez em ambos os espaços. Essa correspondência, no entanto, não se sustenta por muito tempo 

já que logo na sequência a estagiária estabelece diferenças: “outras coisas eu tive, assim, que... 

assim... é... um ensino bem superficial... e lá eu tô aprendendo mais, né?”. Que fique registrado, 

o apontamento para essa diferença não se faz sem alguma hesitação. Este traço é verificável no 

recurso ao item lexical modalizador “assim”; trata-se, aqui, de um caso de modalização 

autonímica, quando além de dizer, de certo modo, o enunciador coloca seu próprio dito em 

suspensão.  

Pode-se inferir que a estagiária esteja preocupada em preservar a instituição de ensino, 

em não dar a entender que sua experiência como aluna tenha sido totalmente irrelevante. Essa 

suposta preocupação, contudo, lhe escapa no uso do qualificador superficial, o qual modaliza 

sua fala no caminho inverso. Os adjetivos caracterizam um dos recursos da língua a partir dos 

quais juízos de valor podem ser feitos. Não mais modalização autonímica, o qualificador a que 

damos destaque aponta para a ocorrência de uma modalidade avaliativa. O jogo enunciativo 

aqui é com efeito bastante interessante. O modalizador “assim” é enunciado antes do trecho em 

que se observa a modalidade avaliativa. É legítimo dizer que a enunciadora já estivesse em parte 

consciente de que sua fala poderia ser “mal interpretada”, o que a leva a fazer uso da 

modalização autonímica, numa tentativa de controlar os sentidos do que diz, antes de emitir de 

vez o seu juízo de valor sobre o nível de ensino da instituição pela qual passou. As reticências 

assinaladas na transcrição acentuam a nossa interpretação, pois marcam no plano da oralidade 
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os efeitos de uma tal modalização. O trecho final põe completamente por terra a aparente 

correspondência observável no início do fragmento: “e lá eu tô aprendendo mais, né?”. 

Voltando à dinâmica que se estabelece entre o aqui e o lá, tome-se em conta a 

organização do enunciado que faz ver um mundo em que o primeiro embreante aparece, de 

certo modo, eclipsado pelo segundo. O fragmento em tela se inicia pela referência à unidade 

campo de estágio, num dado momento aponta para a unidade de ensino e no fim retorna à 

primeira. Este tipo de arranjo pode ser interpretado, se levarmos em conta as especificidades 

dos tipos de saber em jogo, como um embate de culturas diferentes, a saber aquela relativa ao 

domínio dos saberes constituídos, concebidos na desaderência, e ao domínio dos saberes 

investidos, os quais a lida na situação real de estágio impõem; estes, portanto, concebidos na 

aderência. O estágio, como atividade efetiva, como acontecimento condicionado por uma lógica 

que lhe é própria, permite à estagiária apreciar a sua experiência no âmbito da instituição de 

ensino; este olhar que se lança sobre o passado, à luz da sua vivência no presente, um aspecto 

que encontra também na materialidade linguística um indício importante: tô vendo lá x não pude 

ver aqui. 

O tempo verbal do presente manifestado pela perífrase “tô vendo”, com efeito, é não 

dêitico pois reporta a um transcurso habitual, não ancorado na situação de enunciação 

propriamente dita, mas no conjunto do vivido, na história tecida para além do contexto mais 

imediato de fala. Sabe-se que o saber investido é resultado de uma cura, no sentido que se dá a 

uma das etapas do método de fabricação dos queijos. Ele, o saber investido, é forjado na 

maturação que só a atividade é capaz de proporcionar. De fato, o presente não dêitico é a 

expressão material, do ponto de vista linguístico, do processo a que ele se reporta. Para além do 

par aqui/lá, portanto, vemo-nos diante de uma tensão presente (tô vendo) X passado (pude). 

Note-se que esta última forma verbal apresenta-se modificada pelo circunstancial de negação 

não. Isso só faz aumentar os elementos que sinalizam as diferenças de contexto: aqui/lá; 

presente/passado; afirmativa/negativa. 

Uma discussão mais profunda que podemos fazer ainda em relação a esse fragmento diz 

respeito ao modo como consideramos a dialética entre os saberes. Em geral, ficamos tentados a 

ver entre o saber constituído e o saber investido uma espécie de passagem, um contínuo: parte-
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se do codificado (espólio) ao apoteótico (acontecimento). Tende-se a considerar o investido 

como atualização do constituído; em parte isso é verdade, mas também em parte não. Observe-

se que o estágio não é uma simples aplicação do acumulado na instituição de ensino. Aceitar 

essa perspectiva seria, inclusive, apostar na educação bancária que Paulo Freire (2006) tanto 

critica. Ele, o estágio, é a oportunidade, pelo menos para a estagiária que compartilha a sua 

história conosco, de ver o que não foi visto na instituição de ensino. Não há passagem, portanto. 

Formar-se exige daquele que se forma a capacidade de apreciar sua formação como sujeito ativo, 

não como mero assimilador de conteúdos os quais seriam indispensáveis na sua futura atuação 

profissional. Bem o sabemos, os programas, os currículos, os conteúdos e afins, no âmbito das 

escolas, cursos e universidades, pressupõem continuidades as quais, se devidamente respeitadas, 

trariam os resultados esperados. Compreendemos que no âmbito do programático tudo tenda a 

se passar assim, que os encadeamentos sejam todos pensados segundo uma harmonia até bem 

intencionada. No entanto, entre o pensado e o efetivo algo novo se instaura. O estágio se 

constitui no espaço de ver o que não foi visto e de aprender melhor o que se aprendeu 

superficialmente no âmbito da instituição de ensino. Portanto, nenhum programa é capaz de 

antecipar tudo e, ainda que a situação real a ele corresponda, será sempre de modo parcial. 

O fragmento (ii), do nosso ponto de vista, não apenas corrobora as nossas reflexões, 

como as amplia. Os saberes e competências desenvolvidos na instituição de ensino não 

encontram total correspondência na realidade do estágio. A dialética é uma tentativa, a 

experiência mostra que nada há de especular entre um e outro contexto: “o que eu aprendi aqui 

eu tô tentando ver lá...”. A questão central não se resume em identificar dissonâncias para que 

se tente dirimi-las; isso pode até ser desejável, porém, ainda que se funde numa dada tradição, 

é típico da novidade desestabilizá-la; uma desestabilização sempre construtiva e constitutiva 

dessa relação. No entanto, observe-se que os aspectos linguísticos que apontam para extremos 

(o aqui/lá; o presente/passado; a afirmação/negação), são reorientados na sequência do 

fragmento em análise. O uso da adversativa se encarrega de o fazer: “mas um complementa o 

outro”. É importante assinalar que, do ponto de vista da coesão, o leitor poderá retomar os 

termos referidos pelo artigo indefinido (um) e pronome indefinido (outro) de duas formas: ora 

referindo-se ao saber constituído, ora ao investido e vice-versa; pode-se ver nisso a 

reciprocidade que marca todo esse processo. Trata-se de uma ambiguidade que, na nossa 



166 
 

opinião, nada tem de problemática. Pelo contrário, ela funda, do ponto de vista enunciativo, o 

espaço de uma troca legítima.  

Acentue-se ainda que é a estagiária quem catalisa todo o processo. Para Charlot (2000), 

“analisar a relação com o saber é estudar o sujeito confrontado à obrigação de aprender, em um 

mundo que partilha com outros: a relação com o saber é relação consigo mesmo, relação com 

os outros” (p. 79); consigo mesmo, porque ele é o sujeito da sua própria experiência; com os 

outros porque no horizonte do vivido os encontros são inevitáveis. Mas esse estudo, para nós, 

deverá apontar sempre para a dimensão de uma inscrição enunciativa. Assim, não podemos 

deixar de assinalar que a dimensão do mesmo e dos outros encontra eco, do ponto de vista dos 

planos da enunciação, respectivamente, nas formas pronominais identificáveis nos fragmentos 

analisados e na referência aos espaços pelos quais a estagiária transitou durante a sua formação. 

O fragmento (iii) é extremamente significativo porque nos permite ver uma referência a 

um pré-construído, no nível de uma certa generalidade, referente à imagem que se tem dos 

espaços considerados, apesar de sua ancoragem na experiência efetiva da estagiária, no nível 

mais singular. É claro que nele se atualiza mais uma vez a questão dos dêiticos de lugar. No 

entanto, algo de mais notável se passa aqui. Diz-se que à unidade campo de estágio corresponde 

o lugar mais da prática do que da teoria; inversamente, no que diz respeito à unidade de ensino, 

o foco é mais na teoria do que na prática. Com efeito, esse trecho nos parece ser um caso típico 

de manifestação de uma heterogeneidade discursiva. O marcador conversacional “né?”, uma 

contração da estrutura “não é?”, na nossa leitura, apresenta uma dupla incidência. De um lado, 

ele serve para se referir, no eixo do enunciado, ao sintagma imediatamente anterior, instituição 

de ensino, que serve de aposto ao dêitico aqui. De outro, ele aponta para uma dispersão ao 

interdiscurso, a partir do qual se poderia enunciar o pré-construído, aquele segundo o qual as 

escolas, universidades, cursos e afins seriam o lugar privilegiado do teórico. O “né?”, portanto, 

funciona como índice que remete o enunciado presente para um conjunto de outros enunciados 

passados que de alguma forma já se estabilizaram no plano do interdiscurso, a saber aqueles que 

tematizam as relações sempre difíceis entre teoria e prática.  

Apesar de sua simplicidade, o trecho permite exemplificar de que maneira o discurso se 

forja no interior de um interdiscurso. Interpretá-lo demanda do analista ir além da materialidade, 
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mas não a despeito dela. Vamos, então e também, um pouco, ao encontro daquilo que Sírio 

Possenti fala sobre a consideração do sujeito na AD, para a qual, segundo o autor, seria preciso 

levar em conta que 

(...) os sujeitos são históricos e atuam; (...); que os sujeitos estão 

invariavelmente dentro e fora do arquivo, quem sabe mesmo 

arquivando; enfim, que a interação existe e se caracteriza pelo jogo tenso 

entre o que já houve e o acontecimento circunstancial que ela é (...). 

(2009, p. 83) 

A dimensão histórica e atuante de que se trata tem implicações no plano do discurso, no 

que concerne à AD, mas também no plano da atividade, no que diz respeito à Ergologia. O 

fragmento em tela nos permite ver a tensão entre a materialidade linguística e os pré-construídos 

aos quais ela remete e a relação entre os saberes em jogo na experiência efetiva do estágio. Aqui, 

o ergológico e o discursivo, nos parece, se confundem; ou então, se nos apropriarmos das 

palavras da própria estagiária, “um complementa o outro”. 

Ainda sobre este fragmento de que tratamos, convém observar o funcionamento do 

tempo verbal. O verbo “ser” está flexionado no presente do indicativo, como vimos 

anteriormente, o tempo dêitico por excelência, mas aqui ele não o é. Claro que o enunciado de 

que ele é parte está embreado, mas não por sua causa, e sim pelos dêiticos de lugar. O verbo em 

questão, inclusive, do ponto de vista da pessoa do discurso, remete à não pessoa, classicamente 

conhecida como a 3ª pessoa do discurso, aquela de quem se fala, não referente, portanto, ao par 

interlocutivo. No nosso entendimento, a flexão deste verbo, como manifestação de um presente 

não dêitico, se presta à enunciação de uma crença, o que também remete para a questão dos pré-

construídos e do interdiscurso. O leitor poderia objetar esta conclusão dizendo que esta ordem 

de afirmações que faz a estagiária, pelo contrário, decorre mais de sua experiência. Nós 

insistimos, em parte isso é verdade. Atente-se para o fato de que o primeiro embreante, lá, 

aparece especificado pelo grupo nominal na Embrapa, o que remonta a experiência singular. O 

segundo dêitico, no entanto, o aqui, nós já o dissemos, está especificado por um aposto de caráter 

absolutamente genérico, o que joga a favor da nossa leitura. 

O quarto fragmento é um desdobramento de tudo quanto até aqui se afirmou. Os dêiticos 

de lugar assumem o protagonismo bem como a questão teoria/prática. Destaque-se, contudo, a 
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apelo à pessoa ampliada, marcada pelo sintagma “a gente”, que reenvia a experiência na 

instituição de ensino para o âmbito de um coletivo. Chama a nossa atenção, também, o uso do 

sintagma “instrução aprofundada”; entendemos que ele substitui, por coesão, no fio do discurso, 

o que até então se tratava como teoria. Esta retomada não pode passar despercebida porque 

aponta para um ponto de vista muito particular, qual seja, o de que a teoria serve para instruir, 

para encaminhar, para antecipar, como um tipo de norma antecedente, tal qual preconiza a 

abordagem ergológica, o que a prática efetiva como acontecimento. Note-se que a primeira parte 

do fragmento, relativo ao aqui, se constitui de orações coordenadas que se ligam pelo operador 

argumentativo de adversidade mas; este faz a contraposição justamente entre teoria e prática. 

Se, algumas linhas atrás, ressaltamos a questão da complementação como fator constitutivo das 

relações entre os saberes no âmbito do estágio, assinalada pelo emprego do mesmo tipo de 

operador, segundo a fala da estagiária, vemos a partir deste fragmento que ela deve ser 

considerada sempre com alguma suspeita, afinal de contas, a falta de articulação entre saberes 

teóricos e práticos no âmbito das instituições de ensino apenas parcialmente se vê resolvida pela 

experiência do estágio pois, como afirma a própria enunciadora, “isso lá no estágio tá 

conseguindo ser suprido em alguns sentidos”. O destaque que se dá para o último sintagma 

desse trecho é uma forma de evidenciar aquilo que está na base dos pressupostos ergológicos: a 

atividade é sempre um encontro para o qual não se está e jamais se estará totalmente preparado.  

Os três fragmentos seguintes os quais nos encarregaremos de analisar também se referem 

à situação de entrevista. Vejamos: 

v. (...) pode ser que a Embrapa tenha muita coisa pra aprender também... 

que complemente talvez, é... o que os estagiários têm ou não. (Anexo D 

– l. 54-55) 

vi. No IF... vamos começar pelo IF... é... os saberes teóricos eu acho que 

foram... com certeza foram essenciais... a parte prática que... eu, entre 

zero e cinco, por exemplo, eu daria três... (Anexo D – l. 110-112) 

 

vii. (...) em algumas áreas, é... de matéria técnica, né?, prática que a 

gente associa à matéria técnica... algumas áreas foram bem, a gente 

conseguiu se aprofundar bastante... em outras... é... particularmente, 

assim, transformadores, a parte de automação eu não consegui me 

aprofundar muito... (Anexo D – l. 121-124) 
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O fragmento (v) foi extraído das respostas dadas a uma pergunta sobre de que modo a 

atuação da estagiária poderia contribuir para a unidade campo de estágio e para a unidade de 

ensino. O (vi) e o (vii) remontam a questão colocada a respeito da relação entre os saberes 

teóricos e os práticos. Observe-se que tais fragmentos, muito diferentes dos anteriores, não se 

sustentam sobre a exploração de dêiticos de lugar. No fragmento (v), o aspecto enunciativo mais 

marcante, nós entendemos, se deve a um trabalho com a modalidade discursiva. Identificamos 

aqui, com relação ao trecho de que tratamos, a materialização de uma modalidade epistêmica. 

Entendida como aquela que opera sobre o eixo do conhecimento, ela compreende graus que 

modulam entre as noções de necessidade, possibilidade e certeza. Alguns índices da língua são 

especialmente favoráveis à manifestação desse tipo de modalidade, como é o caso dos auxiliares 

modais, dos quais, no fragmento em análise, nós temos uma amostra. Percebe-se que a estagiária 

expressa a partir de sua enunciação um posicionamento frente ao seu próprio enunciado. Ela 

concebe o seu campo de estágio como um lugar possivelmente produtivo em termos de 

aprendizado. O traço de probabilidade aqui manifestado se explica na articulação do enunciado 

com a própria enunciação, a partir de elementos do contexto que somente um pesquisador 

afinado com os atores sociais, com os quais constrói a pesquisa, conhece. Já o dissemos, a 

entrevista ocorreu aproximadamente dois meses após o início das atividades de estágio 

propriamente ditas. Isso pode justificar o tom de certo modo hesitante de que se reveste o 

enunciado. O aspecto vacilante se vê reforçado no emprego do advérbio de dúvida “talvez” que 

modifica o verbo “complementar” imediatamente anterior a ele. A correlação tempo de 

experiência/modo de enunciação se faz bastante forte neste fragmento. A modalidade aqui 

assinalada se harmoniza com a ausências de marcas explícitas da presença do enunciador. Não 

totalmente convicta do que afirma, a estagiária o faz pela modalidade e pelo recurso da não 

pessoa. Se por um lado, a modalidade marca um modo de inscrição do enunciador, a partir da 

qual se pode ter acesso a uma subjetividade enunciativa, por outro, os traços da não pessoa 

reenviam o enunciado para o campo de certa objetividade. 

Uma atenção sobre os arranjos sintáticos nos ajudam a compreender melhor o jogo 

estabelecido. “Pode ser que” corresponde a uma estrutura em período composto na qual aquilo 

que sucede a conjunção integrante “que” desempenha o papel de sujeito gramatical da perífrase 

“pode ser”. Vê-se, portanto, de que maneira o sujeito da enunciação não coincide com o sujeito 

do enunciado, do ponto de vista sintático. A oração que segue, uma relativa, toma de empréstimo 
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da anterior a referência para o seu sujeito gramatical; ou seja, estamos diante mais uma vez da 

não pessoa. No último trecho do fragmento, novamente é a não pessoa que se manifesta. 

Interessante é assinalar a estreita associação entre o modo de enunciação e a relação com 

o saber que a estagiária expressa quando da sua participação na entrevista. O traço que marca a 

posição do enunciador sobre seu próprio enunciado é representado pelo seu relativo 

apagamento. O enunciador se mostra pela modalidade. A sua “presença”, no entanto, embora 

manifestada, é enfraquecida por esta mesma modalidade, enunciada pela não pessoa e seguida 

de marcas igualmente relativas a esta última. Como dissemos, a harmonização entre enunciado 

e modo de enunciação é aqui particularmente significativa porque permite ao analista vislumbrar 

uma parte do percurso formativo da estagiária. Não podemos deixar de assinalar ainda a 

imposição de uma heterogeneidade. Afinal de contas, admitir a possibilidade tem a ver também 

com o reconhecimento de discursos que viabilizem o próprio conjunto dos possíveis: alhures 

terá existido/existe um dito sobre o qual a enunciação se apoia. Se é característico da modalidade 

epistêmica um trabalho sobre o eixo do conhecimento, como não ver aí também uma articulação 

de uma abordagem discursiva com a perspectiva ergológica, para a qual o tema dos saberes é 

tão caro? 

O fragmento (vi) parece jogar água para o nosso moinho. Nele a inscrição do enunciador 

se faz evidente. As marcas de pessoa o confirmam. A sua presença mais contundente assinalada 

pelas marcas linguísticas, sobretudo as de pessoa, se justifica, no nosso modo de ver, pela 

mudança de tópico em relação ao fragmento anteriormente analisado. Aqui, com efeito, é sobre 

o eixo dos saberes ligados à unidade de ensino que a estagiária fala, considerado o significativo 

tempo de sua permanência no interior dela. Ela fala agora a partir de uma experiência já 

adquirida, tomando como referência o seu processo de formação entre os muros da escola. O 

marcador circunstancial de lugar “no IF”, o qual introduz o fragmento, seguido da pessoa 

ampliada, “vamos falar”, confere certa solenidade à fala e, consequentemente, autoridade a 

quem se responsabiliza pelo dizer. A estrutura sintática esdrúxula, na nossa opinião, a partir da 

qual o tópico da enunciação se antecipa ao próprio enunciador (“os saberes teóricos eu acho que 

foram...”) também acentua este traço para o qual chamamos a atenção. Na sequência, a 

reformulação do dito, ela mesma, a reformulação da modalidade e, portanto, da atitude que o 

enunciador assume sobre sua própria enunciação, corrobora a nossa leitura. “Eu acho” e “com 
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certeza” constituem marcas de um mesmo tipo de modalidade, mais uma vez a epistêmica; no 

entanto, eles materializam graus distintos: o primeiro, está para o eixo do possível assim como 

o segundo está para o da certeza. Nós diríamos, o da convicção. Observe-se, portanto, de que 

modo uma entrada pelas modalidade nos permite interpretar os fragmentos em tela. Em (v), a 

fala sobre a unidade campo de estágio é pautada pela experiência ainda em processo de ebulição, 

a estagiária enuncia segundo o modo de enunciação que lhe corresponde, inscrevendo-se 

timidamente no enunciado por meio de uma modalidade epistêmica modulada para o domínio 

do possível. Em (vi), o lugar discursivo muda em função de uma mudança de tópico, sobre o 

qual a enunciação investe mais contundentemente, destacando-se a inscrição do enunciador 

absolutamente firme do que diz; daí a modalidade epistêmica em torno da certeza e não mais da 

possibilidade. O trecho final do fragmento (vi) é a própria encenação da autoridade: dar uma 

nota pressupõe-se colocar no papel de que tem condições para tal. E assim a estagiária o faz. 

Com relação ao fragmento (vii), a estagiária se resume a tratar da instituição de ensino. 

Os modos de inscrição do enunciador é o que aqui mais nos chama a atenção. Antes, porém, 

gostaríamos de destacar um trecho que, para nós, mostra como a articulação teoria/prática não 

é algo de fato simples. O estágio é uma das estratégias a partir das quais isso pode ser efetivado, 

mas não a única. Observe-se que mesmo durante a sua trajetória no interior da instituição de 

ensino, anteriormente à sua experiência com as atividades reais de trabalho no estágio, a 

estagiária, de alguma forma, a partir da práticas laboratoriais, já participava de situações nas 

quais o teórico e o prático se viam implicados. Ainda que em situação de simulação in vitro, 

considerada toda a “assepsia” que caracteriza um ambiente altamente controlado, essa referência 

não se faz menos importante para que compreendamos que o processo formativo engloba 

estágios muito diversos dos quais o estágio é apenas um deles. Ao falar das “matérias técnicas”, 

o desdobramento do enunciado sob a forma de uma explicação o mostra bem: “prática que a 

gente associa à matéria técnica”. 

Mas era de fato da inscrição do enunciador que gostaríamos de tratar. Ela se faz, no 

trecho, a partir de duas marcas de pessoa bem diferentes. Uma aponta para a pessoa ampliada e 

outra para a restrita. A estagiária ora enuncia do lugar de um “a gente”, ora do lugar e um “eu”. 

O marcador da pessoa ampliada, entendemos, remete ao coletivo de estudantes de que ela fez 

parte durante a sua passagem pela instituição de ensino. Ele recupera uma experiência com o 
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saber num duplo sentido: como um discurso e como um processo de aprendizagem. Note-se que 

quando se diz “prática que a gente associa à matéria técnica”, estamos diante de uma referência 

a uma fala que se responsabiliza por uma tal associação. O verbo no presente, não dêitico, não 

se ancora na situação de enunciação, mas numa convicção forjada alhures. Com efeito, esse “a 

gente” pode remeter tanto ao coletivo de que falamos, um alhures menos opaco, resultado de 

um acordo entre iguais, quanto a uma instância indeterminada, talvez o senso comum, que teria 

dito num ponto mais remoto do interdiscurso que esse tipo de associação é verdadeiro. Em certa 

medida, a segunda ocorrência no fragmento pode nos levar a supor algo sobre a primeira, mas 

não temos condições de emitir certezas. Essa oscilação entre a cultura de um grupo bem 

delimitado (o conjunto dos alunos de eletrotécnica) e a crença mais fixada no senso comum 

mantém-se, impedindo uma interpretação definitiva. 

O mais notável, aqui, no entanto, para nós, é o efeito de sentido que se produz na 

mudança da pessoa ampliada para a pessoa restrita. Parece haver, por parte da estagiária, uma 

preocupação em não fazer da sua história a medida de todas as outras, quais sejam, as de seus 

colegas de curso. Observe-se que para dar conta do que foi aprendido satisfatoriamente, a 

estagiária faz uso de um termo o qual denota o coletivo (a gente). Mas quando se trata de 

assinalar algum “problema” na relação com o saber, a enunciação apela para o individual (eu). 

É como se o indivíduo se emancipasse do grupo para não comprometê-lo em sua fala. Há, ainda, 

na similaridade das estruturas sintáticas de que participam os referidos marcadores de pessoa 

algo de significativo. Tanto o pronome de primeira pessoa do singular quanto a expressão 

correspondente à pessoa ampliada ocupam o lugar de sujeito dos seus respectivos verbos. De 

um ponto de vista semântico, os verbos em questão enfatizam o papel dos sujeitos gramaticais 

aos quais estão associados: aprofundar-se; não se aprofundar. Vê-se aqui de que modo o 

indivíduo, quando estabelece suas relações com o saber, o faz segundo histórias e arranjos muito 

singulares. No âmbito da aprendizagem coletiva está marcado o “sucesso”; no campo do 

tentativa de aprendizagem individual está o “fracasso”. Destacam-se ainda, para a construção 

desse jogo entre um eu e um nós o emprego do modalizador de negação. Trata-se de mais um 

indício que ganha peso na construção enunciativa dos espaços de desenvolvimento de 

competências. Pode-se chamar a atenção ainda para outro modalizador – particularmente – o 

qual contribui para singularizar ainda mais a experiência. 
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Finalmente chegamos ao último fragmento concernente à relação com os saberes que 

compreende a situação de entrevista, o qual, para nós, é o mais rico em termos de encadeamento 

teoria/prática; unidade de ensino/unidade campo de estágio; simulação/realização; saberes 

constituídos/saberes investidos. O trecho se refere, assim como os fragmentos (iv), (vi) e (vii), 

à questão colocada sobre a relação saberes teóricos/saberes práticos. Ao contrário destes e de 

todos os demais, ele é um pouco mais longo: 

viii. Por exemplo, é... eu brinco que aqui, que aqui na, no laboratório 

do IF de, de eletrotécnica, nós usamos todos os cabos com bornes, é 

tipo, é tipo banana... que existe um... o equipamento é ligado numa placa 

e existem, existem uns furinhos que você pega o fio e coloca lá... aí, se 

o supervisor, você chega numa empresa e simplesmente chegam pra 

você, “ó, pode fazer a instalação”... não existem fios assim na, no 

mercado de trabalho, com esses bornes... daí o estudante olharia e diria: 

“tá, mas cadê o, cadê o fio banana?”... (Anexo D – l. 142-148) 

Este fragmento se insere num contexto mais amplo da própria entrevista que convém 

retomar. Ele consiste, conforme a expressão introdutória, numa exemplificação ligada ao 

fragmento (iv), sobre o qual já falamos e que trata da alguma “deficiência” na formação que 

seria suprida pela experiência do estágio. O primeiro destaque, correspondente à forma 

pronominal “eu” e ao verbo “brinco”, serve para mostrar um jogo interessante estabelecido entre 

elementos dêiticos e não dêiticos. De fato, o pronome de primeira pessoa do singular coincide 

com o enunciador, o que o caracteriza como um legítimo embreante. O verbo a ele associado, 

no entanto, atua de modo diferente. Ele se enquadra no conjunto daqueles verbos do presente 

não dêitico a respeito dos quais falamos há algumas páginas. Ele não remete à situação imediata 

de enunciação mas a uma expertise construída a partir da experiência concreta, forjada nas 

situações de estágio. Aquilo que o verbo permite recuperar, na verdade, é um discurso habitual 

da parte da enunciadora. Com efeito, o verbo “brincar” sequer deve ser interpretado com vistas 

ao seu sentido convencional; uso bastante curioso, trata-se, ao contrário, de algo sério. Isso não 

significa, porém, que seu emprego não se justifique. A experiência compartilhada, conforme se 

vê no conjunto do fragmento, é de tal modo “embaraçosa” para o aluno em situação de estágio 

que se assemelharia a uma brincadeira. É significativo o repertório de expressões idiomáticas 

da língua e afins apoiado sobre este campo semântico que funciona como a manifestação de 

uma espécie de espanto, de surpresa: “é brincadeira”; “você só pode estar brincando” etc. Este 

traço evidenciado pela fala da estagiária, que poderíamos denominar como perplexidade, 
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reenvia as nossas reflexões novamente para a abordagem ergológica, a respeito da qual 

falaremos mais adiante.  

Retornando às marcas linguístico-enunciativas, o embreante “aqui”, logo na sequência, 

assinala o lugar da enunciação e equivale à instituição de ensino, e mais especificamente ao 

laboratório de aulas práticas, sobre o qual incide o exemplo a ser apresentado. A estagiária relata 

que um dos exercícios de aprendizagem consiste na realização de acoplamentos de fios. No 

espaço do laboratório, eles ocorrem a partir do que se denominam bornes. Abaixo segue uma 

imagem capturada por nós em um dos laboratórios do IFRJ que ilustra o referido componente: 

Figura 6 - Placa e bornes 

 
Fonte: Imagem capturada pelo autor, 2015 

Para falar desse exercício de aprendizagem, a estagiária recorre à pessoa ampliada, a 

qual corresponde a si mesma e ao conjunto dos alunos do IFRJ: “Nós usamos todos os cabos 

com bornes”. Aqui mais uma ambiguidade estrutural nos chama a atenção. É possível ler o 

trecho de duas formas, a depender de sobre que elementos do enunciado o adjetivo “todos” 

incide: ora sobre o pronome “nós”; ora sobre o grupo nominal “os cabos”. A sequência nos dá 
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pistas sobre qual caminho seguir, mas isso não invalida ou empobrece a opacidade dos sentidos 

que se observa. Em seguida, há uma descrição do procedimento apoiada sobre o recurso ao 

plano desembreado cujas marcas são esdrúxulas. Dizemos isso porque elas são típicas do plano 

embreado mas, efetivamente, não atuam como embreantes: “você pega o fio e coloca lá”. O 

pronome “você”, em geral, linguisticamente referente à terceira pessoa e, enunciativamente, 

relativo à instância do coenunciador, não se ancora na situação de enunciação; refere-se a um 

ente indeterminado capaz de circunscrever qualquer ator social que viva uma tal situação. Os 

verbos “pega” e “coloca”, embora no presente, são não dêiticos e se prestam a designar um 

hábito, uma cultura, um conjunto de saberes, nós poderíamos dizer, inerente às práticas 

assépticas de um laboratório. O marcador circunstancial de lugar “lá” não se liga também à 

enunciação mas a um elemento do próprio enunciado, especificamente a “bornes”, retomado 

coesivamente por “furinhos”. 

A encenação de um discurso relatado (DR) que encaminha a parte final do fragmento é 

notável. A suposta fala “ó, pode fazer a instalação”, atribuível a um supervisor de estágio 

qualquer, revela o drama a que está sujeito o estagiário quando do seu enfrentamento com 

situações reais de trabalho. Apesar da ausência de um verbo de dizer que introduza esse discurso 

relatado, o circunstancial de modo “simplesmente” dá o tom desse drama. Vale destacar que o 

DR se estrutura por meio da citação direta, o que cria o efeito de sentido de restituição literal de 

uma fala. Embora hipotética, o que se pode depreender dela é a afirmação categórica de como 

tudo se passa no confronto de situações similares (a do laboratório e a do estágio), mas não 

idênticas, o que, aliás, seria impossível e invivível, para lembrarmos a já referida fórmula de 

Canguilhem. Esse DR é contestado logo na sequência por meio de uma negação, polêmica, nós 

diríamos, cuja força repousa sobre a aproximação da afirmação contrária que, não subjacente, 

está inscrita no próprio discurso relatado. A consequência ou o desdobramento de um tal 

desencontro se vê sintetizado, no final do fragmento, em mais um caso de discurso direto 

hipotético, uma fala, desta vez, atribuível à figura de um estagiário: “tá, mas cadê o, cadê o fio 

banana?”. Exemplar, o trecho aponta para a necessidade que o estagiário tem, diante do 

desconhecido, do novo, de se amparar sobre o que ele já tem como referência.  A seguir, uma 

imagem registrada quando do nosso período de observação das atividades da estagiária na 

Embrapa que confronta a anterior: 
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Figura 7 - Situação de estágio em que a estagiária faz as ligações de fios 

 
Fonte: Imagem capturada pelo autor, 2015 

Para concluirmos esse primeiro bloco de análises, gostaríamos de recuperar o mais 

panoramicamente possível o conjunto da reflexões até aqui elaboradas. Vimos como um dado 

modo de enunciação, sobretudo a partir da consideração dos aspectos ligados aos planos não 

embreado e embreado, nos permite tirar conclusões sobre as relações tensas entre saberes 

teóricos e saberes práticos, a unidade de ensino e a unidade campo de estágio, entre outros. 

Acreditamos ter ficado claro que não era a nossa intenção emitir juízos de valor acerca de tudo 

quanto se considerou, o que de fato não fizemos. O que nos fica de mais significativo, sobretudo, 

é a possibilidade de redimensionar uma noção ergológica extremamente importante. No âmbito 

desta abordagem, fala-se, quando do confronto entre o que antecede e o que se passa realmente 

na atividade, em infidelidade do meio. Em se tratando de nossa pesquisa, voltada para o estágio, 

e no modo como encaminhamos o nosso foco de análise, poder-se-ia falar em uma infidelidade 

entre os meios, notadamente aquela que se observa entre as práticas laboratoriais e uma situação 

real de atividade no estágio. Mas não se trata, no entanto, de uma infidelidade radical, uma vez 

que algumas similitudes, em certa medida, se sustentem. Tudo se passa a partir de uma tensão 

permanente entre o que é reproduzível e o que é singular. Esta infidelidade entre os meios é, 
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portanto, relativa. Nós não o afirmamos apenas baseados em pressupostos teóricos mas na 

consideração da palavra de quem viveu, analisando com atenção aspectos constitutivos de sua 

fala. Embora a entrevista seja, pelo menos neste caso, um procedimento metodológico 

desaderente, acreditamos que ela tenha prestado um bom serviço na tentativa de elucidar a 

sempre desafiadora atividade. O esquema que segue é uma síntese desta seção: 

Figura 8 - Infidelidade relativa entre os meios 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

 

5.2.2 Nada é dispensável, tudo é essencial: o estágio como um espaço de especificidades e 

contingências 

Este segundo momento de nossas análises está centrado nas verbalizações oriundas de 

um gênero do discurso diferente do anterior. Os fragmentos ora considerados foram extraídos 

do Grupo de Encontro sobre o Estágio (GEE) e se inserem no mesmo bloco temático, a saber, o 

da relação com os saberes. Do ponto de vista da responsabilidade enunciativa, aqui lidamos 

com mais de uma, haja vista a participação dos três atores sociais mobilizados na pesquisa. 
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Desta vez, são quatro os fragmentos sobre os quais tecemos as nossas considerações. Destes, 

dois se devem ao orientador, um ao supervisor e um à estagiária. Esta distribuição desigual 

reflete o que se passou durante o GEE, quando o orientador de estágio dominou quase toda a 

cena de fala. Comparados aos anteriores, os fragmentos desta seção são mais extensos e as 

marcas linguísticas e enunciativas que nos chamaram a atenção são sensivelmente distintas. Do 

ponto de vista dos temas referidos, além de mais uma vez assistirmos a falas que se debruçam 

sobre a problemática da teoria e da prática, é também sobre questões de ensino-aprendizagem 

que se comenta nestes trechos, sobre valores sem dimensão, sobre os limites do conhecimento, 

entre outros. Considere-se o seguinte fragmento: 

ix. Mas nossa área de atuação, ela é de característica demais. Ela é um 

universo. Então o universo não tem limite, nossa profissão também não. 

Então aquele profissional de eletrotécnica que diz eu sei tudo, no dia 

seguinte, é, estaríamos no velório. Não há, nós não conhecemos um grão 

de a (...), nosso conhecimento de eletrotécnica, ela sabe algumas coisas 

hoje mais do que eu, alguns itens ela sabe que eu não sei, ele sabe uns 

itens que eu não sei, eu sei algumas coisas que ele e ela não sabem, 

sabemos alguns pontos em comum, mas o nosso conhecimento é apenas 

um grão de areia no deserto do Saara (...) É o mundo da eletrotécnica, e 

sabemos muito pouco, por isso que a questão de um eletrotécnico não 

pode ser arrogante, não pode ser displicente. Essa área, ela é muito vasta 

e sabemos muito pouco. (Orientador – Anexo E – l. 148-157) 

Ele foi extraído de uma sequência que versa sobre o papel do estágio na formação do 

aluno. Em uma fala anterior, o orientador disse que “o período de estágio é a sala de aula fora 

da escola”, interpelando, na sequência, a estagiária e o supervisor para que corroborassem seu 

ponto de vista, algo que ocorreu parcialmente, como o podem testemunhar as respostas sintéticas 

e pouco assertivas dadas pelos seus interlocutores: “é” e “cabível”, respectivamente. De nossa 

parte, neste momento da interação, buscamos reencaminhar o ponto de vista questionando se 

isso não seria extensível a toda atividade já que ela pressupõe aprender sempre. A ressalva, no 

entanto, não encontrou acolhida na réplica do orientador, da qual o fragmento acima foi extraído. 

O marcador argumentativo de adversidade/concessão que introduz o excerto é 

significativo. Ele marca a não aceitação, por parte do seu enunciador, do posto que o antecede, 

qual seja, o reencaminhamento proposto por nós. Se nós buscávamos integrar num só contexto 

todas as atividades profissionais, a resposta dada pelo orientador se constituiu numa 
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redarguição. O pronome possessivo de primeira pessoa do plural “nossa”, um indício de 

desacordo, permite incluir somente o próprio enunciador e seus colegas de área. Esse tipo de 

divergência é compreensível porque nós enunciamos a partir de um conjunto de pressuposições 

teóricas sobre as quais se sustenta a própria pesquisa; já o orientador, o faz a partir de sua 

experiência profissional, o que lhe imprime ao olhar certa miopia frente a outros contextos. Para 

assinalar o campo das especificidades que marca a sua seara, o enunciador lança mão de uma 

metáfora ao dizer que “ela é um universo”, ressaltando uma suposta propriedade do elemento 

da comparação, “o universo não tem limite”, para em seguida articulá-la com sua área: “nossa 

profissão também não”. A imagem do universo como uma grandeza sem limites se constitui 

num lugar-comum e, por isso mesmo, pouco importa a sua validade objetiva. O interesse aqui é 

simplesmente destacar a eletrotécnica frente as outras áreas profissionais. Esta tentativa de 

destacamento se faz possível, inclusive, pelo próprio arranjo enunciativo que uma parte 

considerável do fragmento assume. 

Essa ordem de considerações nos permite ler o fragmento (ix) a partir dos indícios 

referidos no capítulo teórico acerca da sobreasseveração; assiste-se aqui a um conflito entre duas 

vozes. O trecho considerado assume uma posição saliente, introduzindo a fala do orientador. A 

estrutura é claramente pregnante porque se organiza a partir de um paralelismo e de um 

silogismo. Com relação ao primeiro aspecto, observamos uma dupla simetria. Incialmente ela 

aponta para enunciados assertivos, a partir de afirmações categórica ancoradas no uso do verbo 

ser flexionado no presente não dêitico: “nossa área de atuação, ela é de característica demais”; 

“Ela é um universo”. Em seguida, ela se apoia em uma elipse: “o universo não tem limite, nossa 

profissão também não” (tem limite). Com relação ao silogismo, é possível descrevê-lo da 

seguinte forma: A eletrotécnica é um universo. O Universo não tem limite. Logo, a eletrotécnica 

não tem limite.  

 Além do operador mas, sobre o qual falamos algumas linhas atrás, que coloca em 

conflito não somente a fala do pesquisador e a do ator social, mas dois discursos, mostra-se 

significativa a atuação do item lexical de negação, o qual incide sobre universo e sobre 

eletrotécnica, elementos que estão articulados, como vimos, por metáfora e por um arranjo 

silogístico. As marcas da negação, na verdade, reforçam um aspecto que já estava assinalado no 

próprio operador argumentativo de concessão/adversidade, mas não apenas isso. Rejeita-se o 
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ponto de vista do interlocutor mais diretamente envolvido na interação verbal e os pressupostos 

que o sustentam e também uma voz esboçada alhures segundo a qual a eletrotécnica “tem 

limites”. O valor genérico ou generalizante, a partir do qual se pretende dar ao enunciado o 

alcance de uma norma, de um efeito de verdade, se manifesta pelo conjunto da obra. A metáfora, 

o jogo com estruturas simétricas e o silogismo manifestam, todos eles, no geral, a modalidade 

assertiva, a qual se caracteriza pela expressão de uma afirmação categórica. 

Na sequência do fragmento, vemos o conflito de vozes ganhar mais força pelo recurso 

ao discurso indireto: “Então aquele profissional de eletrotécnica que diz eu sei tudo, no dia 

seguinte, é, estaríamos no velório”. Para dar peso ao seu ponto de vista, o enunciador remete 

para o campo dos riscos do trabalho, possivelmente letais em se tratando do ramo profissional 

em questão. Está em pauta aqui um tipo de saber muito particular. A redução dos riscos de 

acidente, em geral associada à observância das normas de segurança e à obrigatoriedade de uso 

de equipamentos de proteção individual e coletiva, está marcada por um valor sem dimensão, a 

humildade. A esse respeito, não custa lembrar mais uma vez as palavras de Schwartz: 

“Contrariamente aos riscos profissionais, unicamente deduzidos dos saberes antecedentes, os 

riscos do trabalho estão situados no âmago da atividade real”. (2011, p. 154) Como ensinar este 

tipo de saber? É possível falar em prudência e humildade sem estar mais ou menos implicado 

na situação? É realmente difícil mensurar.  

A continuação do fragmento em análise é extremamente interessante porque evidencia 

o caráter colaborativo que envolve o conhecimento e os saberes no campo da eletrotécnica e, 

consequentemente, o da formação de eletrotécnicos. O enunciador, ao dizer “nosso 

conhecimento de eletrotécnica”, inicialmente agrupa todos os atores sociais num mesmo espaço, 

mas depois desdobra sua fala para dar conta da maneira como este espaço se compõe: ela sabe 

+ ele sabe + eu sei = nós sabemos. Porém, ainda é um saber parcial, limitado; afinal de contas, 

nas palavras do enunciador, “nosso conhecimento é apenas um grão de areia no deserto do 

Saara”. O recurso a uma sentença clichê se harmoniza com o que o enunciador defende. O 

orientador justifica a partir daí a necessidade de que um profissional de eletrotécnica jamais se 

renda à arrogância e à displicência. 
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Do ponto de vista da formação, entendemos que o trecho permite encaminhar uma 

conclusão importante: por melhor que seja o curso, por mais abrangente possa ser a sua grade, 

os programas das suas disciplinas, a modernidade de seus laboratórios, em tempo algum ele 

conseguirá dar conta da complexidade que envolve o mundo profissional para o qual forma um 

aluno, a antecipação total é um engodo. Nesse sentido, a humildade e a prudência, entendidas 

como saberes-valores, podem ajudar na lida com o que não é antecipável na sua plenitude. Ao 

mesmo tempo, porém, todo esse arranjo enunciativo que acabamos de destacar pode ser lido 

como uma estratégia de autopreservação por parte do orientador. Inserido num processo 

formativo em que a sua própria atuação como formador é confrontada com situações para as 

quais só é possível fazer projeções, uma tal caracterização do “universo” da eletrotécnica joga 

a seu favor e o isenta, pelo menos parcialmente, de responsabilidade sobre a 

incomensurabilidade dos meios, sabidamente o da instituição de ensino e os dos mais diversos 

campos de estágio pelos quais seus orientandos tenham passado ou possam vir a passar. 

O fragmento (x), constitutivo de uma resposta ao questionamento sobre as relações entre 

os saberes acadêmicos e os da cultura profissional, reforça este aspecto da singularidade e da 

atualização que marcam os ramos profissionais de uma maneira geral e mais diretamente o da 

eletrotécnica segundo um encaminhamento nada usual. Senão, vejamos: 

x. A eletrotécnica, ela é o aprendizado prático que foi levado pra 

escritura, pro, pro conhecimento escrito. A eletrotécnica sempre saiu da 

“como isso funciona”. (...) e cada aprendizado de um profissional é que 

vai se transformar numa página, num capítulo do livro mesmo. Não 

existe na nossa área conhecimento primário teórico. Nossa profissão é 

essencialmente prática, prática, aprender fazendo e fazendo se aprende 

e fazendo se descobrem novas coisas pra fazer. (Orientador – Anexo E 

– l. 172-181) 

Ainda na apresentação desta tese nós fizemos uma citação atribuída a Durrive que 

convém aqui retomar: 

(...) nós ficamos prisioneiros de uma ideia, de uma representação que 

faria pensar que a prática decorreria da teoria, que de uma certa maneira 

o objeto produzido decorreria de um modo de emprego, assim como a 

própria técnica decorreria da ciência. Temos a impressão de que há uma 

espécie de onipotência científica e que o resto não é nada mais do que 

aplicação (Schwartz & Durrive, 2007, p. 86) 
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Não é difícil perceber que a fala do orientador vai na contramão do que Durrive identifica 

como o discurso corrente. Mais do que isso, no entanto, ela destaca o papel que a atividade 

desempenha na produção de conhecimentos e saberes. Se o enunciador fala especificamente da 

sua área, ele o faz por limitações absolutamente normais. Perfeitamente generalizável, porém, 

pode-se afirmar que todo saber constituído decorre de uma sistematização, ou melhor, de um 

processo de formalização muitas vezes alimentada pelos saberes investidos. A fala do orientador 

se caracteriza como uma das muitas pistas acerca desse fenômeno o qual as pesquisas que se 

debruçam sobre a atividade não se cansam de pôr em evidência.  

Todo o fragmento é extremamente assertivo; este aspecto se apoia sobre traços 

linguísticos muito expressivos: uma correlação de tempos verbais contundente; emprego de 

marcadores circunstanciais; jogo de palavras a partir dos verbos aprender e fazer. Observe-se 

como a eletrotécnica é definida a partir do presente não dêitico. Entendida como o “aprendizado 

prático”, essa característica se vê ressaltada por um presente que não se ancora na situação mais 

imediata de enunciação mas na própria natureza deste ramo profissional. Essa propriedade do 

tempo verbal em questão se vê reforçada pelo que segue. A estrutura em voz passiva “foi 

levado”, que remonta por coesão o sintagma imediatamente anterior, não tem no verbo “ser” 

flexionado no presente o seu ponto de referência. Isso, na verdade, pouco importa; a enunciação 

aponta para uma propriedade essencial e absoluta da eletrotécnica, pois, segundo o ponto de 

vista do enunciador, ela “sempre saiu da ‘como isso funciona’”. O futuro perifrástico logo na 

sequência fecha o circuito: “cada aprendizado de um profissional é que vai se transformar numa 

página, num capítulo do livro mesmo”. Finalmente, o jogo de palavras envolvendo os verbos 

aprender e fazer revela uma intrincada rede de articulações que, a despeito da mudança de 

posições na materialidade linguística destes itens lexicais, cria o efeito de sentido de que tudo 

emana do fazer, ou seja, da atividade: “aprender fazendo”; “fazendo se aprende”; “fazendo se 

descobrem novas coisas pra fazer”. Este rede de articulações chama a atenção ainda porque 

reveladora de um aspecto extremamente importante à abordagem ergológica, aquilo que se 

denomina reserva de alternativas (Schwartz, 2011), entendida como a capacidade que o sujeito 

da atividade tem de arbitrar e fazer escolhas a partir de seu savoir-faire diante das situações que 

se lhe impõem. Destaque-se, ainda, que todos esses trechos se articulam por meio do operador 

“e”, que costura de fora a fora todo o processo e institui um mesmo lugar na hierarquia sintática. 

Aparentemente confuso, esse jogo só faz ressaltar, como já dissemos, o papel fundamental que 



183 
 

a atividade desempenha na construção de conhecimento, saberes e competências. É possível ver 

também nesta passagem pelo menos um dos traços de sobreasseveração, especificamente no que 

diz respeito a esta última parte que comentamos. O jogo de palavras e o uso excessivo de um 

mesmo tipo de operador atribuem um caráter pregnante ao enunciado do ponto de vista da sua 

cadeia significante.  

Não deixa de ser curioso que o orientador, representante da instituição de ensino, a qual 

se sustenta sob a égide do saber formal, organize de tal modo a sua enunciação. Esse dado, de 

certa maneira excêntrico, não se resume à fala do orientador. Tomemos agora um fragmento 

atribuído ao supervisor de estágio que tematiza a mesma questão: 

xi. (...) assim, eu entendi esse saber da cultura profissional como o que 

você aprende no dia a dia no trabalho. E acho interessante porque você 

pode pegar alguém que não seja com uma formação em eletrotécnica, 

dá pra ele aprender muita coisa na prática, né? Tem como você ensinar 

o cara que o disjuntor desarmou, que um disjuntor tá quebrado, que o 

motor queimou, mas há situações assim pontuais que só quem tem 

formação consegue chegar a um bem comum, né? Isso é o que eu acho 

interessante. Quando é um problema na área de automação, dificilmente 

alguém que não tenha formação na área vai descobrir se tem uma 

contatora aberta, isso não tem jeito, não tem... não tem dia a dia que 

ajude.... ou alguma coisa que tem que calcular, né?. Que um cabo tem 

cem metros de comprimento e tá dando uma queda de tensão x, por isso 

que o equipamento tal não vai funcionar adequadamente, então eu acho 

que a formação, essa formação acadêmica é essencial pro dia a dia. 

(Supervisor – Anexo E – l. 360-371) 

O excerto se inicia com a retomada da questão apresentada pelo pesquisador. O 

enunciador encaminha o seu entendimento do que vem a ser “saber da cultura profissional”, 

qual seja, aquilo que se “aprende no dia a dia do trabalho”. Na sequência, são apresentados 

alguns saberes e competências que podem ser ensinados a alguém desprovido de uma formação 

profissional convencional. Essa ordem de apontamentos se presta a valorizar o papel que a 

prática profissional exerce no processo de formação pelo trabalho. Esse tipo de educação, no 

entanto, encontra seus limites. O senão esbarra no operador argumentativo mas, o qual define 

uma fronteira para além da materialidade linguística. Ficam confrontados, na verdade, dois 

posicionamentos, um segundo o qual a prática poderia preparar plenamente um indivíduo para 

o exercício profissional e outro, ao qual o supervisor se vincula, que assinala a sua insuficiência. 
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Apesar do operador argumentativo referido marcar um linha divisória entre estes dois discursos, 

o trecho que o antecede já nos dá pistas sobre a posição assumida pelo enunciador. Quando ele 

diz “você pode pegar alguém que não seja com uma formação em eletrotécnica, dá pra ele 

aprender muita coisa na prática”, o trecho em destaque, por pressuposição, permite antecipar a 

relatividade do que se afirma. Percebe-se, sem dificuldades, que, embora importante e 

abrangente, a prática por si só não dá conta, pelo menos neste caso, do que seja necessário ao 

exercício profissional. 

O operador argumentativo em questão, portanto, não estabelece um contraponto entre os 

saberes acadêmicos e os da cultura profissional, ou, como quer a abordagem ergológica, entre o 

saber constituído e o saber investido. Essa ressalva é importante de se fazer porque desconstrói 

um discurso muito forte que tende a ver a relação entre esses tipos de saber em termos de uma 

dicotomia. O que está contraposto pelo operador, na verdade, são as situações reais de trabalho 

para as quais o papel de um ou outro tipo de saber deve ser pesado. Igualmente importante é 

observar o jogo que se estabelece com as modalidades. No trecho que corresponde ao que se diz 

sobre a prática, é viável, por meio de uma paráfrase, identificar a manifestação de uma 

modalidade epistêmica. “Dá pra ele aprender” pode ser parafraseado por “é possível que ele 

aprenda”; igualmente, com relação ao segundo trecho do fragmento, o marcador circunstancial 

“dificilmente” corresponderia a “é difícil”, o que aponta também para o eixo das modalidades 

epistêmicas. Em ambos os casos, lidamos com a ideia de possibilidade. Esse tomada de posição 

frente ao enunciado por parte do enunciador, no entanto, muda sensivelmente quando este passa 

a ser mais assertivo dizendo que, em casos específicos, “não tem jeito, não tem... não tem dia a 

dia que ajude....” A sequência de marcadores de negação dá peso ao que é enunciado, garante a 

assertividade. 

Vê-se, portanto, que, para além de uma simples dualidade, os saberes, resguardadas as 

suas especificidades, dialogam incessantemente. Os limites de um se resolvem no alcance que 

o outro tem e vice-versa. Conforme dissemos anteriormente, não deixa de ser notável que a fala 

de um orientador dê relevo para a prática profissional, vide o final do fragmento (x), quando ele 

diz que a eletrotécnica “é essencialmente prática”; por seu turno, à fala de um supervisor 

compete a valorização da formação acadêmica, segundo o qual, “essencial pro dia a dia”. 
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O fragmento seguinte desta seção corresponde à única fala da estagiária relativa ao 

Grupo de Encontro sobre o Estágio. Já o dissemos, a sua participação nessa situação de interação 

verbal foi tímida, porém absolutamente relevante, já que ela é quem mais diretamente está 

implicada por essa fervilhante interseção do acadêmico com a cultura profissional. A sua fala 

traz reflexões importantes sobre a complementaridade dos saberes e sobre uma verborragia dos 

conceitos. Senão, vejamos: 

xii. (...) como o Pedro comentou sobre detectar problemas, né?, é algo 

realmente muito prático assim, tem gente que demora um pouco pra... 

pra fazer essa relação... detectar problemas é juntar o acadêmico com a 

prática de fato e existem até cursos sobre isso, né?, sobre como detectar 

problemas, mas assim, é... eu confesso que é muito conteúdo, muito 

conteúdo na escola, né?, e que deve ser relembrado, revisado para a 

prática. (Estagiária – Anexo E – l. 384-389) 

Nada difícil de se perceber, o fragmento recupera uma fala do orientador a respeito das 

diferenças entre a atividade prática em laboratório e a atividade real de trabalho em estágio. 

Nela, o professor faz uma importante observação sobre estes dois contextos. Em laboratório, os 

equipamentos estão em bom estado, os recursos, à disposição, as ferramentas se encontram 

organizadas etc. As simulações laboratoriais se dão em um ambiente altamente controlado, até 

mesmo asséptico como dissemos há algumas páginas, o que não quer dizer que mesmo em um 

espaço assim descrito não existam os investimentos locais e singulares. Ainda que no âmbito da 

simulação, ali também há uma cultura. No contexto de uma situação real de trabalho, no entanto, 

da qual participam os estagiários, uma temporalidade outra se impõe. Lá, segundo as palavras 

do próprio orientador, tudo gira em torno “do equipamento que não tá funcionando, e tem que 

botar pra funcionar o mais rápido possível”, diferente dos laboratórios, onde se fazem 

“instalações com contatoras boas, com relés bons”. 

Se recuperarmos as imagens da seção anterior, percebemos mais claramente as 

diferenças de contexto. Na primeira, vemos um sistema de iluminação em que estão dispostos 

uma placa de fixação de componentes e os componentes em si (lâmpada fluorescente, bornes e 

reator). Ao aluno cabe aprender como se fazem os contatos corretos para que o sistema entre em 

funcionamento. Na segunda imagem, no entanto, a estagiária se encontra diante do sistema já 

defeituoso, o qual ela deve analisar em busca do problema específico que impede o seu 

funcionamento correto. Talvez aludindo um pouco às falas da interação verbal de que participa 
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e à memória de sua atuação no estágio, a estagiária encerra uma afirmação categórica ao dizer 

que a detecção de problemas “é algo realmente muito prático”; mais ainda, que ela “é juntar o 

acadêmico com a prática de fato”. Observe-se o destaque que damos para os itens lexicais 

“realmente”, “muito” e “de fato”, os quais marcam a contundência e a manifestação de uma 

modalidade assertiva no que afirma a estagiária. Além disso, é possível interpretar estes 

marcadores como índices de um posicionamento discursivo, a saber aquele que nega a 

viabilidade de fazer dialogar regimes de saber distintos sem atenção aos aspectos colocados em 

relevo. Ora, também pelo mecanismo da pressuposição, podemos acessar as outras vozes contra 

as quais o posicionamento discursivo em questão se coloca. Se a detecção de problemas é 

realmente muito prática, outros procedimentos não o seriam, ou seriam muito pouco; se a partir 

deste processo se juntam, de fato, o acadêmico e a prática, outros processos não implicariam no 

mesmo resultado. 

O verbo de que se lança mão para falar do elo entre tipos de saberes distintos não deixa 

de ser significativo. “Juntar” pressupõe unir o que está separado. Note-se, porém, que a tarefa 

não é nada simples por diversos motivos. Primeiro, porque a formação acadêmica não oferece 

ao aluno atividades que simulem defeitos em sistemas que geralmente sofrem pane nas situações 

reais de trabalho; segundo, porque a própria natureza deste tipo de formação, para a qual se dá 

um peso enorme aos saberes constituídos, se baseia numa verdadeira verborragia conceitual. 

Afinal de contas, segundo as próprias palavras da estagiária, “é muito conteúdo, muito conteúdo 

na escola, né?, e que deve ser relembrado, revisado para a prática”. De certa maneira este 

comentário contrasta com aquilo que foi dito pelo orientador no primeiro fragmento analisado 

nesta seção. De acordo com o orientador, sabe-se muito pouco do universo sem limites da 

eletrotécnica; no entanto, segundo mostra a fala da estagiária, o pouco é muito. Apesar disso, 

não se pode supor que ofertar um curso de detecção de problemas em sistemas defeituosos isente 

quem ainda vai viver a aventura da atividade de lidar sempre com o novo. Como temos dito, 

atividade é sempre um encontro de encontros. 

O esquema que segue é uma proposta complementar àquele com o qual encerramos a 

seção anterior. Alguns elementos novos se impuseram na sua elaboração a partir das reflexões 

que fizemos nesta. Nós buscamos incluir aspectos que se mostraram fortes em nossas análises. 

Um curso de formação que, num dado momento, a partir da experiência em situações reais de 
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trabalho via estágio, impõe ao aluno ter de lidar e confrontar tipos de saberes muito diversos se 

constitui, de fato, num importante processo de “meditação” sobre o que os diferentes meios 

exigem dele. O estágio é um acontecimento singular porque implica no confronto de múltiplas 

especificidades ligadas ao campo do conhecimento e da competência. Se antes falamos em uma 

infidelidade relativa entre os meios, agora, falaremos, mas sem desfazer a primeira 

caracterização e, mesmo, um pouco apoiada sobre ela, em complementaridade relativa entre os 

meios. Nada é dispensável, tudo é essencial no diálogo constitutivo que a atividade impõe 

àqueles que nela se aventuram: 

Figura 9 - Complementaridade relativa entre os meios 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

 

5.2.3 O estágio como apropriação crítica dos saberes 

Os enunciados analisados nesta seção foram todos produzidos durante as sessões de 

autoconfrontação. Como nosso escopo no apelo ao método era criar condições para que a 

estagiária pudesse verbalizar a sua experiência a partir da exibição do “espetáculo” de seu 

próprio agir, para que daí lográssemos constituir um corpus que nos permitisse responder as 

nossas questões de pesquisa e atingir os objetivos traçados, não nos preocuparemos em 

contextualizar exaustivamente que momento exato do vídeo exibido ancora as falas 
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consideradas. No entanto, sempre que julgarmos necessário, para que o leitor compreenda nosso 

trabalho de interpretação, nós o faremos. 

O primeiro fragmento analisado corresponde à primeira sessão de autoconfrontação, na 

qual a estagiária assistiu ao vídeo de sua participação numa atividade de manutenção de 

terminais de força e tomadas em um dos laboratórios da Embrapa. Além do fragmento, 

apresentamos também uma imagem capturada do momento da autoconfrontação em que a 

estagiária faz o comentário: 

xiii. Isso é uma coisa... bonita assim, porque todas essas práticas a gente 

não tinha... uma, uma formação, assim, no IF. Eu aprendi muito bem 

com o Augusto. Tanto que muitos equipamentos dão defeito porque não 

tem o cuidado da... das extremidades, né? (Anexo F – l. 46-49) 

 

Fotograma 4 - Comentário da estagiária sobre seu aprendizado 

 
Fonte: Filmagem das atividades de estágio / autoconfrontação, 2015 

Observe-se que, de alguma maneira, o trecho remonta quase integralmente os fragmentos 

considerados na primeira seção deste capítulo. Mais uma vez a estagiária se refere às atividades 

no estágio em confronto com a sua passagem pela instituição de ensino. Uma atenção sobre o 

modo como a estagiária se inscreve enunciativamente no seu enunciado reforça este 

contraponto. Para falar do seu período no IFRJ, ela lança mão da pessoa ampliada, a partir do 

sintagma “a gente”, o qual permite recobrir ao mesmo tempo a si mesma e seus colegas de 

formação; em seguida, uma vez que trate da bagagem adquirida pela sua vivência particular no 

estágio, é a partir da primeira pessoa do singular que ela enuncia quando diz “eu aprendi muito 
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bem”. A questão dos saberes da experiência se põe aqui mais uma vez em destaque e a sua 

singularidade se manifesta por meio da modalidade avaliativa. 

A estagiária adjetiva uma parte da experiência no estágio com um item lexical que remete 

ao universo do afetivo; “bonita” é definido pelo dicionário Michaelis da Língua Portuguesa53 

como “agradável à vista, ao ouvido ou ao espírito”. Sob o enfoque do significado potencial do 

vocábulo, portanto, percebe-se aí o estabelecimento de uma relação com o saber de uma 

experiência, assim qualificado, atravessada pelas mais diversas dimensões do ser humano, do 

corpo e do espírito. Sabe-se que a modalização avaliativa permite ao falante um 

superinvestimento enunciativo, trata-se da demarcação de um espaço da subjetividade que 

experimenta ao seu modo uma dada relação com, nesse caso, o saber. O próprio adjetivo, por 

seu turno, se encontra modalizado uma vez determinado por um item de caráter relativizador. O 

trecho em perspectiva parece sugerir que há uma incerteza quanto a propriedade da palavra em 

contexto, dúvida que se dissolve ao ser sucedida de uma sequência de caráter explicativo.  

Afinal de contas, por que o “isso” é uma coisa “bonita”? Ora, uma tal avaliação advém 

de uma experiência particular e aderente, da descoberta no seu sentido mais pleno, da descoberta 

como novidade, como sinônimo do inédito. Ao assistir ao “espetáculo” da sua própria 

experiência com o saber, a estagiária se contempla, admira-se de sua tomada de consciência de 

todo um universo absolutamente novo de saberes. É claro que no lugar de “bonita” poderiam 

figurar outros itens tais como “boa”, “excelente”, mas não, o que toma vulto é uma palavra em 

particular, como toda a sua potencialidade semântica; há nisso tudo um traço de memória, da 

palavra e dos seus significados, e um traço de história, da singularidade de quem passa pela 

experiência propriamente dita com seus sentidos muito locais, pessoais e intransferíveis. 

Respondendo ao questionamento enunciado no início deste parágrafo, “isso é uma coisa muito... 

bonita assim, porque todas essas práticas a gente não tinha... uma, uma formação, assim, no IF, 

eu aprendi muito bem com o Augusto”. O “porquê”, ao mesmo tempo que explica, singulariza 

o sentido e o valor da experiência, integra um universo de uma aprendizagem efetivamente 

significativa. “Eu aprendi muito bem com o Augusto”, diz a estagiária na sequência. 

                                                           
53 http://michaelis.uol.com.br (acesso em 30/07/2016) 
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Convém acentuar, também, a vinculação das “práticas” com um gesto formador. O fazer 

se torna efetivo para o sujeito da atividade porque implica num ganho de saberes, a acumulação 

não no sentido bancário esboçado alhures por Paulo Freire (2006), mas como impregnação, um 

“verdadeiro” aprendizado, qual seja, aquele capaz de despertar no aprendiz uma plena 

consciência de si e de sua atividade. 

O fragmento a seguir foi proferido imediatamente após o anterior, quando nós 

questionamos a estagiária se as extremidades de que falava se referiam aos fios que ela 

manipulava no vídeo: 

xiv. (1) Parece uma coisa boba, (2) só que às vezes a gente não... não, 

não monta, vamos supor, eu quero montar um equipamento... às vezes 

eu não monto porque eu não sei trabalhar com a ligação das 

extremidades (...) (Anexo F – l. 51-54)  

O trecho é revelador de uma polifonia interessante. As marcações numéricas nos servem 

de coordenadas para orientar a análise. O enunciado (1) assinala claramente um discurso que 

vem “de fora”, é uma voz outra que suporia a situação em tela como algo sem relevância, como 

‘coisa boba”. Esse enunciado, na sequência, é reorientado por (2), o qual é introduzido por um 

marcador de concessão/adversidade. O movimento enunciativo faz confrontar duas 

perspectivas: uma exterior e, outra, interior. O ângulo extrínseco, do aparente, se revela 

efetivamente como aquele da desaderência, entendido aqui como o lugar do qual se pode 

enxergar a situação apenas de modo parcial ou mesmo míope; é o espaço de uma ilusão, ou um 

ponto cego, que muitas vezes ocupam até mesmo os pesquisadores que se interessam por uma 

dada situação de trabalho/estágio. O operador “só que” reenvia para o universo da aderência, 

habitado pelo ator social que faz a experiência concreta com a atividade. Do ponto de vista 

enunciativo, ganham relevância ainda os arranjos em termos de embreagem porque se alternam 

o embreado e o não embreado. Em (1), é do plano desembreado que fala o discurso que ignora 

e que, portanto, deve ser contestado (verbo na terceira pessoa; uso o indefinido). Em (2), 

encarnando a perspectiva de um savoir-faire, as marcas linguísticas apontam para uma relativa 

embreagem enunciativa (verbo na primeira pessoa; uso do definido). Assim, a polifonia 

discursiva relaciona dois posicionamentos, os quais se encontram em oposição pelo operador 

argumentativo, e, em última análise, dois saberes, o aparentemente simples (ligar extremidades) 

e o convencionalmente concebido com o mais complexo (montar um equipamento). 
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Uma vez que os fragmentos (xiii) e (xiv) se situam no mesmo momento da 

autoconfrontação, sentimo-nos à vontade para retomar o primeiro deles. O operador “tanto que”, 

introdutório da parte final da fala da estagiária, é bastante representativo. Ele denota uma 

conclusão, uma expertise derivada da experiência concreta que o estágio proporciona ao aluno. 

A sequência gravada e mostrada à estagiária, a respeito da qual ela tece seus comentários, é a 

edição de uma atividade que dura, aproximadamente, duas horas, intervalo no qual são refeitas 

as ligações das extremidades de duas tomadas. Aos olhos de uma pessoa totalmente apartada da 

situação, ou seja, em total desaderência, tudo quanto se passa poderia soar falta de traquejo, 

preguiça, inabilidade, desinteresse etc; no entanto, a partir da verbalização a que não se pode 

furtar um analista da atividade e do discurso, pode-se conjecturar algo mais. O tempo que leva 

a estagiária para realizar a tarefa que lhe é pedida se deve, não se poderia negar, a uma 

intimidade ainda (e sempre) em construção com todo o meio e as suas infidelidades, com a sua 

própria maneira de fazer que se aperfeiçoa e toma forma no calor da própria atividade, algo 

muito mais paulatino e moroso, o que parece típico do neófito. No entanto, alguma coisa mais 

real e pulsante reside aí nesse cenário, algo de uma temporalidade ergológica. O tempo é medido 

para além do imediatismo da tarefa; na atividade, é para além e para aquém dos ponteiros de um 

relógio que se age. Ter sucesso no agir, algo que a estagiária diz ter aprendido “muito bem” com 

o seu supervisor, representa para ela mesma a preservação dos valores do bem comum. Se não 

se faz bem, “muitos equipamentos dão defeito”. A atividade, portanto, projeta a estagiária para 

um universo atemporal: ela faz, no presente, em virtude dos valores que construiu, no passado, 

tendo em vista o que precisa ser evitado (o defeito) no futuro. É por isso que ela repete “eu 

aprendi muito bem, muito bem”, porque são outras as extremidades que se ligam e não apenas 

aquelas da fiação elétrica com os quais precisa lidar, ligam-se os fios com os quais é tecida a 

arte de viver junto. 

A tomada de consciência parece se elevar ao nível de um efeito em cascata e a 

extrapolação reside, talvez, no fato de que existe um apanágio paradoxal quando se trata de 

considerar a atividade: ela está sempre ancorada na situação mas sua força se assenta na 

superação de uma conjuntura imediata. Eis aí toda a potência formadora de que se pode valer 

um sujeito em atividade. Tudo se passa como se fosse “uma coisa boba”, mas ainda bem que a 

aparência se limita ao superficial. Há algo fora da casca que reveste o conteúdo da atividade, 

que é sempre mais ou menos enigmático. Não pode haver uma classificação por grau de 



192 
 

importância de uma atividade em relação à(s) outra(s). Todas são, cada qual dentro da sua 

especificidade, relevantes. Afinal de contas, fazer a emenda das extremidades dos fios apenas 

“parece uma coisa boba” e por uma coisa simples, não se faz a outra. 

Dizer que “às vezes não” se faz isso porque não se sabe fazer aquilo soa modesto até. 

Mas de modéstia a situação em tela tem muito pouco. Há, com efeito, um entrelaçamento de 

saberes sem os quais a atividade não se desenrola. Ela é ao mesmo tempo um espaço de produção 

e de reprodução desses saberes. Num dado nível, ela mobiliza o que já é espólio, o que já é 

compartilhado pela humanidade em termos do conhecimento instituído e legitimado: são as leis 

da física, as normas de segurança no trabalho, as conquistas dos primeiros especialistas da 

eletricidade, os protocolos apreendidos na escola e mesmo aqueles mais diretamente ligados ao 

métier de estágio etc. Num outro nível, porque não se pode tomar o fenômeno como se tudo não 

passasse de mera reprodução, os liames são mais locais, e o efeito das relações do saber aí 

produzido parece ser portador de um significado muito mais efetivo e eficaz, pois permite ao 

sujeito vislumbrar a sua atividade e, como corolário, vislumbrar-se.  

O fragmento seguinte se refere a um hábito do supervisor de estágio que, quando 

concluída a ligação de alguma extremidade de um fio em uma tomada qualquer, costumava 

pegar o primeiro componente com uma das mãos e o segundo com a outra para fazer 

movimentos bruscos no objetivo de testar a firmeza do acabamento. A imagem reproduzida 

mostra o momento em que a estagiária submete o seu trabalho à avaliação do supervisor: 

xv. Era legal quando o Augusto via... alguma coisa que eu... que eu tinha 

feito acabamento, aí ele falava que tava bom. Porque de muitos 

funcionários da empresa contratada, ele puxava e realmente tava frouxo, 

tava ruim, tava... e ele reprovava muito, então ele puxava com força. Eu, 

“ah, tá bom”. (Anexo F – l. 204-207) 
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Fotograma 5 - Comentário da estagiária sobre sua desenvoltura 

 
Fonte: Filmagem das atividades de estágio / autoconfrontação, 2015 

O fragmento em questão mostra alguns aspectos da relação com o saber que nos parecem 

interessantes. Já falamos anteriormente da modalidade avaliativa como manifestação de uma 

tomada de posição do enunciador frente ao produto de sua enunciação. Esse tipo de relação 

afetiva com a atividade que se materializa nas verbalizações da estagiária sobre seu próprio fazer 

aqui mais uma vez nos chama a atenção. Observe-se de que modo a estagiária qualifica as 

situações em que o seu supervisor avaliava a qualidade de seu trabalho: “era legal”. O 

comentário feito por ela permite recuperar, ainda que de forma remota e um tanto quanto 

imprecisa, outras situações de enunciação nas quais se ancorariam os parâmetros para o exame 

de sua atividade por parte de seu supervisor. Como se pode notar, a primeira delas se refere a 

uma fala do supervisor resgatada por meio do discurso indireto: “aí ele falava que tava bom”.  

A referência a este DR é seguida de um trecho explicativo, o qual retoma outro dito, 

igualmente atribuído ao supervisor. O operador argumentativo “porque” introduz uma 

explicação que reveste o discurso indireto de uma especificidade que lhe faltava. De fato, “tava 

bom” se apresenta um tanto quanto vago; um aspecto que se desfaz na sequência. A estagiária 

se refere ao trabalho desenvolvido por funcionários de empresas terceirizadas que são 

habitualmente contratadas para prestar serviços em órgãos públicos. Tal alusão, no entanto, se 

faz possível por meio de outro discurso relatado, observável no trecho “ele reprovava muito”, 

relativo a uma fala de seu supervisor. Não é difícil pressupor que reprovar implica um dizer a 

partir do qual se manifeste a reprovação. O reconhecimento de sua performance, portanto, 

segundo as palavras da estagiária, e do seu supervisor, via DR, se media pela crítica à 

performance dos outros. Compreende-se facilmente esse tipo de satisfação, o qual se manifesta 
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a partir de diversos indícios no interior do fragmento considerado: “era legal”; “ele falava que 

tava bom”. Ao cotejar sua desenvoltura com a de outros atores sociais, supostamente mais 

experientes e mais bem preparados que ela, a estagiária se regozija de sua própria atividade. O 

trecho final, em discurso direto, é emblemático, porque a estagiária assimila o dito de seu 

supervisor na citação de seu próprio dizer: “Ah, tá bom”. 

 

5.2.4 A ubiquidade do supervisor de estágio e o apagamento do orientador 

Esta e as próximas duas seções se centram sobre a análise de enunciados que tematizam 

a imagem que os enunciadores fazem de si e de seus pares. Do mesmo modo que procedemos 

anteriormente, consideraremos cada uma das situações de enunciação em que as verbalizações 

foram produzidas. O fragmento seguinte, relativo à situação de entrevista, se refere à pergunta 

acerca do papel da instituição de ensino e da unidade campo de estágio na formação da 

estagiária. 

xvi. Eu acho que é bem interessante porque eu pensei que eu não ia saber 

muita coisa não... mas o Augusto, ele é bem... graças a Deus ele explica 

tudo, assim, tecnicamente e fisicamente também, que ele até estuda 

Física... isso é interessante... (Anexo D – l. 27-30) 

Logo de partida, a estagiária fala de suas expectativas em relação ao estágio. Conforme 

a sua colocação, havia inicialmente o receio de que a experiência no estágio se mostrasse muito 

difícil. Ela imaginava que “não ia saber muita coisa não”. O trecho é representativo da ideia que 

a própria estagiária fazia de si e de sua capacidade. A correlação entre o verbo “pensei” e a 

perífrase verbal “ia saber” nos permite afirmar que as suas expectativas foram frustradas. Tal 

frustração encontrou lugar, no entanto, num aspecto particular do seu supervisor assinalado pela 

própria estagiária e evidenciado pelo operador argumentativo concessivo/adversativo “mas”. 

Esta particularidade se vê acentuada pelo recurso ao marcador metaenunciativo “graças a Deus”. 

Segundo a estagiária, o fato do supervisor se preocupar em explicar as tarefas a partir de uma 

dupla perspectiva se constituiu em um facilitador da sua aprendizagem.  É interessante observar 

ainda que a enunciação aqui possibilita uma remissão a outros discursos. Não falamos em 

particularidade à toa, evidentemente. Tudo leva a crer, diferente de como procede o supervisor 
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em questão, que existam aqueles que não tem uma tal preocupação, ou seja, não entendem que 

seja necessário levar em conta a especificidade que marca a própria condição do estagiário, para 

quem a diferença entre os meios pelos quais passa durante a sua formação, em termos de 

linguagem, pode representar uma dificuldade. 

É importante assinalar que a fala da estagiária valoriza o seu supervisor justamente por 

ele situar sua atividade de supervisão no espaço de um cruzamento entre a linguagem técnica, 

mais característica das situações de trabalho em si e, portanto, absolutamente nova, e a 

linguagem teórica, terreno do já conhecido pela estagiária. Tudo isso contribui para o 

reconhecimento do papel que os saberes constituídos tem na atividade como acontecimento. 

Faïta o lembra bem, “em situação de simulação, e fora portanto das situações reais, a linguagem 

não é suficiente para ensinar a perícia necessária às práticas” (Schwartz & Durrive, 2007. P. 

183). No entanto, ainda que na apoteose das situações reais, e de modo muito mais enfático 

quando se trata de um estagiário, a transmissão de saberes não prescinde do que já é codificado. 

É preciso criar as condições para que as pontes sejam estabelecidas. Tais condições, porém, não 

estão divorciadas da singularidade que marca cada ator social diretamente envolvido. No caso 

de nosso supervisor, por exemplo, o que explica este não divórcio é a sua história de vida 

particular já que, segundo a estagiária, “ele até estuda Física”. Contudo, não é apenas a formação 

acadêmica do supervisor o que explica as suas escolhas. Tudo isso tem a ver, sobretudo, com 

uma tomada de posição frente a um mundo regido por valores. Sobre a inevitabilidade das 

escolhas, Schwartz (2011) apresenta alguns exemplos sob a forma de perguntas dos quais um 

nos interessa particularmente: “Por que perder meu tempo em ensinar um estagiário, sob o risco 

de agravar o atraso já acumulado de minhas tarefas urgentes?” (p. 141). Mais à frente nós 

retornaremos a este aspecto a partir da palavra do próprio supervisor. 

O fragmento (xvi) e, mais especificamente, a discussão que fazemos permitem precisar 

conflitos significativos entre as falas dos atores sociais que participam desta pesquisa. Há 

algumas seções, vimos o orientador assinalar que não há na eletrotécnica conhecimento teórico 

primário. Contudo, no fragmento (xvi), a estagiária sinaliza justamente o contrário; senão em 

referência à eletrotécnica, pelo menos em relação à formação do eletrotécnico. Acerca do que 

denomina ergoengajamento e apostando no que se poderia chamar de ergoformação, Schwartz 

faz algumas interrogações das quais destacamos uma:  
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Como preparar o jovem em situação real (estágio de inserção, ensino em 

alternância...) para o encontro sempre problemático com as regras 

codificadas, com os saberes sobre o ofício – estocáveis e transmissíveis 

em sala de aula – com as configurações locais, sempre flutuantes, 

geradoras de múltiplos vazios de normas, visíveis ou invisíveis, 

requerendo do jovem a ‘autonormalização’? (Idem, p. 156) 

Pelo menos no caso de que nos ocupamos nesta pesquisa, a resposta a esta pergunta está 

nas palavras da própria estagiária: “graças a Deus ele explica tudo, assim, tecnicamente e 

fisicamente também”. Isto significa, em última instância, saber fazer – ou pelo menos tentar – o 

jogo entre a desaderência (fisicamente) e a aderência (tecnicamente), entre o protocolar e o 

relativamente informal, significa fazer o difícil trajeto entre um registro e outro no intuito de 

proporcionar à estagiária o acompanhamento de tudo (ou o máximo possível) quanto se passa 

nas atividades de estágio, de certo modo ainda estranhas a ela. 

Com efeito, o papel assumido pelo supervisor durante a realização do estágio se destaca 

na visão da estagiária. Vejamos o fragmento seguinte: 

xvii. No estágio... no estágio, o supervisor é completamente essencial... 

porque não tem como a gente, não tem como... pelo menos lá até hoje 

eu nunca fiz nada sem a presença do Augusto... ele que me ensina tudo, 

ele que, enfim... sempre tô com ele... e os outros, os outros estagiários 

de outras áreas também sempre estão com seus orientadores... com seus 

supervisores, na verdade. (Anexo D – l. 76-80) 

A passagem se refere à pergunta sobre o papel do orientador e do supervisor de estágio. 

O trecho é introduzido pela delimitação de um espaço no interior do qual a atuação do supervisor 

é caracterizada como “essencial”; mais do que isso, ela é “completamente essencial”. O que 

justifica esse traço, do ponto de vista da materialidade linguística, está expresso pelo segmento 

“porque não tem como a gente, não tem como... pelo menos lá até hoje eu nunca fiz nada sem a 

presença do Augusto...”. Evidentemente, é preciso levar em conta o fato de que esta fala foi 

produzida durante uma entrevista, como se sabe, realizada aproximadamente dois meses após o 

início das atividades da estagiária. No decorrer da sua vivência na Embrapa, a estagiária realizou 

diversas atividades, como nós mesmos tivemos a oportunidade de testemunhar, sem a presença 

do supervisor. Isso, no entanto, não invalida a caracterização que dele é feita. Ao contrário, ao 

que se assiste, na sequência do fragmento, é a corroboração do caráter capital que assume a 

atuação do supervisor durante a experiência que a estagiária faz com as atividades de estágio.  
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Conforme se lê, o supervisor é quem “ensina tudo” a ela; ela está “sempre” com ele. O 

que fica ressaltado aqui, portanto, é a designação do supervisor enquanto aquele que é capaz de 

ensinar, um verbo muito típico quando da referência à atividade de um professor. O recurso a 

este verbo aqui nos parece extremamente singular. Se nos remetermos ao capítulo em que 

analisamos as normas que compreendem o contexto da nossa pesquisa, podemos tirar 

conclusões mais contundentes. Portanto, recordemos. Vimos, a partir de dois dicionários, de que 

maneira o supervisor é definido. Ele corresponde àquele que supervisiona. O verbo 

supervisionar, por sua vez, pode ser tomado por outros, tais quais, dirigir e orientar. De fato, 

não constava nos dicionários consultados o verbo de que a enunciadora do fragmento em análise 

lança mão. Trata-se, então, de uma caracterização absolutamente singular, ancorada na 

experiência real com o estágio e com o próprio supervisor. A sua relevância, além disso, está 

manifestada no emprego do circunstancial temporal “sempre”, o qual aponta para certa 

ubiquidade do supervisor no processo de formação da estagiária. 

Uma vez que nosso olhar procure apontar sempre que possível para os arranjos 

enunciativos dos fragmentos que analisamos, consideremos agora a questão sob este ângulo. 

Para tanto, mobilizamos mais uma vez o tema dos planos da enunciação. É extremamente 

importante, do nosso ponto de vista, chamar a atenção para o modo como o enunciado se 

estrutura, modulando de um plano a outro. O início do fragmento se apresenta como 

desembreado: “no estágio, o supervisor é completamente essencial”. O marcador circunstancial 

de lugar se refere a algo fora do enunciado e da própria situação de enunciação. O que segue 

exibe um sujeito na terceira pessoa do singular cujo verbo está flexionado na mesma pessoa e 

no do presente não dêitico. Tomado isoladamente, portanto, a passagem materializa o plano não 

embreado. Esse plano da enunciação, no entanto, representativo, para nós, de uma tomada de 

consciência por parte da enunciadora, é seguido de outro, embreado. A embreagem enunciativa 

aqui é que marca os limites da experiência singular. Muito embora a atuação efetiva do 

supervisor esteja prescrita nas normas que regulam o estágio, nada garante que tudo assim se 

passe. Por isso, atestar e afirmar a participação do supervisor como realmente efetiva e, a partir 

disso, concluir que ele seja essencial, só pode resultar da história que é tecida na própria 

experiência com a atividade. 
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Mas não apenas o ângulo da própria experiência o permite perceber. É também na 

contemplação do “espetáculo” alheio, uma vez inserida no contexto de atuação de outros 

estagiários, que a enunciadora dá força a seu ponto de vista. O “a gente” que aparece duas vezes 

no fragmento – e, na sua primeira ocorrência, antes mesmo de que a enunciadora diga “eu” – 

marca claramente o terreno da experiência particular (a sua com o seu supervisor) e da 

experiência alheia (a dos outros estagiários com seus próprios supervisores). 

O que nos chama a atenção, efetivamente, com relação aos dois fragmentos que 

recortamos para análise no que diz respeito à imagem de si e de seus pares na perspectiva da 

estagiária, nesta situação específica de enunciação, a saber, a da entrevista, é o apagamento da 

figura do orientador. Ainda que nossa pergunta tenha tido a preocupação de assinalar as duas 

figuras com as quais a estagiária se vê mais diretamente envolvida durante a realização do 

estágio, ela não evoca a figura do professor que a orienta. Isso nos possibilita estabelecer, no 

âmbito da fala da estagiária, um papel de protagonismo, assumido pelo supervisor, e outro de 

coadjuvância, ao qual está destinado o orientador. De alguma maneira, esse tipo de constatação 

nos serve de alerta. Se o estágio se pretende uma atividade a partir da qual o diálogo entre as 

entidades envolvidas se faz necessário, a não referência ao representante de uma delas 

diagnosticaria a sua “falência”. Isto, no entanto, seria demonizar a própria instituição do estágio 

e tirar conclusões certamente precipitadas. Que direito o pesquisador teria de emitir uma opinião 

assim tão contundente sobre uma experiência a qual não foi ele quem efetivamente viveu? 

Questões como esta, as quais apontam para o debate sobre a dimensão ética que compete ao 

próprio pesquisador observar devem ser mantidas constantemente em suspensão.  

 

5.2.5 Protagonismo e coadjuvância: as atribuições dos atores  

O conjunto dos fragmentos agora considerados foram produzidos durante o Grupo de 

Encontro sobre o Estágio. A particularidade aqui está na ausência da palavra da estagiária. Isso 

decorre em parte dos critérios que nós estabelecemos para o recorte do corpus e, em parte, como 

se sabe, pela assimetria de fala que marcou a própria interação verbal. Apesar de nosso interesse 

em circunscrever tematicamente os trechos para análise, segundo os critérios do recorte, outros 
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temas vieram à tona, sobre os quais não nos furtaremos a refletir. Os dois primeiros excertos são 

atribuíveis ao orientador. Consideremos um de cada vez: 

xviii. A simples transposição aluno-profissional, foi um pouco do que 

aconteceu comigo, é muito ruim porque você... tem os ciclos na vida, o 

ciclo aluno é quando você tá aprendendo e tem todo direito de errar. O 

ciclo profissional, de acordo com a área de trabalho, este direito de errar 

não pode existir porque implica em óbito, ou o próprio, ou de colega de 

trabalho com o próprio e de terceiros usuários do sistema. Elétrica é o 

que eu sempre falo, eletrotécnico distraído, eletrotécnico morto. É um 

padrão que eu falo, e é verdade. (Orientador – Anexo E – l. 38-44) 

O fragmento remonta a pergunta sobre a função do estágio na formação do aluno e 

corresponde a uma breve extensão de uma enorme resposta no interior da qual o orientador 

mobiliza diversos assuntos. Embora o trecho imediatamente anterior não nos interesse 

propriamente para a análise, recuperá-lo nos parece pertinente. Efetivamente, o que diz o 

orientador é o seguinte: “a minha visão, a parte de, como professor, como aluno, os desesperos 

que eu tive pra conseguir estágio... não conseguir o estágio... são fatores que influenciam muito 

na vida do estudante.” Observe-se que ele, de partida, sinaliza o lugar de onde pretende enunciar: 

contextualiza a própria fala como professor (sua condição atual) e como aluno (sua condição 

pretérita). A respeito desta última, vê-se claramente que ele não faz uma avaliação muito 

positiva, o que se evidencia em “os desesperos que eu tive pra conseguir estágio”. Em seguida, 

ele se refere a “fatores” que influenciariam de modo categórico a vida do estudante, os quais 

parecem remeter ao mesmo tempo aos “desesperos” de sua história como aluno e àquilo que ele 

agora é capaz de testemunhar na condição de professor orientador de alunos em situação de 

estágio.  

É na esteira desta contextualização de sua própria fala que o orientador traz um ponto de 

vista sobre o que ele denomina “transposição aluno-profissional”. A sua caracterização se apoia 

sobre um duplo processo de adjetivação. Primeiro um qualificador é diretamente ligado ao 

designador referido e compõe como ele um só sintagma. Depois, a partir do que se chama 

tradicionalmente predicação nominal, este mesmo sintagma é também qualificado. Esta dupla 

incidência de adjetivos sobre um mesmo designador é interessante porque permite enxergar 

outras situações além daquela que está materialmente demarcada no fio do enunciado. Ao dizer 

que uma “transposição aluno-profissional” pode ser simples, admite-se, correlativamente, que 
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possam existir contextos nos quais ela não seja. Mais ainda, se quando ela é simples, é ruim, 

quando ela não o for, será boa. É importante observar, contudo, que o adjetivo “simples” aqui 

não deve ser entendido como o oposto de complexa, profunda ou qualquer coisa do gênero, 

como se a garantia das condições para uma tal transposição fosse assegurar o seu sucesso e não 

o seu relativo fracasso. O sintagma “simples transposição aluno-profissional”, ao nosso ver, 

aponta para aquelas situações em que a experiência do estágio não se efetiva de maneira alguma, 

ou seja, quando o estágio não é componente curricular do curso e, portanto, não se constitui em 

fator obrigatório para a formação profissional. Sabe-se que, em língua portuguesa, a inversão 

de termos resulta em variações de sentido bastante consideráveis. Seria o caso, por exemplo, da 

distinção entre “carro belo” e “belo carro”, os quais poderiam apontar, respectivamente, para 

estética e eficiência. 

Falamos ainda há pouco sobre um duplo lugar de fala que amarra passado e presente. O 

trecho de que tratamos agora se reporta justamente ao lugar do aluno que um dia ocupou este 

orientador. Isso fica evidenciado pelo trecho metaenunciativo “foi um pouco do que aconteceu 

comigo”. A medida da sua própria experiência se torna um parâmetro para sua projeção sobre o 

tema da função do estágio. A caracterização que o enunciador faz desta “simples transposição 

aluno-profissional” se apoia sobre um argumento que é enunciado logo na sequência, 

introduzido pelo operador argumentativo “porque”. Segundo o orientador, o estágio seria 

importante pois na vida há ciclos que devem ser respeitados. O pronome “você” ao qual está 

ligado o início deste argumento não se refere a nenhum dos interlocutores envolvidos no GEE. 

Isso significa que ele remete a um ente indeterminado e se reveste, portanto, do sentido de uma 

norma. Não se trata, é claro, de uma prescrição identificável no âmbito de nenhum documento, 

mas a algo que recobre um discurso impreciso segundo o qual o que está estabelecido deve ser 

respeitado. É interessante notar que, diferente de como procedeu anteriormente, quando 

assinalou a enunciação no campo da sua história singular, aqui ele aponta para o universo mais 

amplo das generalidades. Isso pode ser compreendido como um artifício que dá força aos 

argumentos que o enunciador apresenta. Ao falar sobre esses ciclos, evoca aqueles que dizem 

respeito ao aluno e ao profissional. Esse movimento permite considerar, portanto, que o foco da 

enunciação recai sobre a visão que o enunciador faz desses atores, aí concebidos do ponto de 

vista genérico, mas, ao mesmo, tempo, direcionada, de alguma maneira, para todos os 

participantes da situação de interação verbal. Ora, uma vez que escola e trabalho sejam 
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instituições totais na maioria das sociedades, não é difícil imaginar que uma fala dessa natureza 

consiga recobrir uma parcela significativa dos indivíduos. Esse tipo de arranjo enunciativo 

permite, então, de uma só vez, implicar todos os pares que participam do GEE mas preservá-

los, pelo menos parcialmente. Ficam protegidas as faces tanto do enunciador quanto dos 

coenunciadores.  

A distinção que o enunciador faz entre os ciclos em questão se pauta na ideia do erro, ou 

melhor, na do direito ao erro. Segundo o orientador, o ciclo aluno compreende o momento em 

que este direito está garantido. Já o profissional, não. Contudo, o direito de que trata o 

enunciador não carece de uma justificativa. Ela se pauta sobre uma questão extremamente 

delicada: o óbito. Segundo um trecho do fragmento em questão, “O ciclo profissional, de acordo 

com a área de trabalho, este direito de errar não pode existir porque implica em óbito, ou o 

próprio, ou de colega de trabalho com o próprio e de terceiros usuários do sistema”. O tema da 

morte no trabalho assume um sentido muito particular na atividade do eletrotécnico ou dos 

profissionais que lidam com eletricidade em geral e, consequentemente, na formação dos alunos 

que pretendem trabalhar na área. A singularização neste caso, do ponto de vista da materialidade 

linguística, está assinalada pela ressalva “de acordo com a área do trabalho”. A fala do 

enunciador encontra eco nos dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), segundo 

a qual, em seu boletim sobre segurança do trabalho relativo ao ano de 2014, por exemplo, no 

Brasil, ocorreram 471 mortes decorrentes de acidentes de trabalho com eletricidade. O número 

de acidentes registrados envolvendo terceiros foi de 766; 264 pessoas perderam suas vidas54. 

Seria possível produzir uma série de objeções aos argumentos do orientador no que diz 

respeito a imagem que ele faz do aluno e do profissional. Por exemplo, poderíamos nos 

interrogar se o aprendizado não é um processo contínuo a que estejam submetidos tanto os 

neófitos quanto os trabalhadores mais experientes. Ou ainda, se não estariam também os alunos 

expostos a risco uma vez que em situação de simulação laboratorial eles realizam atividades em 

bancadas energizadas, para as quais todo um protocolo de segurança é exigido. 

Contudo, a questão não vem tanto ao caso. É perfeitamente compreensível uma tal 

distinção que é feita entre o aluno e o profissional. Importa assinalar o valor que o erro assume 

                                                           
54 http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/IndicadoresSegurancaTrabalho/pesquisaGeral.cfm 
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para um e para outro ciclo, segundo o orientador. Quando aluno, o erro é fator de aprendizagem; 

quando profissional, de óbito. Do nosso ponto de vista, essa fala não tem qualquer intenção de 

diminuir o aluno e superestimar, em relação a este, o profissional. Extremamente relevante, ao 

contrário, esta fala, a qual encerra um discurso sobre estes dois atores sociais, encaminha para 

a necessidade de construção de um saber absolutamente relevante para a atividade profissional 

do eletrotécnico e do estagiário de eletrotécnica, uma vez que lide com a realidade da profissão 

para a qual está se formando: é preciso estar atento, é preciso ter prudência. Vale lembrar que 

não é a primeira vez que lidamos com esta ordem de preocupações. O primeiro fragmento 

analisado por nós relativo à voz do orientador (ix) já apontava para a questão: “aquele 

profissional de eletrotécnica que diz eu sei tudo, no dia seguinte, é, estaríamos no velório”. 

Veremos que haverá retornos ao tema. 

No que diz respeito à abordagem ergológica, o fragmento é representativo, ainda, de 

duas noções sobre as quais tratamos no capítulo teórico: dramáticas de uso do corpo-si por si e 

pelos outros (Schwarz, 2014). Afinal de contas, a preservação da vida aqui não se limita a do 

trabalhador mas a de seus colegas e dos usuários do sistema. O fragmento (xviii) na sua 

integralidade é extremamente significativo porque testemunhamos nele a construção de uma 

imagem dos atores sociais envolvidos no contexto da eletrotécnica, desde a sua formação, 

passando pelo estágio, até a sua atuação efetiva no ambiente de trabalho, articulada ao 

encaminhamento de um saber caro, o qual ressaltamos algumas páginas atrás e que aqui 

retomamos: é preciso impregnar-se de prudência, de humildade. 

Voltando para a questão dos arranjos enunciativos, vimos de que forma tudo se efetiva 

na materialidade linguística a partir de alguns traços de generalidade. Ainda que a experiência 

ensine, será preciso converter este ensinamento em algo transmissível. Como fazer crer que 

aquilo que se passa comigo pode dizer respeito ao outro? Ora, implica-se o coenunciador de 

alguma maneira, o que no caso em questão, se fez pela generalidade. 

Já mobilizamos a sobreasseveração para tratar de outros fragmentos. Como não o fazer 

aqui novamente? O trecho final é fortemente sobreasseverado: “Elétrica é o que eu sempre falo”. 

Maingueneau (2013) afirma que fórmulas como “é o que eu sempre falo/digo” sobreasseveram 

de modo significativo os enunciados que introduzem. Além disso, a própria figura do enunciador 
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se vê aqui acentuada pela marca de primeira pessoa. Note-se, também, que o verbo “falo” não é 

dêitico, traço reforçado pelo marcador circunstancial de tempo “sempre” que o modifica. Ganha 

destaque também a pregnância da passagem “(...) eletrotécnico distraído, eletrotécnico morto”: 

paralelismo evidente, simetria estrutural e, ainda, paráfrase construída sobre um famoso bordão 

atribuído ao falecido jornalista policial e quatro vezes deputado estadual pelo estado do Paraná 

Luís Carlos Alborghetti. Destacar esta sobreasseveração aqui é importante porque evidencia 

justamente um tom professoral, do qual se espera a expressão de um saber a partir da instituição 

de uma autoridade de fala: “É um padrão que eu falo, e é verdade”. 

O orientador é um enunciador contundente; nós o vimos nos fragmentos de uma das 

seções anteriores e nós o vemos novamente no primeiro desta. O que segue, também sob sua 

responsabilidade, se apoia sobre um jogo enunciativo caracterizado igualmente por uma voz da 

contundência e da autoridade. Senão, o vejamos: 

xix. O orientador de estágio não pode ser qualquer pessoa, nem o 

professor... principalmente aquele que vai lidar com o estagiário na... 

nessa... nesse início de vida profissional, tem que ser uma pessoa 

dinâmica, que permite ao estagiário ter atividades de uma forma 

dinâmica, ele tem que ser uma pessoa com muito, muita paciência, eu 

não seria um bom orientador em estágio, eu não sou muito paciente... é 

preciso muita paciência porque é... é a fase do medo. E essa pessoa que 

vai orientar tem que ser a, tem que ser essa pessoa que vai acabar com 

esse medo, mas não com a prudência. (Orientador – Anexo E – l. 56-63) 

O início do fragmento já é bastante marcante. Por meio de uma associação significativa 

entre modalidade e negação polêmica, o enunciador levanta a questão do perfil dos atores 

responsáveis pela formação de um aluno. Estes dois aspectos enunciativos se veem conjugados 

no segmento “não pode”, o qual pode ser parafraseado por “não é possível”. Trata-se aqui de 

uma negação polêmica que incide sobre um verbo modal, representativo da modalidade 

alética/assertiva, a qual “está relacionada com a verdade necessária ou contingente das 

proposições” (Neves, 2000, p. 159). Com efeito, o enunciador assume uma posição a partir da 

qual enuncia uma verdade em oposição à outra, da qual se afasta por meio da negação. É 

perfeitamente viável entender que à voz que diz “não pode” se associa, por oposição, outra, 

responsável pela afirmação subjacente “pode”. A impossibilidade admitida, no entanto, sugere, 

diante do que se vê enunciado, não apenas a manifestação de uma verdade, mas também uma 
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postura deôntica, a qual se volta para o eixo das obrigações. Assim, “não pode” corresponderia 

a “não deve”; possibilidade e obrigação se confundem. 

Mas afinal de contas, o que não se admite ou o que assume o caráter de uma obrigação? 

Ora, a resposta está justamente num dado perfil dos atores sociais envolvidos na formação 

profissional, como se disse anteriormente. Para especificá-lo, o enunciador afirma que “qualquer 

pessoa” não serve ao papel de “orientador de estágio” nem ao do professor, este último relativo 

a todos aqueles que atuam na formação discente, mas a “principalmente aquele que vai lidar 

com o estagiário”. É interessante observar que para se referir ao supervisor, o enunciador lança 

mão do vocábulo “orientador”. Embora especificado pelo sintagma preposicionado “de 

estágio”, não deixa de ser curiosa esta designação. Devemos nos lembrar do capítulo em que 

analisamos as normas concernentes ao contexto desta pesquisa, quando mostramos as diversas 

vezes que os termos supervisor e orientador pareciam se recobrir. O que se passa aqui não é 

diferente. Na sequência de sua fala, o enunciador expõe um conjunto de “qualidades” 

necessárias ao trabalho supostamente bem feito destes atores: dinamismo e paciência. 

Tais virtudes se materializam, do ponto de vista enunciativo, pelo recurso à modalidade 

deôntica, manifestada pelos sintagmas “tem que ser”, o qual se repete inúmeras vezes, e “é 

preciso”, que aparece uma única vez. Apesar de no trecho em que estes itens aparecem não 

haver, como no início do fragmento em análise, nenhuma marca de negação, a qual permitiria 

pressupor uma afirmação subjacente, é absolutamente legítimo afirmar que nele uma voz 

também é negada, aquela segundo a qual uma pessoa não dinâmica e impaciente seria capaz de 

desempenhar bem o seu trabalho. Em virtude do modo como todo o fragmento se estrutura, 

seríamos levados a supor que, inicialmente, a especificação do perfil a que o enunciador se refere 

se estende ao conjunto dos atores sobre os quais falamos há algumas linhas. No entanto, na 

sequência, nos certificamos de que a fala está centrada sobre a figura do supervisor e, 

correlativamente, por dissociação, a do próprio orientador, quando ele mesmo diz “eu não seria 

um bom orientador em estágio, eu não sou muito paciente”. 

Cabe aqui uma reflexão acerca do que se pode entender por dinamismo e paciência. O 

que serviria de medida para tais virtudes? Difícil precisar. De certa forma, portanto, o caráter 

deôntico da enunciação perde força na medida em que ele se ancora em valores/saberes 
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absolutamente relativos e instáveis; sem dimensão, nós o diríamos. Não haveria uma régua 

apropriada para determinar de que se trata tais elementos. Ser dinâmico e paciente para um 

sujeito coincidirá com o que isto seja para outro? Para além das dúvidas, é preciso voltar à fala 

do próprio enunciador para nos certificarmos dos motivos pelos quais ele elenca estes 

valores/saberes, por assim dizer, necessários ao supervisor de estágio. De acordo com o 

enunciador, a paciência se faz importante porque o estágio é caracterizado por ele como a “fase 

do medo”; medo este que precisa ser obliterado pela ação paciente daquele que faz a supervisão 

de estágio. Superar o medo, contudo, não pode representar a extrapolação dos limites da 

“prudência”. A articulação deste fragmento com alguns dos anteriores nos reenvia novamente 

para o tema da morte, dos acidentes possivelmente letais na atividade do eletrotécnico e, 

consequentemente, dos alunos em situação de estágio neste ramo profissional. Vê-se o tamanho 

da responsabilidade que pesa sobre o supervisor de estágio. Retomando o questionamento feito 

por Schwartz a que nos referimos anteriormente, é possível ver, pelo menos do ponto de vista 

daquele que aqui toma a palavra, os valores em nome dos quais um funcionário decidiria 

“paralisar” as suas atividades, “perdendo seu tempo”, para orientar a conduta de um neófito em 

fase de familiarização com uma atividade de trabalho. 

Mas o que pensa o próprio supervisor a esse respeito? O fragmento seguinte se refere a 

sua própria fala, em resposta a um questionamento sobre como seria para ele ocupar um duplo 

lugar, o de funcionário e de o supervisor ao mesmo tempo: 

xx. (...) eu me sinto na minha posição primeiro honrado, mas também 

muito temeroso, né?, porque tem uma parte de for... né?, de 

responsabilidade de formação dela, uma pequena parte mas importante, 

que daqui ela vai sair, e os demais vão sair, já pruma área de trabalho, 

então não vai ter mais supervisor ali pra perguntar, né?, então eu me vejo 

na obrigação de sempre estar revisando, sempre estar me atualizando, 

sempre estar vendo coisas que até mesmo eu não sei pra poder passar 

pra ela. Então é isso, resumidamente. (Supervisor – Anexo E – l. 459-

465) 

Observe-se que, por meio da enunciação, se estabelece um espaço de singularidade que 

circunscreve a figura do próprio enunciador. O emprego das marcas de primeira pessoa do 

singular o testemunha. O mais emblemático, para nós, de algum modo manifestado por este 

arranjo das pessoas do discurso, é a evidência de um debate em torno das dramáticas de uso do 
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corpo-si. O enunciador diz se sentir “honrado” pela posição que ocupa, o que remete para o 

campo dos usos de si por si. Tal posição, no entanto, o implica numa história que é tecida em 

conjunto, a saber, aquela que compreende as suas relações com a estagiária por cuja supervisão 

ele é o responsável; vê-se, portanto, também a dimensão dos usos de si pelo outro.  Note-se que 

há um operador argumentativo de concessão/adversidade que estabelece os limites, por assim 

dizer, desses usos de si. Mais ainda, nossa leitura é que ele permite estabelecer escalas de 

importância distintas sobre esses diferentes usos de si, ainda que eles estejam constitutivamente 

implicados. 

O aspecto que se destaca na fala do supervisor, qual seja, o sentimento de satisfação 

expresso pelo adjetivo “honrado” se apresenta como parcialmente regulado pelo que segue ao 

marcador argumentativo. É como se ele dissesse: “eu me sinto bem na condição de supervisor, 

para mim é uma honra, mas eu preciso me manter vigilante”. Por que paralisar as suas atividades 

então, retomando mais uma vez o questionamento ainda há pouco referido, para ensinar a um 

estagiário? Simples, mas ao mesmo tempo não: suas responsabilidades vão além do período em 

que a estagiária permanece ali com ele, que sabe e valoriza o seu trabalho porque o estágio não 

é apenas uma etapa burocrática a ser cumprida segundo as determinações estabelecidas em 

normas e protocolos. Ele, o estágio, corresponde a uma parte de um itinerário formativo que se 

estenderá, ininterruptamente, por toda a vida da estagiária. Apenas um parêntese, o Centro de 

Integração Empresa-Escola do Paraná, por ocasião do aniversário de seus 40 anos de fundação, 

lançou, em 2007, uma publicação na qual consta um material diverso; entre muitas coisas, são 

apresentados alguns depoimentos de ex-estagiários que contaram com a ajuda dessa agência de 

integração para conseguir e realizar seus estágios. Na sua grande maioria, aqueles de 

testemunham sua experiência o fazem sempre valorizando aquilo que foi tecido lá no passado 

como fator determinante do presente e do futuro (CIEE/PR, 2007). 

É compreensível, portanto, que o supervisor se sinta “honrado”, mas “temeroso”. O 

temeroso, efetivamente, é aquele que teme, aquele que receia. Mas o que é objeto de temor ou 

receio? Ele fala, muito modestamente, de sua responsabilidade no processo de formação da 

aluna, “uma pequena parte mas importante”. Conforme se observa no próprio fragmento (xx), 

na sequência do trecho assinalado, tudo isso encontra justificativa na preocupação que o 

supervisor tem com a vida futura da estagiária. O dêitico de lugar “daqui” marca ao mesmo 
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tempo um referente da situação de enunciação e um parâmetro a ser tomado na provável atuação 

profissional da estagiária em outros contextos. Os ambientes hipotéticos de trabalho e o lugar 

marcado pela experiência do estágio, ele bem o sabe, não se assemelharão por muitos aspectos, 

mas, sobretudo, conforme a sua fala, pela sua ausência: “não vai ter mais supervisor ali pra 

perguntar”. É interessante que ele fale de si na terceira pessoa, como se isso também já fosse 

uma projeção de uma condição a qual ele não estará mais submetido. Contudo, não apenas uma 

projeção, o trecho revela a própria ideia que ele faz do papel do supervisor, entendido como 

aquele que está sempre pronto a responder perguntas, sanar dúvidas, apontar caminhos. Convém 

lembrar uma fala da estagiária por nós já analisada em que ela trata da ubiquidade do supervisor 

durante o estágio, com quem ela sempre podia contar e ao lado de quem ela sempre estava 

quando da realização de suas atividades. É em função desta preocupação (ou desse temor, para 

ficarmos no campo semântico de sua própria enunciação) que ele encaminha uma conclusão, a 

qual é reveladora do modo como a responsabilidade pela estagiária implica no uso de seu corpo-

si pelo outro: “então eu me vejo na obrigação de sempre estar revisando, sempre estar me 

atualizando, sempre estar vendo coisas que até mesmo eu não sei pra poder passar pra ela” 

Geralmente se define o estágio como o momento da formação em que o estagiário 

assimila e desenvolve novos saberes e competências. Esta última passagem, porém, nos mostra 

de que maneira esse traço se estende para além do próprio estagiário. Seria um engodo, contudo, 

imaginar que todas as histórias em que se veem envolvidos os atores sociais do estágio se passem 

assim. Já o dissemos, a despeito de todas as injunções normativas que buscam regular os modos 

de agir dos indivíduos, não se pode jamais renunciar a escolher. A referência aos depoimentos 

que constam na publicação comemorativa do CIEE/PR conta apenas uma parte do enredo. Não 

são raras as falas descontentes com a experiência no estágio, dentre muitos outros motivos, pelo 

desinteresse do supervisor quanto aos seus supervisionados. 

Levando em conta estes três fragmentos sobre os quais tecemos alguns comentários até 

aqui, já nos é possível articular estas falas e a imagem que os enunciadores por elas responsáveis 

constroem de si a partir de sua própria enunciação. O orientador, conforme vimos, é o 

enunciador contundente, um sobreasseverador. Ele tenta, de alguma maneira, se impor, não 

apenas pelo volume de sua participação durante a situação verbal, haja vista a quantidade de 

vezes que ele intervém, mas pelo seu modo de enunciação. O supervisor, ao contrário, mais 
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calado, “pouco participativo” mostra-se humilde e modesto naquilo que diz e no modo como o 

faz. 

Durante o Grupo de Encontro sobre o Estágio, isto não passou despercebido aos ouvidos 

do orientador de estágio que, discordando da fala do supervisor, assim se colocou: 

xxi. Cada professor que a Juliana teve junto com a Juliana, mais os pais, 

eu não vou expandir muito... foram cada um os responsáveis por um 

pedaço da construção. Os professores ao todo acabam formando um 

todo, mesmo alguns positivos ou negativos. Mas o... o supervisor de 

estágio, ele não tem uma pequena participação não, Augusto. Pode ser 

pequena em termos de conhecimento teórico. Em formação profissional, 

se o supervisor de estágio for um relapso, um sem noção, ele vai tá 

destruindo um profissional. Se você for um negligente, o dano 

provocado, ele é... não, não tem medida. É incomensurável, é isso? 

Incomensurável. Vários professores, um professor sem noção deixa de 

praticar um benefício e provoca um dano que poderá ser corrigido no 

estágio... ou o próprio profissional estudando, se aplicando, ele corrige 

esse erro... o supervisor de estágio, não. Supervisor de estágio não pode 

ser qualquer um, tem que ser aquele. (Orientador – Anexo E – l. 485-

496) 

O início do fragmento é revelador da multiplicidade de influências que pesam sobre a 

formação da aluna. Fala-se dos professores e da família e aponta-se, de modo impreciso, para 

outros atores. O reconhecimento, ainda, de que entre os docentes existam aqueles que 

influenciam de modo positivo ou negativo, denuncia um conflito que se dá no âmbito das 

instituições de ensino. A atenção, contudo, não recai sobre os personagens referidos. A sua 

alusão se presta, na verdade, para distingui-los de outro, a saber, o supervisor de estágio. A fala 

do orientador se contrapõe à do supervisor que analisamos ainda há pouco. Essa discordância 

de pontos de vista está expressa pelo “mas”, que introduz uma tese a respeito do que deva ser, 

ou do que não deva ser, um supervisor. A fala deste último é retomada a partir de uma negação 

que incide justamente sobre o julgamento dele mesmo acerca da sua parcela de contribuição na 

formação de um aluno em situação de estágio: “o supervisor de estágio, ele não tem uma 

pequena parcela não, Augusto”. Observe-se que é o supervisor quem ocupa o lugar de 

coenunciador desta fala. Na sequência, a modesta participação é aceita sob a forma da 

modalidade assertiva. Admite-se como uma verdade provável e relativa a pequena contribuição 

do supervisor em termos de conhecimento teórico, o que, como já vimos, a partir de enunciados 
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atribuídos à estagiária, não coincide com a realidade do ator social que desempenha tal função. 

Entretanto, não é sobre este aspecto que nos convém tratar agora. 

Interessa-nos refletir sobre de que modo o supervisor é concebido pelo orientador. O 

trecho a partir do qual tudo se descortina é introduzido por um sintagma que assinala um 

contexto específico: “em formação profissional”. Em seguida, assiste-se a uma sucessão de 

enunciados condicionais os quais apontam para aquilo que o orientador considera como 

características reprováveis de um supervisor ruim: “relapso”, “sem noção” e “negligente”. É 

importante observar que, apesar dos trechos em que tais atributos figuram se organizarem em 

enunciados condicionais, é para o eixo da modalidade deôntica que eles se direcionam. A 

enunciação encena possibilidades para fazer passar obrigações. Eles denotam, portanto, que o 

supervisor não deve ser um “relapso”, um “sem noção”, um “negligente”. Porém, as orações 

condicionais são perfeitamente explicáveis. Elas aí se apresentam para antecipar as 

consequências em que a não observância do que se define como necessariamente obrigatório 

pode acarretar: “ele vai tá destruindo um profissional”; “o dano provocado, ele é... não, não tem 

medida”. 

De nossa parte, consideramos que o trecho é marcado por uma espécie de 

espetacularização, nada desarmônica em relação à própria imagem que o enunciador-orientador 

constrói de si a partir de sua enunciação. Objetar o seu ponto de vista não seria nada trabalhoso. 

Bastaria que nos interrogássemos sobre todos aqueles estagiários que não tiveram uma 

experiência “a contento” durante o estágio. Será que toda essa gente foi destruída? Será que os 

danos provocados (se é que eles de fato existiram) foram incomensuráveis? É um pouco 

complicado afirmar isso de uma vez por todas. Haveria muitos aspectos factíveis a serem 

considerados para o não cumprimento daquilo que está previsto a um supervisor. Estamos 

falando de seres singulares, de carne e osso. Uma supervisão “mal feita” poderia não resultar de 

uma atitude deliberada. Adoecimento, depressão, imposição etc. São muitos os fatores 

potenciais que poderiam impedir um supervisor de realizar a supervisão como reza a cartilha. 

Aliás, pelo pressuposto ergológico da renormalização, rezar a cartilha é algo impossível e 

invivível. Essas possibilidades, entretanto, parecem não assomar à consciência do orientador, o 

qual afirma o mais contundentemente possível a sua posição: “Supervisor de estágio não pode 

ser qualquer um, tem que ser aquele”.  
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Esta ordem de questionamentos que empreendemos sobre a fala do orientador não tem 

qualquer intenção de desautorizá-la. Se nós o fazemos, é tão somente no intuito de chamar a 

atenção para um aspecto que nos soa pertinente. Ainda que a fala do orientador, ao se contrapor 

a do supervisor, aparente uma tentativa de valorizar este último, ela implica na exposição de um 

quadro preocupante, segundo o qual as responsabilidades sobre a formação do estagiário 

pesariam sobremaneira nas costas justamente do supervisor. Ao superestimar o papel do 

supervisor, inevitavelmente, esvazia-se o do orientador e rompe-se o circuito desejável do 

diálogo e da colaboração entre todos os entes envolvidos no processo. Este esvaziamento de sua 

parcela de responsabilidade poderia ser explicado, inclusive, pela hipótese de um vazio de 

normas (Daniellou, 2002) O trecho que segue é emblemático desta observação: “Vários 

professores, um professor sem noção deixa de praticar um benefício e provoca um dano que 

poderá ser corrigido no estágio... ou o próprio profissional estudando, se aplicando, ele corrige 

esse erro... o supervisor de estágio, não.” Os fragmentos seguintes, nós o veremos, corroboram 

as nossas reflexões: 

xxii. A Juliana, ela não tem que tá aqui só pra aprender, ela tem que dar 

um fruto. Ela tem que ter uma produção... aprendendo. Ela não tem que 

ser a empregada não remunerada ou mal remunerada da empresa. Não é 

pra isso que ela tá aqui mas ela tem que produzir. Ela não pode ser a 

escrava no estágio. E é onde, eu acho, o ponto mais perigoso. Se o 

supervisor de estágio for ruim, é um desastre. Você é o ponto crucial, 

você é supervisor de estágio. Você que vai fazer o bem ou o mal. A 

responsabilidade é muito grande. Entenda isso, não é simples não. De 

acordo com o profissional, eu nunca deixaria que alguém, um aprendiz 

com ele. Por interesse profissional, comigo eu mandaria embora. Sendo 

servidor, eu não poderia demitir, mas eu procuraria excluir esse 

profissional já que eu não posso desfazer dele. A tua carga de 

responsabilidade é muito grande e a tua oportunidade de aprendizado 

social também é gigantesca. (Orientador – Anexo E – l. 535-546) 

Uma parte deste fragmento já foi mobilizado por nós em outro momento desta tese 

quando tratamos das aproximações entre a figura do trabalhador e do estagiário. A quantidade 

de marcas de negação que aparece no trecho inicial é definitivamente saliente. Aqui, com 

absoluta evidência, estão em conflito algumas vozes, ou alguns discursos, os quais divergem 

sobre a concepção de estagiário. O enunciador assume claramente um dos lados para contestar 

aquele do qual busca se afastar. É por isso que ele diz que ela, a estagiária, “não tem que tá aqui 

só pra aprender, ela tem que dar um fruto”. A afirmação subjacente que ocuparia o outro flanco 
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da polêmica seria aquela segundo a qual o estágio é apenas um momento de aprendizado, sem 

que o estagiário se veja obrigado a contribuir do ponto de vista produtivo. Ainda que o 

enunciado se apresente como relacionado a uma situação em particular, tendo em vista a 

referência que o orientador faz à figura da estagiária a quem orienta, não é difícil perceber que 

suas convicções se estenderiam para o conjunto dos estagiários em geral. Para ele, estagiar 

significa também participar dos processos produtivos que marcam os contextos de cada situação 

de estágio. Rompe-se, portanto, com um discurso segundo o qual o estágio deveria atender 

somente a fins pedagógicos para se aceitar uma dimensão econômica, afinal, o estágio não serve 

“só pra aprender”. 

O recurso a uma expressão idiomática não nos escapa porque, do nosso ponto de vista, 

ela também implica em uma visão de mundo acerca da educação e do trabalho sobre a qual não 

podemos nos furtar de fazer um comentário, ainda que breve. Efetivamente, quando o 

enunciador diz “dar um fruto”, subentende-se que isto seja uma contrapartida ao aprendizado 

recebido durante a experiência de estágio. Será legítimo impor ao estagiário que “retribua o 

conhecimento adquirido” no estágio? Esse ponto de vista faz supor que o estagiário, de alguma 

maneira, o tenha amealhado de alguém ou de alguma instituição, tomando seu tempo, atrasando 

o ritmo da produção, ou o que seja, e o mínimo que ele poderia fazer seria comprometer-se de 

algum modo com a cadeia produtiva. O efeito de sentido segundo o qual o estágio seria assim 

concebido e, consequentemente, a figura do próprio estagiário, se constrói a partir de uma 

combinação de elementos enunciativos como a negação polêmica e a afirmação que lhe é 

subjacente, de um lado, e, de outro, uma afirmação explícita que surge logo na sequência, a qual 

poderia inclusive ser interpretada como igualmente polêmica porque permite inferir também 

uma negação subjacente, aquela que diria: o estagiário não tem que dar um fruto. Observe-se 

ainda, a manifestação da modalidade deôntica, a partir do que o dito assume um tom categórico 

e taxativo. Em outras palavras, aquilo que diz o contrário do que eu digo não me serve. 

Ainda que o enunciador procure suavizar a sua posição a partir de um enunciado 

ralativizante (“Ela tem que ter uma produção... aprendendo”), registrem-se os efeitos que um tal 

encaminhamento é capaz de produzir. Dizer que o estágio não serve só para aprender 

corresponde a um esvaziamento do próprio sentido do aprendizado. Do mesmo modo, por 
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inferência, defende-se que a produção seja vazia de algum conteúdo pedagógico, o que, nós o 

sabemos, não é verdade. O ser humano em atividade não cessa de aprender. 

Como dissemos, uma parte considerável deste fragmento é marcada pelo recurso da 

negação. Nós não comentaremos um a um para não nos estendermos demais numa ordem de 

reflexões que, de certa maneira, se repetiriam. Fiquemos apenas no registro das passagens em 

que elas figuram e das afirmações que lhes são subjacentes as quais salientamos a partir de 

pequenos grifos: “Ela não tem que ser (tem que ser) a empregada não remunerada ou mal 

remunerada da empresa”; “Não é pra isso (é pra isso) que ela tá aqui mas ela tem que produzir”; 

“Ela não pode ser (pode ser) a escrava no estágio”. 

Na sequência, o foco do enunciador se volta mais uma vez para a figura do supervisor, 

fato observável, inclusive, em algumas marcas da interação a partir do que este último é 

diretamente interpelado: “você”; “tua”; a flexão dos verbos. O recurso a um enunciado 

condicional se faz novamente presente para expressar, segundo o ponto de vista do orientador, 

um tipo de supervisor que não é desejável: “Se o supervisor de estágio for ruim, é um desastre”. 

Em seguida, a enunciação incide definitivamente sobre o supervisor como interlocutor 

privilegiado. Combinam-se, como se pode verificar no fragmento em tela, traços de uma 

modalidade assertiva e da sobreasseveração, com base nos quais a figura do supervisor é 

plenamente implicada. A fala do orientador se constitui em muito mais do que um simples 

desacordo sobre qual seria a parcela de participação de seu interlocutor no processo de formação 

de um estagiário. O modo contundente e inapelável como a enunciação é construída exibe um 

enunciador que, mais do que prestigiar ou enaltecer, busca impor suas próprias normas ao 

coenunciador: “Você é o ponto crucial, você é supervisor de estágio. Você que vai fazer o bem 

ou o mal. A responsabilidade é muito grande. Entenda isso, não é simples não”. A repetição 

sucessiva do pronome “você”, como marca da instância do coenunciador, os verbos no presente 

não dêitico, o jogo estabelecido com vocábulos antônimos, o modo imperativo do verbo 

“entender”, o sintagma superlativo “muito grande”, tudo isso erige a cena em que uma 

autoridade tenta se fixar. 

Maingueneau (2011), ao tratar das leis do discurso, apresenta a teoria das faces, 

desenvolvida por Penelope Brown e Stephen Lewinson, os quais teriam se inspirado nas ideias 
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do Sociólogo Erving Goffman. Segundo este modelo, no âmbito da interação verbal, os 

indivíduos possuem duas faces, uma negativa e outra positiva, as quais correspondem, 

respectivamente, “ao ‘território’ de cada um (seu corpo, sua intimidade etc)” e “à ‘fachada’ 

social, à nossa própria imagem valorizante que tentamos apresentar aos outros” (p. 38). Toda 

fala é potencialmente ameaçadora destas faces e, em virtude do fato de que numa interação 

verbal estão implicadas necessariamente duas pessoas, pode-se distinguir quatro tipos de faces: 

uma face positiva do locutor (admissibilidade de culpa; pedido de desculpas, entre outros); uma 

face negativa do locutor (fazer promessas, por exemplo); uma face positiva do destinatário 

(emitir uma crítica ou cometer um insulto etc); uma face negativa do destinatário (dar ordens 

ou conselhos não solicitados, entre outras possibilidades). 

Ora, é perfeitamente possível compreender este último trecho que estamos analisando 

como um caso de ameaça às faces positiva e negativa do supervisor. O conflito de pontos de 

vista é equacionado, na fala do orientador, a partir de uma tentativa de impor-se sobre o seu 

coenunciador. Ao mesmo tempo, este enunciador-orientador compromete sua fachada social, 

ou seja, a sua face positiva, sob o risco de parecer indiscreto ou impositivo demais. Um aspecto 

que não pode deixar de ser considerado na interpretação do trecho é o fato de que o orientador 

é um professor e, não raro, o jogo estabelecido pela ameaça das faces é constitutivo de sua 

própria atividade de trabalho. Ainda que cada situação de interação verbal institua por si mesma 

os papéis que lhe sejam convenientes, é ilusório acreditar que os sujeitos possam se despir 

totalmente daqueles com os quais estejam habituados e que marcam a sua singularidade frente 

aos outros; ao lado dos papeis instituídos pelos gêneros do discurso, devemos considerar o 

domínio sempre enigmático do corpo-si.  

Não é o foco do nosso estudo, mas vê-se de que maneira um olhar sobre a preservação 

das faces pode ser produtivo para compreensão do modo como um ator social coloca seus 

valores em debate frente aos valores dos outros. O fragmento seguinte também é atribuível ao 

orientador de estágio. Nele, a sua fala recai sobre ele mesmo e sobre o que ele considera 

importante ao exercício de sua atividade. Ver-se-ão em pauta aspectos que remetem para o 

universo das normas instituídas e para o terreno dos valores sem dimensão: 

xxiii. Por isso que o orientador do estágio, professor do aluno que está 

no estágio, eu, professor, é muito bom saber que estou colocando, tô 
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participando, e é participando da colocação no mercado de trabalho de 

um profissional que desejo que não vá morrer num acidente. É uma 

grande preocupação. Eu não penso nesse profissional. Eu, ser humano, 

Pedro, estou pensando nos pais desse profissional. Eles tem que morrer 

antes. E esse estudante não poderá morrer por minha culpa numa má 

formação. Eu, orientador de estágio, acho que a responsabilidade é 

talvez até menor... dar orientações de atitudes, postura...  a questão da 

humildade, da postura também do “eu não sei fazer”... porque não vai 

aprender tudo mesmo, não tem como, é uma soma de conhecimentos 

consolidando ao longo do tempo... e auxiliar na confecção do trabalho 

de conclusão de curso, que é uma etapa importante, final dessa 

formação... (Orientador – Anexo E – l. 552-562) 

Este fragmento foi extraído da mesma resposta que o anterior. Entre os dois, o orientador 

lembra, sem dar muitos detalhes, do caso de um ex-orientando seu que fez estágio em uma 

empresa para a qual ele diz não querer mais enviar seus alunos. Ele fala, ao fim desse breve 

relato, da sua insatisfação com o que denomina “má formação” ou “deformação da qualidade 

profissional” para então encaminhar uma justificativa, a qual é introduzida pelo operador 

argumentativo “por isso” que marca o início do fragmento ora considerado. 

O trecho se inicia com a referência ao “orientador de estágio”, o qual é especificado pelo 

aposto “professor do aluno que está no estágio”. Este tipo de preocupação se justifica pelo fato 

de que a rubrica anterior já havia sido empregada pelo enunciador para se referir à figura do 

supervisor, conforme vimos na análise do fragmento (xix). A necessidade de uma tal 

particularização não para por aí, já que na sequência o enunciador se refere a si mesmo pela 

primeira pessoa do singular. Esta cascata de referências, que vai do mais geral até a instância do 

particular, é interessante porque permite vislumbrar que o enunciador pretendia falar dos 

orientadores de estágio de uma maneira geral, mas reformula sua fala para ancorá-la no âmbito 

de sua experiência pessoal. À enunciação não escapa, no entanto, a possibilidade de 

interpretarmos que aquilo que diz respeito aos seus valores pessoais serve ao enunciador como 

a medida de todas as coisas. Nada mais normal, já que os limites de nossos pontos de vista estão 

determinados por até onde eles são capazes de alcançar. Ou seja, quando o enunciador diz que 

“é muito bom saber” que colabora para a preparação de um jovem que vai ingressar no mundo 

do trabalho consciente dos riscos a que está exposto e que, a partir disso, este jovem se 

preservaria ao máximo, estende-se, pelo movimento do geral para o particular, esta ordem de 

preocupações para o conjunto de orientadores, entre os quais ele se inclui. 
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Para o orientador, portanto, o aluno precisa estar ciente de que a atividade de trabalho de 

um eletrotécnico é perigosa, potencialmente letal, e é papel do orientador, também, alertá-lo 

quanto a esta possibilidade. É justamente o jogo entre trechos estruturados em torno das marcas 

da não pessoa, de um lado, e da pessoa restrita, de outro, que nos permite depreender a imagem 

que o enunciador faz de si, de sua atividade e, por extensão, a imagem que faz dos orientadores 

de estágio de uma maneira geral: “o orientador de estágio” > “eu, professor”; “desejo que não 

vá morrer num acidente” > “é uma grande preocupação”.  

O fragmento, contudo, a partir de um determinado momento, passa a incidir sobre o 

âmbito das normas individuais do enunciador, que poderíamos chamar endógenas. Isso ocorre, 

exatamente, a partir do enunciado “eu não penso nesse profissional”. É interessante observar 

que o enunciador projeta o estagiário para sua condição de trabalhador, quando, efetivamente, 

o orientador sequer terá mais influência direta ou responsabilidade sobre as decisões tomadas 

pelo seu “ex-orientando”. A responsabilidade, então, perde em objetividade, já que não haveria 

qualquer possibilidade de culpa em um hipotético acidente mortal; poder-se-ia falar, a partir 

disso, em cuidado ou compromisso, o que tem mais a ver justamente com a questão dos valores 

pessoais. 

É bem verdade, o trecho acima referido não deixa de ser estranho, afinal, o que significa 

não pensar no profissional? O orientador o justifica logo na sequência: “Eu, ser humano, Pedro, 

estou pensando nos pais desse profissional. Eles tem que morrer antes. E esse estudante não 

poderá morrer por minha culpa numa má formação”. Alguns aspectos chamam a atenção aqui. 

O primeiro deles diz respeito à forma verbal “estou pensando”, porque ele revela a manifestação 

de uma norma pessoal apoiada sobre a referência a um discurso do senso comum segundo o 

qual os filhos devem sepultar seus os pais e não o contrário. Aliás, o poder de norma que os 

discursos do senso comum assumem se evidencia aqui pela modalidade deôntica: “tem que”. O 

segundo diz respeito ao enunciado final do trecho, o qual também se apoia sobre a modalidade 

deôntica: “não poderá” equivaleria a “não deverá”. O trabalho com as modalidades, porém, não 

participa da mesma forma nos dois enunciados em que figuram. Na sua primeira ocorrência, já 

o dissemos, ela serve para dar peso a um discurso do senso comum; na segunda, se presta à 

delimitação de um espaço bem mais restrito, qual seja, aquele que implica na atuação do 

enunciador-orientador. De alguma maneira, até, um esvazia o outro. Afinal de contas, a morte 
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prematura de um jovem é lamentável, mas se ela ocorrer, que não seja pela culpa do orientador. 

Assim, o enunciador se coloca no lugar dos pais convenientemente para depois voltar ao seu. 

Acerca deste papel, na verdade, o que se evidencia, na sequência do fragmento, é mais 

uma vez uma responsabilização amenizada, segundo as palavras do próprio orientador, o que, 

de certa forma, aponta até mesmo para uma contradição na sua fala. Situando novamente a 

enunciação no âmbito da sua especificidade, o enunciador diz que sua “responsabilidade é talvez 

até menor”, limitando-se a falar em “orientação de atitudes” e de “postura” e lembrando de novo 

a questão da “humildade” necessária ao estagiário, teatralizada pelo recurso ao discurso direto 

“eu não sei fazer”, o que ele justifica com o argumento de que não é possível “aprender tudo 

mesmo (...), é uma soma de conhecimentos consolidando ao longo do tempo”, mais uma vez a 

evidência de um possível vazio de normas. Este argumento, aliás, encontra eco em uma fala da 

estagiária, na situação de autoconfrontação, quando ela, perguntada sobre a especificidade de 

um alicate o qual manipulava, disse que “cada área da eletrotécnica vai usar ferramentas 

complementares. Não dá tempo da gente aprender tudo, né? (...) a gente tem que... ver o que a 

gente vai usar e aprender”. Tudo isso reafirma o papel fundamental que as atividades de estágio 

assumem a partir dos saberes investidos que são próprios a cada contexto. Por fim, o orientador 

alude ao trabalho de conclusão do curso, o chamado Relatório Técnico de Estágio, e ao papel 

que lhe é devido quanto a esta etapa da realização do estágio. À propósito, é sobre isto e outras 

questões de que trata o fragmento seguinte: 

xxiv. Orientador de estágio, não tenho muito que fazer. São algumas 

dicas... que os pais, que eu não acho diferente do que os pais dão... eu 

acho que é mais uma visão, as orientações tão mais paternalistas do que 

profissionais. O que eu não gostaria que meu filho fizesse no mercado 

de trabalho ou como deve se portar, eu acho que tem mais essa relação 

humana, social do que profissional. E o profissional é auxiliar no 

desenvolvimento da... da escrita porque é um profissional que nunca fez 

um relatório de conclusão de curso, não sabe como fazer, não sabe como 

começar, como proceder, aí é onde entra o orientador de estágio, como 

ponto mais importante, é o grande responsável por este acabamento. É 

assim que eu enxergo o professor orientador. (Orientador – Anexo E – 

l. 569-578) 

Observe-se de que modo função prescrita e papel efetivo se confundem logo no início 

do fragmento, o que nos permitiria compreendê-lo não apenas como a manifestação de uma 
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perspectiva particular da atividade de orientação, mas também como vestígio de uma cultura 

coletiva no que diz respeito ao que compete a um orientador de estágio no âmbito da instituição 

de ensino. Esta confusão está materializada por uma quebra sintática operada logo no primeiro 

enunciado.  Inicialmente, o enunciador aponta que vai tratar do orientador de estágio; em 

seguida, ele ancora sua fala no espectro da sua própria prática, quando diz “não tenho muito que 

fazer”. Este tipo de declaração, para nós, é notável. Se a compararmos com a maneira como o 

orientador se impôs ao longo do Grupo de Encontro sobre o Estágio, monopolizando em 

diversos momentos a interação verbal, vemos um descompasso enorme entre a vontade de impor 

suas impressões que dizem respeito ao estágio e temas correlatos e aquilo que ele avalia de sua 

própria atividade no interior desta experiência. Segundo as palavras do próprio orientador, suas 

atribuições se resumiriam a dar “algumas dicas” e “auxiliar no desenvolvimento” do Relatório 

Técnico de Estágio. 

Com relação a estas “dicas”, ele as define como muito próximas àquelas que os pais 

dariam. Ele mesmo se coloca na condição de pai ao dizer “o que eu gostaria que meu filho 

fizesse no mercado de trabalho ou como deve se portar”. Na visão do orientador, o social e o 

profissional constituiriam dois universos particulares. Sobre a orientação na elaboração do 

trabalho de conclusão de curso, o enunciador deixa claro que esta seria a principal atribuição de 

um orientador: “aí é onde entra o orientador de estágio, como ponto mais importante, é o grande 

responsável por este acabamento”. Ao emitir um juízo de valor diante das atribuições que lhe 

competem, definindo uma delas como a “mais importante”, ao que se assiste é uma apropriação 

singular das normas por parte do sujeito da atividade, ressaltando-se aquela que, aos seus olhos, 

deve ser objeto de maior atenção, aquela a partir da qual ele melhor poderia contribuir, em 

termos dos saberes nele já consolidados, “auxiliar no desenvolvimento da... da escrita porque é 

um profissional que nunca fez um relatório de conclusão de curso, não sabe como fazer, não 

sabe como começar, como proceder”. 

Aqui é o momento oportuno para retomarmos algumas questões que levantamos ainda 

na seção em que analisamos as normas que dizem respeito ao contexto da situação de estágio 

visada. Abordamos, àquela altura, entre muitos outros aspectos, o problema das atribuições do 

orientador pedagógico de estágio segundo o Regulamento do IFRJ que trata do assunto. 

Perguntamo-nos se os atores sociais que são regidos por esta norma estariam plenamente 
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conscientes de suas atribuições; se seria possível falar em “normas de conduta no local de 

estágio” sem conhecê-lo de perto; se haveria similaridade entre os meios a partir do que o 

orientador estivesse em condições dirimir as dúvidas relativas às atividades de estágio. 

Com relação ao primeiro questionamento, é possível responder afirmativamente, uma 

vez que ao tratar do que lhe compete, dar “algumas dicas” corresponderia a uma atenção quanto 

as normas de conduta; no entanto, conforme já havíamos sinalizado, não perfeitamente 

integrado à situação de estágio de que o estagiário participa efetivamente, o orientador não se 

vê em condições de o fazer de modo objetivo. De alguma maneira, esse aspecto pode ser lido 

como um movimento de renormalização. Diante de uma norma nada direta ou pragmática, quase 

um vazio de normas, o orientador se vê obrigado a estabelecer aquelas que lhe são próprias. Isso 

explicaria, portanto, a sua identificação com a figura dos pais porque seria capaz de recobrir um 

espaço de crenças e valores comuns com o qual muito provavelmente o seu coincidiria. Quanto 

ao último questionamento, nós o vimos a partir das análises, a similaridade e/ou 

complementaridade apenas relativa entre os meios faria da tarefa de dirimir dúvidas um 

embaraço constante, tendo em vista o alto grau de especificidade que marca cada contexto e o 

conjunto de saberes que lhe concernem, muitos dos quais ignorados de parte à parte.  

 

5.2.6 Para além dos vínculos institucionais: quando o sujeito não cabe apenas no que lhe cabe 

Os três fragmentos seguintes se referem à autoconfrontação. A sequência da qual o 

primeiro deles foi extraído diz respeito a um questionamento que fizemos à estagiária acerca da 

troca de ferramenta que ela havia realizado momentos antes, lançando mão de um alicate 

diferente daquele que ela vinha manipulando. A estagiária justificou a substituição devido à 

necessidade de desencapar o isolamento externo do fio com o qual trabalhava. Abaixo segue um 

fotograma relativo a esta circunstância:  
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Fotograma 6 - Momento de substituição de ferramenta 

 
Fonte: Filmagem das atividades de estágio / autoconfrontação, 2015 

Muito embora tenhamos colocado a questão em pauta, a estagiária logo mudou o tópico 

da interação verbal, inserindo-nos no âmbito das suas memórias afetivas. Tudo se iniciou com 

um enunciado exclamativo a partir do qual ela manifestou a saudade que sentia de seu 

supervisor: “Ai, o Augusto... a última vez que eu o vi foi...”, ao que nós indagamos se não teria 

sido alguns meses antes. Logo após, a estagiária nos respondeu: 

xxv. Foi antes de eu vir pra cá. Aí eu me despedi dele. Aí eu passei e ele 

“filha, você vai embora”. Depois ele ficou me esperando lá fora de novo, 

“filha, você vai embora”, “vou”... Ficou lá e o Geraldo falou “olha, ele 

já tá chorando”, aí foi de novo... chorando, né? (Anexo F – l. 66-69) 

Chama a atenção a maneira pela qual a estagiária nos insere no espaço das suas memórias 

afetivas. O trecho revela o testemunho de uma situação vivida quando da última vez que, até o 

momento em que se realizou a autoconfrontação, ela tivera contato com seu supervisor. Não é 

difícil notar que uma estrutura narrativa se impõe: os tempos verbais, o marcador “aí”, como 

organizador de sequência das ações, a referência aos personagens e o recurso ao discurso 

relatado. É justamente sobre este aspecto que gostaríamos de nos debruçar na intenção de 

analisar de que modo as relações entre a estagiária e seu supervisor extrapolaram, no curso da 

história que teceram juntos, aquelas institucionalmente definidas. 

O momento resgatado é o da partida, da ruptura, a circunstância que marca o fim de um 

ciclo. É a imagem do supervisor capturada em vídeo que ilumina essa memória na estagiária. O 

trecho materializa, ainda, uma polifonia. O recurso do discurso direto de que lança mão a 

estagiária, criando um efeito de restituição direta da palavra do outro, contribui no sentido de 
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apontar reciprocidade nas relações afetivas aí estabelecidas. A designação “filha” é 

indiscutivelmente marcante porque rompe o laço meramente institucional e funda um espaço de 

intimidade. Aquele que diz filha ocupa, ainda que metaforicamente, o lugar do pai ou de alguém 

com o qual se estabelecem laços estreitos. É possível remeter, portanto, a um conjunto de valores 

socialmente preestabelecidos. O supervisor se sentiria, então, afetiva e efetivamente responsável 

pela formação da aluna. A restituição dessa fala em discurso direto parece apontar, ainda, do 

ponto de vista da estagiária, certo apreço polo modo como ela é designada; esta impressão se vê 

reforçada no fato de que o enunciado atribuído ao supervisor é recuperado em duas 

circunstâncias: “filha, você vai embora”. Do ponto de vista da organização textual, o fragmento, 

muito em vista, é claro, da modalidade oral, não se apresenta de modo muito claro. O uso em 

abundancia do item lexical “aí” como elemento que encadeia e faz progredir a pequena 

narração/digressão atesta isso. Tudo sugere que o aspecto a ser colocado em relevo não é tanto 

a situação de enunciação em si (ou ainda o que o pesquisador elege como importante: a troca 

dos alicates) mas os enunciados, ou alguns deles, uma vez que permitem ver o testemunho de 

um conjunto de valores sem dimensão que marcam a atividade de estágio, tanto no que tange ao 

estagiário quanto no que toca o supervisor. 

Acerca da recuperação da fala do outro, Holquist & Clark – dois biógrafos de Bakhtin, 

pensador considerado uma referência no que diz espeito ao discurso relatado – dão destaque à 

questão do gerenciamento das vozes que está em jogo quando um discurso outrem, produzido 

alhures, integra uma situação de enunciação qualquer. De acordo com os autores, “a questão de 

quanto do significado do outro eu permitirei que passe quando cerco suas palavras com as 

minhas é uma questão acerca da governança do significado, acerca de quem o preside e de que 

porção dele é partilhada” (1998, 255). O próprio Bakhtin, buscando estabelecer as diferenças 

entre o discurso direto e o indireto, lembra que “as abreviações, elipses, etc., possíveis no 

discurso direto por motivos emocionais e afetivos, não são admissíveis no discurso indireto” 

(2006, p. 165). Ora, não é de nada mais do que das questões emocionais e afetivas, como já o 

dissemos, de que se trata no fragmento considerado, o que explicaria o recurso ao discurso direto 

como forma de recuperação da fala do supervisor no interior da fala da própria estagiária.  

É importante assinalar que o relato feito pela estagiária acerca de sua despedida do 

estágio, resgatando justamente a memória do momento em que se instaura a separação entre a 
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sua figura e a de seu supervisor, é revelador dos laços profundos que um estagiário, apesar de 

sua condição provisória no ambiente de estágio, tem condições de estabelecer com o coletivo. 

Faz-se necessário, ainda, por em relevo os diferentes lugares enunciativos que a estagiária ocupa 

nas situações de enunciação referidas; ora ela é uma interlocutora numa sessão de 

autoconfrontação (o discurso que cita), ora ela é parceira de uma troca verbal envolvendo outros 

atores (os discursos que são recuperados). Uma vez que essa recuperação é resultado de uma 

apropriação deliberada, a partir do que se opera o recorte dos enunciados anteriores que convém 

retomar, vislumbramos de que modo a estagiária se compraz do lugar que ocupa na situação de 

enunciação que ela mesma restaura, dando ênfase ao seu papel de coenunciadora e, mais 

precisamente, o modo como ela é referida pelo seu supervisor: “filha”. Sobressaem-se, assim, 

características valorizadas tanto do supervisor (afetuoso, sensível, carinhoso, preocupado, 

saudoso) quanto da própria estagiária (a que recebe afeto e carinho; aquela com que se deve ter 

preocupação etc).  Tudo isso remete, insistimos, àquela zona pouquíssimo clara, às vezes 

indecifrável, porém extremamente relevante do universo dos valores. Note-se que a estagiária 

poderia resgatar alguma fala de seu supervisor a qual valorizasse suas aptidões intelectuais, sua 

facilidade em aprender, seu compromisso ou qualquer coisa do gênero, mas não; o que toma a 

cena é justamente a questão da afeição, da ternura, da estima, jamais dimensionável de uma vez 

por todas. Aliás, a propósito das aptidões intelectuais ou do quanto a estagiária se via capaz, ou 

não, de fazer frente ao que lhe era solicitado no estágio, os fragmentos que recortamos nos quais 

ela trata do assunto são relevantes. Vejamos um deles: 

xxvi. É igual a comparação com o violino. Enquanto eu ainda toco 

desafinado, eu não toco alto. Só depois que eu tiver muita, muito 

fundamento já, já tiver, aí eu sim eu vou... então eu enquanto estagiária, 

ainda sou um, tocando violino desafinado... que não quer fazer aquilo 

ali com propriedade, só tô ali pra saber um pouco, mas eu não tenho 

coragem ainda pra... (Anexo F – l. 94-98) 

O trecho é parte de uma mesma sequência de trocas verbais entre o pesquisador e a 

estagiária. Entre ele e o fragmento (xxv), ela faz comentários acerca da habilidade do supervisor 

na realização da mesma atividade que estava executando, qual seja, o desencapamento de fios. 

Depois, ela avalia a questão do erro, ou melhor, da atenção necessária para que se evite o erro, 

lembrando que, apesar de toda a conversa encetada na própria situação, a concentração não se 

perdia, ressaltando, inclusive, a necessidade de uma atenção redobrada devido à presença do 
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pesquisador: “tinha a intenção da sua pesquisa que a gente tinha que redobrar o cuidado”. Na 

sequência, no entanto, ela ressalva que tudo isso não descartaria a possibilidade do erro, 

conferindo-a, sobretudo, a si mesma. Indagada por nós se isso se devia ao fato de um estagiário 

estar mais suscetível ao erro, ela respondeu que sim; porém, ela confessou que, mesmo na 

condição de estagiária, se arriscava. Mas logo em seguida ela disse que deixava de fazer certas 

coisas. É neste contexto que se insere o fragmento (xxvi). 

O excerto em perspectiva se funda sob um movimento bastante significativo. Primeiro 

se faz a referência a uma comparação. Depois, procede-se à conclusão: “É igual(...) / enquanto 

eu ainda toco (...) / então eu enquanto estagiária (...)”. Cada um dos momentos em comparação 

está marcado por dois sujeitos relativamente distintos, um eu músico e um eu estagiário; nós 

diríamos, por dois lugares discursivos diferentes. Essa distinção se dissolve, ainda que 

parcialmente, a partir do instante em que um “eu” se transforma em referência para o outro. A 

experiência da autoconfrontação faz vir à tona um universo de correspondências de que talvez 

o ator social não esteja plenamente consciente. Trata-se de um conteúdo latente. Parece haver 

algo de sub-reptício no agir humano. O excerto possibilita ver, portanto, que para a protagonista 

desta pesquisa, o estagiário deve agir sempre com cautela, com precaução, não se deixando 

dominar pela soberba ou pelo afobamento de modo a se arriscar a fazer tudo quanto sinta 

vontade. Isso evidencia, de alguma maneira, a assimilação do discurso de seu orientador, o qual, 

já vimos, não cessa de insistir sobre este aspecto. O quadro a seguir correlaciona alguns 

elementos abordados por meio da comparação na fala da estagiária: 

Quadro 13 - Aproximação de domínios comparados 

Domínios em perspectiva 

Música Eletrotécnica 

Eu músico Eu estagiário 

Tocar desafinado Não fazer algo com propriedade 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016 

Segundo Fiorin (2015), “a comparação ou o exemplo são argumentos analógicos 

destinados a ilustrar uma proposição, a manifestá-la de maneira mais concreta, mais palpável, 

mais sensível” (p. 66). Faïta (2005) afirma, sobre o protagonista que é convidado a falar sobre 

sua experiência com a atividade, que “se a situação [de pesquisa, grifo nosso] lhe impõe colocar 
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em palavras a análise de um aspecto dessa mesma experiência, ele poderá recorrer a 

procedimentos imagéticos” (p. 37). É necessário acentuar, no entanto, o caráter mais ou menos 

paradoxal que a comparação assume. A deriva de um domínio a outro não se faz sem um risco, 

o de fazer enxergar um evento com as lentes apropriadas para outro. Por esse motivo se falou 

anteriormente em uma dissolução parcial das distinções de domínios. Nesse sentido, nos 

encontramos diante, por assim dizer, das limitações que a comparação representa. 

Evidentemente não se pode atribuir a um acorde mal executado por um músico o mesmo peso 

que a uma descarga elétrica de média ou alta tensão recebida por um técnico em eletrotécnica 

sem os devidos equipamentos de proteção individual. Do mesmo modo, não se deve mensurar 

as consequências dos fatos, sejam eles quais forem, sem solicitar a fala daqueles diretamente 

envolvidos. De qualquer maneira, aqui se pode ver até onde a comparação produz efeitos 

relevantes. Ela se constitui numa tentativa de aproximar situações, no intuito de fazer melhor 

compreender uma delas por meio da outra sem que isso signifique anulação mútua.  

Contudo, aqui está sendo apontado o que se designou limitação porque se permite 

também pontuar um aspecto interessante do próprio movimento da pesquisa. Nesse sentido, para 

além da uma dada identidade que a estagiária constrói para si, é também a imagem que ela faz 

do próprio pesquisador que está em jogo. A comparação pode ser vista como um recurso de 

didaticidade. Ela permite, dessa feita, a simplificação de um conteúdo que um locutor qualquer 

julga distante ao seu interlocutor. Portanto, é lançando mão de um artifício como o da 

comparação que a estagiária procura fazer o seu outro imergir num mundo que não pertence a 

ele. É como se ela dissesse: “isto é o estágio, assim me vejo como estagiária e tudo se passa 

como se fosse (...)” As reticências entre parênteses representariam, assim, um espaço de 

referências comuns das quais compartilhariam os envolvidos na autoconfrontação, nesse caso, 

estagiário e pesquisador. 

Este fragmento, assim como outros a respeito dos quais já comentamos, reforçam a 

imagem do estagiário como aquele que precisa se conduzir (no seu duplo sentido: o de conduzir 

a si mesmo e o de ser conduzido) com cuidado na sua experiência de estágio. Ele não é, 

evidentemente, uma massa amorfa. Todo sujeito é complexo na sua constituição e tudo que o 

marca irradia sobre as escolhas que ele faz durante a sua aventura no mundo. Contudo, uma vez 

principiante, toda atenção deveria ser observada neste processo de imersão num universo novo 
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de saberes, os quais encontram fonte nos sujeitos que constituem os coletivos, na cultura 

estabelecida pelo contexto imediato, nas injunções próprias às situações sempre novas e 

irrepetíveis etc. Com efeito, desembaraçar-se em meio a tantas novidades encontra na 

solidariedade alheia um elemento facilitador. No caso de um estagiário, o ator social que está 

de frente, ou deveria estar, é justamente o supervisor, a respeito do qual a enunciadora fala mais 

uma vez no fragmento seguinte: 

xxvii. Ele, ele é muito didático. Ele é um... um supervisor-professor. Ele 

não é um supervisor-chefe. Chefe no sentido de só cobrar, né? (Anexo F 

– l. 198-199) 

Já o vimos quando da análise do fragmento (xvi), algumas características particulares do 

supervisor são extremamente valorizadas pela estagiária. Fizemos essa ponderação, mas 

convém aqui retomar. O elogio ao cuidado do supervisor em adaptar sua linguagem à realidade 

da estagiária nos conduz a pensar que não seja em todas as situações de estágio que as coisas 

assim se passem; pode-se pressupor que esta seja uma dificuldade comum à realidade dos 

estagiários de uma maneira geral, qual seja, a de mergulhar num mundo regido por um código 

linguageiro muito próprio. De fato, constituir-se num “falante” proficiente deste código 

demanda tempo, demanda dominar, aos poucos, este verdadeiro saber investido, tão 

característico de cada ambiente de trabalho em específico. Não se trata, tão somente, de um 

jargão, entendido como a linguagem que marca uma categoria profissional, mas sim de um dado 

modo se referir aos objetos das situações de trabalho por meio de uma linguagem cuja assinatura 

é dada por sujeitos concretos, segundo investimentos muito locais. 

O fragmento (xxvii) se insere num contexto mais amplo, a saber, o de uma memória 

acerca do entusiasmo da estagiária na ocasião em que a filmagem foi realizada. Segundo a 

própria estagiária, naquele dia ela se sentia “muito empolgada”, “fazendo várias perguntas sobre 

coisas diferentes”; ela lembra, ainda, que seu supervisor também estava “empolgado em fazer 

perguntas, supor, criar problemas”. Neste exato momento da interação verbal, nós nos 

posicionamos ao recordar que este aspecto nos chamara a atenção, segundo pudemos observar 

durante o período em que fizemos o acompanhamento efetivo do estágio. Com efeito, era hábito 

do supervisor estabelecer diálogos absolutamente típicos das situações clássicas de ensino-

aprendizagem a partir do que ele costumava denominar “desafio”, palavra, inclusive, retomada 
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por nós na ocasião da autoconfrontação. Isso se aproximaria daquilo que Faïta (2005) 

classificaria de “mecanismos particulares de categorização” (p. 59), quando um signo qualquer 

passa, por um processo de apropriação, a funcionar como um signo de pertencimento.  

Respondendo afirmativamente, a estagiária fez a caracterização de seu supervisor que 

consta do fragmento (xxvii). Observe-se que, das quatro sentenças que o constituem, três se 

estruturam a partir de enunciados apoiados sobre o verbo “ser”, o qual, em todos os casos, 

articula a figura do supervisor, retomado pelo pronome “ele”, e um traço peculiar que lhe é 

atribuído ou negado: “didático”; “supervisor-professor”; (não) “supervisor-chefe”. A última 

sentença é a única que destoa do conjunto, do ponto de vista de sua estrutura, sem, no entanto, 

produzir ruídos em relação a eles; definitivamente não. É interessante destacar que estão em 

jogo aí dois estilos de supervisão aos quais a estagiária faz alusão: um conferido ao ator social 

com o qual a estagiária manteve suas relações durante o estágio; outro, por oposição, relacionado 

a um hipotético perfil de supervisor. Esta aproximação entre o supervisor e o professor não deixa 

de ser notável, uma vez que ameniza as fronteiras que buscam impor papéis diferentes ao 

funcionário designado pela empresa onde um aluno realiza seu estágio e o professor da 

instituição de ensino responsável pela orientação. É evidente que, por se tratar de uma 

transcrição de enunciados orais, a articulação muito íntima estabelecida entre supervisor e 

professor por meio do designador “supervisor-professor” resulta de uma escolha do pesquisador 

que transcreve as verbalizações. Contudo, não parece ser outra a questão quando atentamos para 

o fato de que a própria estagiária tenha ressaltado práticas atribuídas ao seu supervisor a que 

fizemos referência anteriormente: fazer perguntas, supor/criar problemas. 

Não se pode deixar de asseverar aqui que, se existem estilos tão opostos de supervisão, 

aproximar-se deste ou daquele deriva das escolhas que os atores sociais fazem no modo como 

conduzem suas ações no seu cotidiano, implica num modo particular de estar no trabalho. Já o 

dissemos na seção anterior, quando da análise de uma fala do próprio supervisor acerca de como 

ele se sentia na condição em que se encontrava, a saber, “honrado” e “temeroso”. De fato, é este 

misto de orgulho e responsabilidade o que produz um sujeito comprometido com aquilo que lhe 

cabe e com a atividade daqueles que estão sob sua responsabilidade. A estagiária, ao dizer que 

lida na sua experiência de estágio com um “supervisor-professor” e não com um “supervisor-
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chefe”, ressaltando que a este importaria apenas cobrar (Resultados? Produção? Aprendizado?), 

manifesta também sua satisfação quanto ao perfil assumido pelo seu supervisor. 

Falamos ainda há pouco em amenização das fronteiras entre figuras tão diferentes. Mas 

o que isso significa para além dos atores sociais que as representam? Ora, exprimiria a própria 

diluição, em alguma escala, das fronteiras entre as instituições em jogo. Fala-se muito na 

necessidade de um diálogo efetivo entre elas. O fragmento evidencia que o sucesso deste desejo 

está na tomada de posição frente aos “desafios”, para utilizarmos uma palavra que emana do 

próprio contexto de nossa pesquisa. Com efeito, as escolhas implicam em assumir riscos, como 

assinalado na referência a Schwartz, algumas páginas atrás, quanto aos motivos que levariam 

um funcionário a “perder seu tempo” para ensinar a um estagiário uma atividade qualquer. As 

aspas aqui servem para marcar, ao mesmo tempo, uma citação ao filósofo e a sua relatividade. 

Seria efetivamente uma perda de tempo? Difícil dizer. Levando em consideração as 

especificidades que marcam a atividade do supervisor enquanto funcionário de um setor de 

manutenção, essas escolhas colocam em evidência ainda mais as dramáticas de uso do corpo-

si, conforme se pode observar a partir das palavras da própria estagiária: “a manutenção é 

emergência, é emergência, tem que ser pra ontem”. 

 

5.2.7 É preciso ter sorte: o estágio como tensão entre o ordinário e o excêntrico 

Esta sessão e a que segue reúnem fragmentos híbridos, segundo os critérios estabelecidos 

por nós para o recorte do corpus. Ou seja, neles, de alguma maneira, estão implicadas a questão 

dos saberes e a das imagens que os enunciadores constroem de si e dos seus pares. Do mesmo 

modo como temos procedido, trataremos de cada situação de enunciação em particular, 

respeitando a mesma ordem até então seguida. Daremos início, portanto, com os fragmentos 

relativos à entrevista e depois voltaremos a nossa atenção para o Grupo de Encontro sobre o 

Estágio. Uma diferença com relação aos dois blocos anteriores é a ausência de fragmentos 

produzidos na autoconfrontação. Com efeito, os parâmetros fixados para o recorte do corpus 

justificam tal ausência.  
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O primeiro dos excertos remonta a questão apresentada à estagiária acerca do papel dos 

saberes teóricos e práticos no âmbito das instituições que o estágio mobiliza. Algumas questões 

que compõem este mesmo contexto já foram objeto de análise em seções anteriores. 

Consideremos aquilo que ora nos interessa: 

xxviii. Acredito que na maioria das instituições... é... nas empresas, 

aliás, que oferecem estágio... a concentração é clara, né?, é mais na parte 

prática porque o estágio tem mais a ver com isso, mas lá, como eu disse 

antes, eu tive, eu... eu considero que eu tive sorte sim, porque meu 

supervisor, ele explica pra mim as coisas tudo não só na linguagem 

técnica, mas fisicamente também... então é como se ele me explicasse 

a... a aplicabilidade da situação, mas ele me explica o porquê também e 

tal pra que a gente entenda tudo... (Anexo D – l. 163-169) 

O verbo que introduz o fragmento é significativo por diversas razões, algumas ligadas à 

sua potencialidade semântica e outras a questões propriamente enunciativas. No que diz respeito 

ao primeiro aspecto, será preciso considerar que aquele que diz "acredito” manifesta, 

evidentemente, sua convicção acerca de alguma verdade. No entanto, é possível falar 

simplesmente em suposição, julgamento ou, ainda, em avaliação. Na verdade, é com este 

segundo conjunto de significados potenciais que a fala da estagiária parece dialogar. Não 

importa que se interprete esta fala tomando-se como referencial semântico qualquer uma destas 

últimas três possibilidades; o que deve ser acentuado aqui, de fato, é a sua remissão aos discursos 

segundo os quais as instituições que recebem estagiários proporcionariam a estes indivíduos o 

contato com a “parte prática”, ainda que, bem o vimos, sobretudo no capítulo em que analisamos 

as normas que recobrem o contexto do nosso estudo, não seja bem assim que as prescrições 

determinem a interface desejável entre os diferentes tipos de saberes envolvidos nesta classe de 

experiência. A força dessa fala da estagiária como referência a discursos que defendem uma tal 

maneira de ver as coisas se evidencia, conforme já observamos em outro momento, na 

ocorrência de um marcador conversacional, o “né?”, o qual atuaria como fator alusivo. O 

encaminhamento deste ponto de vista encontra amparo, inclusive, no trecho explicativo “porque 

o estágio tem mais a ver com isso” que, para nós, se constitui num enunciado atribuível a esta 

voz. 

Com relação ao aspecto enunciativo, é importante destacar que as observações da 

estagiária acerca dos ambientes de estágio, entendidos por ela como o lugar privilegiado em que 
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se constitui a lida com os saberes práticos, estão ancoradas em uma inscrição do próprio sujeito 

da enunciação. Seria perfeitamente possível abordar a questão segundo uma perspectiva 

absolutamente genérica, a partir de estruturas as quais apontassem para a indeterminação do 

sujeito gramatical, por exemplo, mas não é deste modo que tudo se passa. Efetivamente, o 

sujeito da enunciação se mostra na sua inteireza assumindo a responsabilidade sobre o seu dito. 

Retomando um encaminhamento a partir do qual refletimos sobre as potencialidades semânticas 

do verbo acreditar no parágrafo anterior, aquele que diz “acredito” funda um espaço singular de 

enunciação que, a despeito dos já-ditos que a sua fala recupera, o compromete totalmente com 

o objeto mesmo de sua enunciação. A ênfase, no entanto, não deve recair pura e simplesmente 

sobre as marcas da enunciação se se pretende pôr em relevo a questão da singularidade que 

marca os atores sociais. Este aspecto permite considerar, mais do que tudo, um universo de 

experiências particulares que articulam a discussão do plano enunciativo e a do plano 

ergológico. Afinal de contas, se a suposição mesma que a estagiária manifesta na sua fala está 

relativizada, de alguma maneira, por rastros deixados no fio do seu próprio discurso, como se 

pode observar no marcador circunstancial “na maioria das instituições”, isso se deve, sobretudo, 

ao fato de que é a partir da enunciação que uma história pessoal e intransferível vem à tona. 

Alguns indícios presentes na materialidade linguística são categóricos, dos quais 

destacamos, como já o fizemos para comentar outros fragmentos nesta pesquisa, o operador 

argumentativo de concessão/adversidade. Embora o marcador circunstancial para o qual 

chamamos a atenção ainda há pouco implique num pressuposto, qual seja, o de que haveria 

instituições no interior das quais tudo se passa de modo diferente daquele que os discursos 

correntes indicam, é definitivamente o operador argumentativo de que tratamos que funda um 

espaço de especificidades. Observe-se, a partir de uma paráfrase que realizamos, como dois 

mundos se opõem: na maioria das instituições a concentração é clara, é mais na prática, mas lá 

onde a minha história é tecida, algo diferente se dá. É justamente o item lexical destacado em 

itálico que funda as fronteiras entre o ordinário e o excêntrico. Mas a que se deve efetivamente 

isso que denominamos de excentricidade? A resposta está na fala da própria estagiária: “lá, 

como eu disse antes, eu tive, eu... eu considero que eu tive sorte sim”. 

A palavra sorte, destacada logo acima, muito provavelmente passaria despercebida aos 

olhos da maioria dos leitores que com ela se deparassem. De nossa parte no entanto, ela muito 



229 
 

interessa. Antes de insistirmos nela, porém, voltemos a atenção para o segmento no interior do 

qual ela figura. Já nos ocupamos de discutir o modo como atuam os dêiticos de lugar na 

constituição enunciativa de espaços sui generis da experiência com os saberes, mas convém 

aqui retomar o ponto. Observe-se a maneira como funciona o dêitico de lugar “lá”, o qual 

introduz o segmento citado no final do parágrafo anterior. Ele, entendemos, incide sobre a 

situação de enunciação mais imediata de que participa a estagiária ao mesmo tempo em que 

estabelece um campo de singularidades relativo à história de um ator social peculiar em 

confronto com uma cultura mais ampla posta em evidência pelo próprio sujeito da enunciação. 

Do ponto de vista enunciativo, o “lá” estabelece, conforme já tivemos a oportunidade de notar, 

laços com o local de estágio em que as atividades vinham sendo efetivamente desenvolvidas e 

a sua compreensão não se faz possível se não o remetermos ao próprio lugar de enunciação em 

que a interação a partir da entrevista se deu; neste caso, nós o demonstramos, materializado 

inúmeras vezes, nos enunciados produzidos, pelo dêitico “aqui”. A novidade em relação aos 

aspectos que destacamos quando do trabalho com os fragmentos que compõem a primeira seção 

deste capítulo de análise é que o dêitico “lá” não se ancora tão somente na situação de 

enunciação mas em um elemento manifesto no próprio fio do discurso, a saber, o marcador 

circunstancial, ao qual já nos referimos, “na maioria das instituições”. É de fato em relação a 

este elemento que o embreante “lá” se constitui polifonicamente, por assim dizer, instaurando 

aquilo que marca as diferenças entre o ordinário e o excêntrico. Ainda que o operador 

argumentativo de concessão/adversidade funde os limites entre enunciados relativos à contextos 

distintos, ele não atua sozinho na construção dos efeitos de sentido. Na verdade, o modo como 

ele opera serve apenas como pista aos analistas na busca por respostas a questões que lhes 

interessam. Nesse sentido, deve-se dar ênfase, como o temos feito, àquilo que o operador 

argumentativo se encarrega de pôr em relação. Por isso a nossa preocupação em acentuar de que 

modo o embreante “lá”, o marcador circunstancial “na maioria das instituições” e a própria 

situação de enunciação em que os enunciados são produzidos pela estagiária participam do 

processo de construção dos efeitos de sentido a partir do que se poderiam vislumbrar relações 

discursivas e ergológicas, marcadas, respectivamente: pela remissão a discursos segundo os 

quais o estágio é o lugar dos saberes práticos, uma espécie de norma tácita, poder-se-ia dizer; e 

pelo testemunho de um gesto singular de supervisão de estágio, o qual se constituiria, por 

conseguinte, em um processo de renormalização. 
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É justamente o cruzamento destes aspectos que a palavra sorte materializa, a exemplo 

do fragmento (xvi), quando observamos algo semelhante com relação à expressão “graças a 

Deus”, a qual incidia sobre o estilo de supervisão de estágio do funcionário responsável pela 

estagiária a que ela dava tanto valor. Os itens lexicais em questão, portanto, são o indício do 

quanto, na percepção da estagiária, o seu supervisor é capaz de renormalizar as práticas usuais 

em termos de supervisão de estágio. Não apenas isso, no entanto, dizer “graças a Deus” e “eu 

tive sorte” expressa o desconforto que um estagiário pode sentir na transição de mundos tão 

díspares, a saber, o das instituições de ensino e o daquelas que recebem estagiários. Que ela 

precise ser feita, os currículos o determinam; mas de que modo ela se dá, só a atividade pode 

dizer. É uma questão de escolha, para voltarmos a uma noção a que já recorremos algumas vezes 

nestas análises; implica na presença de um sujeito concreto que avalia a situação na qual se 

encontra e decide, em vista dos recursos que lhe estão disponíveis, como proceder. O que explica 

que a experiência do estágio seja positiva ou negativa, que produza um diálogo profícuo ou não 

entre os saberes aí envolvidos, que seja de fato significativa ou mera formalidade para os atores 

sociais que dela participam? Tudo isso só pode ser avaliado a partir do modo como cada um 

destes mesmos atores se posiciona frente às exigências que lhe são colocadas. Que não nos 

passem despercebidos os rastros da fala que manifestam no plano enunciativo a singularidade 

da experiência: “eu tive sorte”; “meu supervisor”. 

É importante destacar que a imagem que a enunciadora constrói de seu supervisor difere 

das fórmulas clássicas a partir do que isso costuma se dar, tais quais aquelas em que atuam, 

sobretudo, os verbos relacionais (ser, estar, parecer e afins) e os qualificadores que eles, os 

verbos, articulam a um objeto qualquer do enunciado (um indivíduo, por exemplo). 

Definitivamente não é assim que a enunciação materializa a figura do supervisor. A referência 

ao estilo de supervisão coloca em evidência os traços não de um modo de ser mas sim de fazer; 

e não de um agir qualquer, mas de um agir “a seu modo”, caracterizado, vê-se, mais uma vez, 

pela maneira como a atividade de supervisão é conduzida: o supervisor promove a gestão de 

códigos linguageiros distintos. Já fizemos um pouco esta discussão, mas aqui a retomamos. A 

questão dos saberes por si só não é capaz de dizer muita coisa. Que cada qual se diferencie dos 

demais pelas especificidades que lhes são inerentes e, em algum momento, possa ser 

complementar em relação aos demais, estaríamos tão somente no campo de uma pressuposição 

(Trinquet, 2011). É preciso acentuar de que maneira tais especificidades tomam forma. Nesse 
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sentido, a fala da estagiária é extremamente relevante, uma vez que nela vislumbramos um 

raciocínio segundo o qual um saber e sua forma de transmissão não podem estar dissociadas. 

Sendo assim, o que difere, em alguma medida, um saber teórico mais primário e um saber mais 

colado nas práticas efetivas de um dado setor da atividade é a linguagem a partir da qual eles se 

estruturam, de um lado, e, de outro, como dissemos algumas seções atrás, os diferentes graus de 

(des)aderência destes saberes em relação às situações de que participam, porque nada disso se 

efetiva sem que os atores sociais, munidos dos recursos necessários, se disponham a vivê-lo, 

sem que a convocação se dê no acontecimento das atividades reais: “ele explica pra mim as 

coisas tudo não só na linguagem técnica, mas fisicamente também”. 

Na ocasião em que realizamos a entrevista, tão logo a estagiária terminou de proferir o 

fragmento em questão, nós a questionamos acerca do item “fisicamente”, o qual, para nós, 

correspondia à referência aos objetos fisicamente presentes na situação de estágio. Nossa 

hipótese, no entanto, não se confirmou. A palavra se referia, de fato, à Física como campo do 

saber, uma vez que o supervisor fosse graduando da área. Esses pormenores, os quais dizem 

respeito aos indivíduos empiricamente falando, são importantes de se destacar porque explicam 

as razões quanto ao modo como determinadas situações se desenrolam. Ao mesmo tempo, eles 

nos permitem problematizar as tentativas de padronização das relações humanas no trabalho e 

mais amplamente na atividade. Esse vaivém entre a linguagem apropriada ao mundo da Física 

como ciência elementar e a linguagem técnica, correspondente ao universo profissional de um 

técnico em eletrotécnica, não encontra lugar em nenhum tipo de prescrição. Resulta, na verdade, 

da reunião de fatores muito singulares que dizem respeito aos sujeitos da atividade em sua 

absoluta individualidade. 

Muito embora todo o percurso que marca a trajetória do aluno corresponda ao que se 

poderia denominar no seu conjunto formação profissional, ele não se dá em virtude das mesmas 

contingências em todas as suas etapas. Durrive (2011), na tentativa de aproximar a abordagem 

ergológica e a Didática Profissional de Pierre Pastré, define formação profissional como a 

experiência na qual “não são os saberes científicos que vêm em primeiro lugar, são os das 

situações de trabalho, complexas, carregadas de variabilidade” (p. 59). O termo Didática 

Profissional recobre os processos de aprendizagem que se dão no exercício da atividade 

profissional. Ora, não é mais ou menos isso que se passa também no estágio? Em parte, sim, 
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porque ainda que na situação em si os saberes disciplinares, os conceitos científicos assomem 

apenas circunstancialmente, em virtude do quanto eles sejam pertinentes à historicidade na qual 

está implicada a própria atividade como acontecimento, em se tratando de um estagiário, 

integralmente comprometido com a instituição de ensino e com a instituição de estágio, a 

pertinência do acadêmico será sempre um pouco mais acentuada e, um tanto quanto mais 

familiar, ao passo que os saberes locais, um tanto quanto mais estranhos, representarão sempre 

um desafio maior. Conforme explica acerca de como procedia seu supervisor, a estagiária diz: 

“então é como se ele me explicasse a... a aplicabilidade da situação, mas ele me explica o porquê 

também e tal pra que a gente entenda tudo...” Vê-se, portanto, que o retorno ao terreno do 

conhecido é posto em destaque. Uma vez mais, é o operador argumentativo de 

concessão/adversidade que marca a fronteira entre o habitual e o singular. 

Considere-se, agora, e muito brevemente, fragmento seguinte: 

xxix. (...) ele explica nesses dois sentidos, porque às vezes... é... em... 

estudos técnicos, eletrotécnica, engenharia, eletrônica, todo tipo de 

engenharias, a linguagem de livros e tudo é sempre muito técnica, a 

gente sempre aprende a aplicabilidade das, das coisas, mas não porque 

normalmente é assim... lá ele explica essas duas, desses dois modos, 

graças a Deus. (Anexo D – l. 175-179) 

Não nos estenderemos muito nos comentários sobre este trecho, porque em boa medida 

ele repete o anterior. Aliás, ambos compõem um mesmo momento da interação durante a 

entrevista. O que deve ser destacado, ou tão somente relembrado, é a referência ao supervisor 

como o ente responsável pela mediação entre saberes distintos. Assim como identificamos 

indícios de que a sua prática foge ao habitual, quando demos relevo, por exemplo, ao uso da 

palavra sorte, aqui neste trecho nos vemos confrontados com este mesmo tipo de questão quando 

a estagiária diz não ser normal que princípio e aplicação dialoguem e que, “graças a Deus”, o 

seu supervisor se preocupa em promover o diálogo. O que pode ou não instaurar este diálogo é 

de fato uma tomada de posição de seu supervisor frente ao desafio de realizar a atividade para a 

qual é convocado. 

O último fragmento desta seção sustenta o tópico. Vejamos: 
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xxx. (...) eu sou mais cientista do que engenheira... mas tem, é, é 

interessante se acostumar com os dois lados, saber o porquê e aplicar 

aquilo ali, ver o funcionamento, tanto o princípio quanto o 

funcionamento, mas é muito comum, mesmo aqui no IF, justo por 

eletrotécnica ser uma... é... é o que se vê na engenharia elétrica, mas 

superficialmente... então livros e mesmo os professores explicam, não 

dá pra aprofundar muito, então a gente tem que se acostumar com uma 

linguagem muito técnica sim, mas eu acho interessante os dois lados, 

acho que para mim é muito necessário as duas, essas duas vertentes... 

(Anexo D – l. 183-190) 

Logo no início nos deparamos com uma fala da estagiária que incide sobre a sua própria 

imagem. Ela se define como “mais cientista do que engenheira”, uma distinção que conversa 

com o que ela mesma vinha tratando anteriormente acerca das diferenças no domínio da 

linguagem entre disciplinas técnicas e disciplinas teóricas. Chama a atenção o fato de que no 

trecho em que a enunciação aponta diretamente para a construção de uma dada imagem do 

enunciador, muito embora duas competências sejam mobilizadas, elas não constituem um par 

opositivo; pode-se falar, evidentemente, em predileção, mas em detrimentos, não. Ser “mais 

cientista do que engenheira” significa ser mais afeita a um universo do que a outro, mas sem a 

anulação total daquele a que não se dê maior preferência. Esse tipo de posição assumida, a partir 

da qual uma dada imagem de enunciador emerge, evidentemente, não deixa de ter implicações 

sobre a questão dos saberes. Competiria ao cientista, sobretudo, o lugar dos saberes ditos puros, 

para os quais os princípios e formulações teóricas os mais genéricos reclamam um lugar 

privilegiado. Por seu turno, ao engenheiro, supostamente o ator que lida com um tipo de 

conhecimento aplicado, os investimentos locais protagonizariam as suas relações com o saber. 

O que está em jogo aqui, vê-se bem, é uma segmentação clássica entre concepção e execução; 

ou melhor, herança taylorista, deparamo-nos com um discurso segundo o qual “a separação entre 

concepção e execução reconduziu o fazer industrioso a uma aplicação mecânica de saberes 

teóricos” (Durrive, 2011, p. 58). 

Toda esta ordem de predileções se dá a ver não apenas no modo um tanto quanto 

explícito como a enunciação recorta a questão no trecho anteriormente comentado, quando a 

enunciadora define a si mesma, mas na organização dos outros elementos que constituem o fio 

discursivo. Observe-se, por exemplo o excerto “saber o porquê e aplicar aquilo ali”. 

Estruturalmente complexa, constituída, portanto, de dois sintagmas oracionais, dos quais o 
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primeiro seria “saber o porquê” e o segundo, “e aplicar aquilo ali”, a passagem relaciona, a seu 

modo, as noções de concepção e execução. A disposição dos elementos é, por si só, uma 

evidência razoável capaz de ilustrar uma associação hierárquica entre os processos aí 

compreendidos. No entanto, há de se pôr em relevo o papel fundamental que o operador “e”, o 

qual introduz o segundo sintagma oracional, desempenha. Ela corresponderia a um operador 

argumentativo que indica finalidade, intuito ou objetivo, o que nos permitiria acentuar ainda 

mais os laços de escala estabelecidos, segundo a fala da estagiária, entre concepção e execução: 

aprendemos o princípio para depois o observarmos em seu funcionamento. 

É importante destacar, no entanto, para que não se dê a entender que nos interesse aqui 

condenar a posição assumida pela estagiária ou por seja lá quem for, que tudo isso resulta de 

um arranjo para além dos sujeitos individualmente falando. Trata-se, a bem da verdade, de uma 

configuração que encontra lugar nas próprias instituições a partir das quais ela emerge e se 

perpetua, sob a forma de práticas e discursos. A escola, a universidade ou o curso como espaços 

da teoria (dos princípios) e o estágio como o locus da prática (da aplicação/funcionamento) se 

constituem a partir do modo como elas mesmas, enquanto instituições, se organizam e fazem a 

gestão dos papéis que lhes cabem no processo de formação profissional. Observe-se que a 

estagiária afirma ser interessante se acostumar com duas realidades que, segundo sua 

compreensão, estão divorciadas; um divórcio estabelecido desde sempre. Nós insistimos, um 

divórcio institucionalmente estabelecido: “mas é muito comum, mesmo aqui no IF, justo por 

eletrotécnica ser uma... é... é o que se vê na engenharia elétrica, mas superficialmente... então 

livros e mesmo os professores explicam, não dá pra aprofundar muito”. Tenha-se em conta como 

a instituição (“aqui no IF”), os campos (“eletrotécnica” e “engenharia elétrica”), os indivíduos 

(“os professores” e, consequentemente, os alunos, bem como os profissionais da área) e as obras 

(“livros”) se veem profundamente afetadas por esse divórcio. 

Aos alunos que experimentam uma tal situação, reatar os laços que institucionalmente 

foram desfeitos, a partir de uma lógica que opõe concepção e execução, se constitui num desafio, 

numa verdadeira dramática, que cada um precisa viver a seu modo, aproveitando, quando 

possível, as oportunidades que os encontros lhes proporcionam. Será preciso, talvez, ter “sorte” 

para que se possa dizer “graças a deus”. 
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5.2.8. Entre muitas diferenças, alguns “dramas” compartilhados 

Finalmente a última seção deste nosso capítulo de análise, agora nos encarregamos, 

novamente, de alguns enunciados produzidos no Grupo de Encontro sobre o Estágio, os quais, 

diferente dos demais, ainda que inseridos no mesmo contexto, estão centrados hibridamente 

sobre a questão dos saberes e das imagens que os enunciadores têm de si e de seus pares. O 

primeiro dos fragmentos remonta a questão por nós colocada acerca da função do estágio na 

formação do aluno: 

xxxi. A fase de estágio, pra mim ela é a mais crucial de todas, é onde o 

estagiário, no caso o aluno, ele já não pode se dar ao luxo de “eu não sei 

tanto”, sempre aconselho a “não sei”, fale com o seu orientador do 

estágio “eu não sei”. Nunca a arrogância do “eu sei”. Nunca faça isso, 

sempre aconselho ao meu aluno em orientação, meus alunos como um 

todo, os meus em orientação eu acho que sou mais enfático, eu acredito 

que eu tenha falado com você várias vezes isso. Então pra mim o estágio 

é o elo que tem que ser o mais forte, é que dá a verdadeira oportunidade 

do aluno congregar conhecimento teórico com um novo conhecimento 

teórico que vai aprender também no estágio. (Orientador – Anexo E – l. 

44-52) 

O trecho é uma continuidade daquilo de que já nos ocupamos quando da análise do 

fragmento (xviii) e está marcado por um arranjo sintático bastante significativo. Ele se organiza 

em torno de dois tipos básicos de enunciados: os descritivos e os injuntivos. Com relação aos 

primeiros, a preocupação é com a caracterização do estágio; com relação aos segundos, o 

enunciador procura assinalar um pouco aquilo que marca seu gesto particular de orientação e os 

desdobramentos acerca da imagem que ele tem de si e dos estagiários. Essas diferenças em 

termos de tipologia textual não são, no entanto, opositivas, de modo a se conformar entre elas 

dois momentos distintos no conjunto daquilo que se enuncia. Elas compõem, na verdade, um 

mesmo cenário a partir do qual concepção de estágio, atores sociais envolvidos e saberes se 

veem profundamente imbricados. 

 Logo no início do fragmento considerado, nos vemos diante de uma descrição do estágio 

da qual não podemos nos esquivar. Ela se dá não no absoluto mas na comparação com todas as 

fases que compõem o percurso da formação profissional. É o que afirma o enunciador, 

explicitamente, no excerto “A fase de estágio, pra mim ela é a mais crucial de todas”. Um tanto 
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quanto óbvio seria afirmar que uma tal descrição do estágio decorre de um ponto de vista 

particular; no entanto, acentuar este aspecto permite evocar uma polêmica materializada no 

plano enunciativo e discursivo. Por esse motivo, grifamos a expressão “pra mim”, porque, ao 

mesmo tempo em que sinaliza um espaço de particularidade, alude, por confronto, a outras 

opiniões/discursos segundo os quais haveria fases mais importantes na formação profissional 

do que a do estágio. O encaminhamento da compreensão que o enunciador tem do estágio não 

se faz sem uma justificativa, a qual se acha consubstanciada no trecho imediatamente posterior: 

“é onde o estagiário, no caso o aluno, ele já não pode se dar ao luxo de ‘eu não sei tanto’, sempre 

aconselho a ‘não sei’, fale com o seu orientador do estágio ‘eu não sei’”. Esta justificativa 

encontra lastro naquilo a que o próprio enunciador fizera menção no fragmento (xviii), quando 

distinguiu, bem o vimos, o “ciclo aluno” e o “ciclo profissional” com base no critério do erro e 

da morte, tomada esta como provável consequência daquele. A distinção aqui, no fragmento de 

que tratamos, tem lugar, contudo, na teatralização de um discurso direto atribuído, 

hipoteticamente, à figura do estagiário: “eu não sei tanto” e “eu não sei”. No seu conjunto, o 

trecho permite depreender um ponto de vista segundo o qual a posição do estagiário é, de certo 

modo, mais confortável, ainda que a ele caiba uma atitude de cautela; permite ainda identificar 

dois perfis de estagiário, a saber, aquele que se arriscaria ao dizer “eu não sei tanto” e aquele 

que se resguardaria ao dizer “eu não sei”. Muito embora compreendamos o encaminhamento 

que o orientador faz em sua fala, não podemos nos desviar do fato de que, impulsivo ou 

cauteloso, o estagiário é recortado a partir de um “não saber”. Este tipo de caracterização 

inferido de um hipotético discurso relatado, marcado pela falta, por assim dizer, não deixa, 

portanto, de ser emblemático. 

Falamos ainda há pouco em injunção. A caracterização do estagiário como aquele que 

pouco ou nada deveria saber, se ajusta, nos parece, ao tom assumido na própria enunciação. 

Com efeito, o recurso a marcadores circunstancias absolutos de tempo (“sempre”; “nunca”), 

conjugado a verbos no imperativo (“fale”; “faça”) e a referência explícita à estagiária como 

coenunciadora (“eu acredito que eu tenha falado com você várias vezes isso”) encarnam a figura 

de um enunciador injuntivo, incisivo e contundente; nada atípico, nós o sabemos, diante das 

considerações que já fizemos acerca da sobreasseveração como traço marcante da fala do 

orientador que nos serve de ator social de pesquisa. Não é de outro modo, inclusive, senão a 

partir de uma sobreasseveração, que o enunciador encaminha uma conclusão: “Então pra mim 
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o estágio é o elo que tem que ser o mais forte, é que dá a verdadeira oportunidade do aluno 

congregar conhecimento teórico com um novo conhecimento teórico que vai aprender também 

no estágio.” Observem-se os índices da sobreasseveração: a atuação do operador argumentativo 

de conclusão que introduz o trecho (“então”); a sinalização de uma fala individualizada (“pra 

mim”); a inscrição de parte do enunciado no plano de uma modalidade deôntica (“tem que ser”); 

a manifestação de um juízo de valor (“verdadeira oportunidade”).  

Tudo isso conforma um trecho fortemente sobreasseverado, é verdade, mas não apenas 

isso. Do ponto de vista ergológico, recorta-se um espectro de crenças e valores do qual não se 

quer abrir mão, sob pena de que, caso o faça, o indivíduo se perca na ausência de afirmação da 

sua individualidade. Não se trata, portanto, tão somente de um cuidado com aqueles que, de 

alguma maneira se encontram sob sua responsabilidade (“sempre aconselho ao meu aluno em 

orientação, meus alunos como um todo, os meus em orientação eu acho que sou mais enfático”), 

mas de preservação de sua própria identidade e daquilo que denominamos corpo-si, em todas 

as dimensões de uso que isso comporta. É também no interior deste último trecho que se 

encontra uma passagem extremamente significativa porque produz uma ruptura, pelo menos no 

plano discursivo, com o conjunto dos lugares-comuns acerca da relação entre os saberes. Senão, 

o vejamos. Fala-se na congregação de “um conhecimento teórico com um novo conhecimento 

teórico”, os quais, respectivamente, corresponderiam à instituição de ensino e ao ambiente de 

estágio: não mais teoria-prática, mas teoria-teoria; para além da distinção estéril, um 

encaminhamento possível de diálogos e continuidades. 

As reflexões acerca dos saberes e do modo como o indivíduo se insere nesta 

problemática é também a tônica do fragmento seguinte, igualmente imputado à figura do 

orientador: 

xxxii. É, o programa de ensino, acho que às vezes falta um pouco o 

conteúdo histórico do tema. Tem circuito elétrico, mas por que que tem 

circuito elétrico em série? Porque ele é seco, circuito em série, circuito 

em paralelo, circuito misto, ponte de Wheatstone, ponte de Kelvin. Mas 

não tem o porquê. Então eu tinha esse porquê, apesar dessa ponte de 

Kelvin inútil, eu não me atrevi a tentar tirar porque podia servir pra 

alguma coisa, eu só não sabia. Eu não queria que a minha ignorância se 

tornasse um ponto de ignorância futura. Foi retirado uma época do 

conteúdo, depois eu acabei com os colegas insistindo em retomar 
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aqueles conteúdos básicos todos de pontes; um aluno estagiando, 

fazendo medição de defeitos em boninas de motores, pra saber se uma 

bobina, uma única bobina tá com defeito: ponte de Kelvin. Eu não sabia. 

Então eu tive essa reciclagem histórica com a prática de um aluno em 

estágio. Então até nesse ponto, a atividade do estagiário, ela é a aula pro 

mau docente. Eu não perco essas oportunidades de aprender. Vou 

ensinar a Juliana a produzir um texto que conta uma história de uma vida 

profissional. E essa vida profissional pra mim tem pontos de ensino. Eu 

não sei o que outros pensam, que é só ensinar, eu acho que eu aprendo 

mais do que eu ensino. (Orientador – Anexo E – l. 80-93) 

Aqui, estão pautados, mais especificamente, alguns temas absolutamente relevantes: o 

alcance dos programas de ensino; a contribuição do estagiário como elemento atualizador dos 

saberes; relação ensino-aprendizagem. Logo no início do fragmento, o orientador faz uma 

reflexão sobre o programa de ensino – o qual deve ser compreendido como um tipo de norma 

antecedente –, a partir da referência a um dos muitos tópicos com os quais têm de lidar na sua 

atividade docente. Segundo o encaminhamento dado, “às vezes falta um pouco o conteúdo 

histórico do tema”; na sequência, ele aponta um tema, especificamente, e enuncia um 

questionamento a seu respeito: “Tem circuito elétrico, mas por que que tem circuito elétrico em 

série?”. Esta última pergunta poderia ser entendida como do tipo retórica, não endereçada a 

nenhum dos interlocutores imediatamente implicados na interação verbal, mas sim um convite 

à reflexão, de certo modo, paradoxalmente, extensível a todos. Muito embora a resposta dada 

pelo enunciador à pergunta que ele mesmo encaminhou seja introduzida por um operador 

argumentativo de causa/explicação, o qual, no fio do discurso, parece retomar a questão que 

classificamos como retórica, percebe-se que o que se passa é algo diferente. Na verdade, à 

pergunta retórica, sobre a qual chamamos a atenção, corresponderia uma crítica aos temas em 

geral (“às vezes falta” algo) com os quais a atividade docente impõe a lida. 

É impossível não destacarmos uma estreita ligação, no que tange às relações 

intradiscursivas, entre os aspectos que salientamos na análise dos fragmentos (xxviii), (xxix) e 

(xxx) e este de que ora nos ocupamos. Imperativo retomá-los, vimos de que modo a fala da 

estagiária valorizava a atuação de seu supervisor, segundo ela, responsável pelo trânsito entre o 

princípio e o funcionamento. Pois bem, não é de outra coisa que trata a passagem em tela. 

Quando caracteriza o tema dos circuitos elétricos como “seco”, reclamando da ausência de um 

“porquê”, o enunciador não faz outra coisa que não reivindicar justamente o elo entre o princípio 
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e o funcionamento, este último, designado na sua própria enunciação como “conteúdo 

histórico”. Aparentemente esdrúxula, a expressão é portadora de um sentido absolutamente 

relevante. Um leitor desatento poderia atribuí-la a elementos propriamente históricos, tais quais 

aqueles que fossem capazes de remontar o percurso das formulações teóricas sobre o tema ou a 

história mesma de seus formuladores. Contudo, orientando-nos pelo conjunto do enunciado de 

que ela é parte, percebemos se tratar de algo como sinônimo de acontecimento, noção mais 

próxima da ideia de historicidade, aquela forjada sobretudo a partir de situações reais (a 

atividade propriamente dita) em que os princípios teóricos se vejam implicados ao assumirem 

uma relevância local. 

As nossas considerações se amparam no trecho que toma a forma de um relato, a partir 

do qual o orientador compartilha uma experiência sua com outro estagiário, que lhe permitiu 

enxergar sentido para certos conteúdos de cuja pertinência ele já não estava mais absolutamente 

convencido: “Então eu tinha esse porquê, apesar dessa ponte de Kelvin inútil, eu não me atrevi 

a tentar tirar porque podia servir pra alguma coisa, eu só não sabia”. De fato não o sabia e o 

despertar acerca da relevância do tópico só se fez valer pelo aprendizado com a experiência, ou 

melhor, com a atividade de um de seus estagiários: “um aluno estagiando, fazendo medição de 

defeitos em boninas de motores, pra saber se uma bobina, uma única bobina tá com defeito: 

ponte de Kelvin. Eu não sabia. Então eu tive essa reciclagem histórica com a prática de um aluno 

em estágio”. 

Cotejando, mais uma vez, este fragmento com aqueles aos quais já nos referimos, 

atribuídos à estagiária, notamos que, apesar dos diferentes papéis que cada qual dos atores 

sociais desempenha, algumas questões lhes são comuns. Então, se ao estagiário pode soar 

dramático ter de lidar com situações para as quais ele não se vê plenamente preparado, em vista 

das contingências que são próprias a cada contexto no qual uma dada relação com os saberes é 

estabelecida, não menos dramático soaria para um orientador. Com efeito as culturas são 

distintas e a correlação possível se dá a partir de um esforço constantemente renovado imposto 

pela situação em si. Nesse sentido, o circuito clássico ensino-aprendizagem, o qual pressupõe 

um circuito dos próprios atores aí envolvidos, se vê invertido; mais do que isso, desdobrado, na 

medida em que ensinar e aprender passam a compor as etapas de um processo que não aceita 

sobreposições, a não ser sob pena de usurpação, empobrecimento da experiência ou anulação 
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das individualidades: “Então até nesse ponto, a atividade do estagiário, ela é a aula pro mau 

docente. Eu não perco essas oportunidades de aprender. Vou ensinar a Juliana a produzir um 

texto que conta uma história de uma vida profissional. E essa vida profissional pra mim tem 

pontos de ensino”. O encaminhamento que é feito pela fala do orientador não encontraria 

acolhida, no entanto, no conjunto dos profissionais da educação, especificamente os professores. 

É o que se evidencia na passagem final do fragmento quando, assumindo um tom moderado, 

afirma-se desconhecer a posição dos colegas. Apesar de dizer “eu não sei o que os outros 

pensam”, logo na sequência, a enunciação aponta para aquilo de que o enunciador desconfia 

acerca do assunto. Este tipo de artifício permite ao enunciador destacar-se em relação às práticas 

que ele considera equivocadas. 

O fragmento seguinte, atribuível à estagiária, se refere também à questão colocada acerca 

da função do estágio na formação profissional. Vamos a ele: 

xxxiii. Então, eu acho... eu, eu me acho uma pessoa assim, que eu seria 

incapaz de, acabei de estudar e, como aconteceu com um amigo, com 

um outro estudante que foi contratado numa empresa e começou a 

trabalhar com automação, eu acho que eu não conseguiria fazer isso, 

né?, eu precisaria de um tempo maior pra, pra me adaptar às questões 

práticas. Eu falei até, até brinquei no início. O Augusto dizendo “ah, 

faça a ligação e tal”, “mas cadê os pinos de banana?”, porque é diferente 

né?, essa questão assim de instalação, de mexer com ferramentas, essas 

coisas, eu não tive, acho que agora tá começando ter, tem laboratório 

novo com chuveiro, algumas coisas assim mais práticas eu não tive. E, 

bom, algumas pessoas já têm esse conhecimento de como manusear 

ferramentas; eu não tinha, então acho que eu sou uma pessoa que eu 

demoraria mais um pouco pra, é, imergir nessa questão prática. 

(Estagiária – Anexo E – l. 108-118) 

É notório o fato de que a estagiária parece fugir completamente ao tema proposto pela 

pergunta. No lugar de falar diretamente do papel do estágio na formação do aluno, ela aborda 

questões ligadas a como se vê na condição em que se encontra, qual seja, a de estagiária, para, 

a partir daí, elaborar um raciocínio acerca do papel do estágio na sua formação. A maneira 

escolhida para tratar de si, inicialmente, é por meio da comparação entre ela mesma e um amigo, 

o qual lhe serve de referencial, também estudante de eletrotécnica, que realizou seu estágio na 

área de automação. Nosso conhecimento acerca de toda a composição da pesquisa, 

considerados, inclusive, alguns aspectos ligados à vida particular dos atores sociais, nos permite 
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fazer um apontamento importante. O amigo a que a estagiária se refere não é oriundo do mesmo 

contexto institucional que ela. Com efeito, trata-se de uma figura das suas relações pessoais que, 

coincidentemente, frequentava, à época, o mesmo curso. Esta ressalva é pertinente porque 

restringe os termos da comparação. De qualquer modo, ainda que procedentes de espaços de 

formação profissional distintos, o que nos induziria a tomar o paralelo como parâmetro para o 

modo como a estagiária constrói enunciativamente uma imagem de si, não nos parece ser este o 

ponto central. 

O que podemos observar de mais notável neste fragmento com relação a este aspecto é 

de fato a avaliação que a enunciadora faz de si tendo em vista a sua própria experiência como 

aluna e como estagiária. Uma avaliação, deve ser dito, que passa pelo uso massivo das marcas 

de primeira pessoa (o pronome “eu” abunda), os quais nos servem como evidência. A estas 

marcas, no entanto, correspondem alguns verbos modais (“achar”) ou mesmo verbos 

flexionados no futuro do pretérito do indicativo (“precisaria”; demoraria”; entre outros), os quais 

apontam, sabidamente, para a manifestação de uma modalidade epistêmica relacionada aos 

“graus do possível” (Neves, 2000, p. 172). A modalização aqui é compreensível, certamente, 

pelo fato de que a enunciação se assenta numa história; na verdade, em duas: aquela que 

compreende, de um lado, a aprendizagem na instituição de ensino, tendo em vista os saberes 

que lhe são concernentes, e de outro, a aprendizagem experimentada no estágio, com toda sorte 

de novos saberes que ela proporciona; e aquela história correspondente à própria situação de 

pesquisa de que a estagiária participa como atora social. 

Com relação a este último aspecto, referimo-nos especificamente à remissão que a fala 

da estagiária faz a uma outra situação de enunciação, qual seja, a da entrevista de que ela 

participara conosco, que, por sua vez, resgatou, num dado momento da interação, uma situação 

real de estágio a que a estagiária se submeteu no curso de sua experiência: as dificuldades de 

lidar com instalações elétricas em virtude da infidelidade entre o meio laboratorial e o meio 

profissional. Nós bem o vimos ainda na primeira seção deste capítulo de análise, quando nos 

ocupamos de refletir sobre alguns aspectos relacionados ao fragmento (viii). Nesse sentido, é 

possível reencaminhar nossa leitura do fragmento em tela, ampliando o destaque dado para a 

manifestação de uma determinada modalidade discursiva. Para além dos “graus do possível”, 

podemos argumentar que o modo como a estagiária se inscreve enunciativamente, de certa 
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forma, melindrando sua enunciação, se deve ao fato de que, diferente da situação de entrevista, 

da qual participaram o pesquisador e a estagiária somente, durante o Grupo de Encontro sobre 

o Estágio, os “personagens” são outros, os quais a sua fala poderia vir a comprometer. Assim, 

o verbo modal e aqueles no futuro do pretérito para o qual chamamos a atenção há pouco 

materializariam não apenas a modalidade epistêmica mas também um gesto de polidez por parte 

da enunciadora. De qualquer maneira, o fragmento traz à baila, mais uma vez, a questão dos 

saberes específicos que correspondem a cada um dos espaços atuantes no processo de formação 

profissional, os quais representam um enorme desafio para o neófito. 

À medida que as nossas análises avançam, nos convencemos cada vez mais de que o 

estágio é um momento de extrema relevância para a formação profissional, sobretudo porque 

coloca em perspectiva esses encontros para os quais temos chamado a atenção nos fragmentos 

considerados: dos atores; dos saberes; dos valores etc. A partir do fragmento seguinte, nós 

retomamos algumas destas questões: 

xxxiv. Ah, eu acho que o estágio é aquele primeiro contato, né?, essa 

transferência, né?, de aluno pra trabalhador, e pra mim eu acho crucial, 

porque são realidades diferentes, na escola geralmente se prende a um 

pouco de teoria, há um pouco de simulações práticas, mas aplicar numa 

situação real mesmo, pra valer, você tendo que decidir, né?, você tendo 

que calcular, você não vai ter o professor pra te apontar, “aqui você 

errou, aqui é pra fechar curto”, não, é você e ponto final. Então eu acho 

que o estágio serve pra isso, você ter um contato com alguém um 

pouquinho mais experiente, e você pode fazer essa troca de, de 

conhecimento, né?, em algumas situações você vai ter que ensinar, 

porque você tá mais atualizado, em outras você vai aprender a ter essa 

segurança em executar as tarefas. (Supervisor – Anexo E – l. 124-132) 

O trecho é de responsabilidade do supervisor de estágio e também se insere no mesmo 

contexto dos fragmentos anteriores que compõem esta seção. O enunciado se inicia a partir de 

uma caracterização do estágio: “primeiro contato”, “transferência (...) de aluno pra trabalhador”; 

na sequência, qualifica-se tudo isso como “crucial”. Do ponto de vista enunciativo, todo este 

movimento está apoiado sobre a manifestação do enunciador a partir das marcas que lhe são 

próprias: pronomes e verbos. Já o dissemos, mas convém repetir - justo porque se trata de uma 

das especificidades de nosso trabalho apontar em que medida posicionamentos se afastam ou se 

aproximam - o fato de que a enunciação se veja organizada em torno de marcas explícitas do 
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enunciador se deve, acreditamos, a dois motivos. O primeiro deles, no plano mais imediato, tem 

a ver com a situação de enunciação em si, na qual estão implicados outros atores sociais, dois 

dos quais encaminharam uma resposta acerca do mesmo tópico; o segundo tem a ver com a 

manifestação de perspectivas diferentes a respeito de qual seria o papel do estágio na formação 

profissional. Se ao enunciador do trecho em questão convém aproximar-se dos discursos que 

valorizam o estágio, aproximação esta que encontra evidências exatamente nas marcas 

linguísticas a que nos referimos há pouco, por inferência, depreendemos que se produza um 

afastamento daqueles que dizem o contrário. É bem verdade que no seu conjunto, as 

intervenções dos atores sociais que participam de nossa pesquisa se preocupam, o tempo todo, 

em prestigiar a experiência do estágio. Nós o sabemos, contudo: haverá os que não pensem 

assim. Essas vozes contrárias nos chegam nas minúcias, nas fissuras em que o outro se destaca 

na ordem do mesmo: “pra mim” x para os outros. 

O fato de que a relevância do estágio é realmente uma questão aberta, em disputa, se vê 

reforçado pela sequência do fragmento. Quando justifica porque procede um tal julgamento, o 

enunciador busca delimitar o quanto o ponto de vista a que se mostra simpático é pertinente: 

“porque são realidades diferentes, na escola geralmente se prende a um pouco de teoria”. 

Observe-se que, mais uma vez, toma vulto a questão dos saberes teóricos/constituídos no âmbito 

das instituições de ensino. Existe um aspecto considerável, no entanto, para o qual já chamamos 

a atenção em diversos momentos nestas análises. Não há, segundo o enunciador em questão, 

antagonismos radicais em termos de saberes no que tange aos espaços institucionais diretamente 

envolvidos na experiência do estágio. Poderíamos falar, evidentemente, em predominância, 

hegemonia ou qualquer coisa do gênero a depender dos esteios, mas dicotomizar, pelo que vimos 

a partir das diversas verbalizações de que temos nos ocupado, não é razoável. Para que não 

restem dúvidas, insistamos sobre a materialidade linguística. Na passagem referida ainda há 

pouco, o enunciador fala sobre um hábito no trato com o saber: nas escolas, dá-se ênfase à teoria. 

É interessante observar o segmento “se prende um pouco”. Nele, nós entendemos, está expressa 

uma crítica ao modelo estabelecido nas instituições de ensino, qual seja, aquele firmado sobre 

uma espécie de verborragia teórico-conceitual. A bem da verdade, a “prática” aí encontra o seu 

lugar, mas não é protagonista: “há um pouco de simulações práticas”. 
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Contudo, ainda que encontre o seu lugar, a prática tal qual ela é concebida na instituição 

de ensino, como um exercício de simulação, não encontra correlato nas situações reais de vida. 

A evidência material desta incompatibilidade entre o simulado e o real está no operador 

argumentativo de concessão/adversidade que introduz o trecho que segue: “mas aplicar numa 

situação real mesmo, pra valer, você tendo que decidir, né?, você tendo que calcular, você não 

vai ter o professor pra te apontar, “aqui você errou, aqui é pra fechar curto”, não, é você e ponto 

final”. A distinção entre um contexto e outro não se expressa, devemos dizer, apenas pelo 

operador. Um conjunto de elementos se prestam a dirimir as reciprocidades. Simulação é distinta 

de “situação real mesmo”; esta última é “pra valer”, do que se infere que a outra não. Alguns 

verbos que compõem esta passagem se devem, em muito, ao ramo profissional a que pertencem 

os atores sociais da pesquisa, mas eles são representativos de todas as situações reais de 

atividade porque apontam para a presença inevitável daquele que age: decidir, calcular. O 

enunciador resgata, ainda, um discurso supostamente do professor que serviria de guia ao aluno 

na lida com as simulações, um suporte que não existiria mais “numa situação real mesmo”: “é 

você e ponto final”.  

O trecho derradeiro do fragmento retoma o que o antecede e encaminha uma conclusão. 

Parece-nos pertinente acentuar, então, o papel assumido pelo pronome “você”, o qual atua mais 

ou menos desde a metade do fragmento. É interessante observar de que modo o pronome em 

questão recobre sujeitos empíricos distintos. Ora aponta para os estagiários de uma maneira 

geral: “aplicar numa situação real mesmo, pra valer, você tendo que decidir, né?, você tendo 

que calcular, você não vai ter o professor pra te apontar”, “é você e ponto final”; ora para um 

estagiário hipoteticamente considerado: “aqui você errou, aqui é pra fechar curto”. Há ainda 

uma terceira via, aquela segundo a qual o pronome em questão remeteria para discursos 

genéricos, mais ligados a crenças e valores, ou melhor, dizendo, a posicionamentos discursivos 

acerca do estágio de uma forma mais ampla: “você ter um contato com alguém um pouquinho 

mais experiente, e você pode fazer essa troca de, de conhecimento, né?, em algumas situações 

você vai ter que ensinar, porque você tá mais atualizado, em outras você vai aprender a ter essa 

segurança em executar as tarefas”. 

No seu conjunto, importa observar, a respeito do fragmento, uma vez mais, o debate 

acerca dos saberes contingentes a cada contexto em específico no qual de alguma maneira se 



245 
 

veem implicados os sujeitos envolvidos nas relações de estágio curricular supervisionado. 

Forjado, essencialmente no heterogêneo, o estágio resulta na heterogeneidade mesma dos atores 

que lhe são concernentes: estagiário, orientador e supervisor; cada um deles recortado segundo 

o modo como são concebidos enunciativamente: o professor como aquele que aponta erros, o 

supervisor como “alguém um pouquinho mais experiente”, o estagiário como aquele que precisa 

aprender, mas que tem muito a ensinar. 

O fragmento seguinte – o último de nossas análises – mostra os desafios que o estágio 

representa em termos de articulação entre saberes, atores e contextos institucionais distintos. Ele 

remonta a pergunta feita durante o GEE sobre a relação entre os saberes acadêmicos e os do 

chão-de-fábrica: 

xxxv. (...) então essa relação professor-aluno-professor de estágio, eu 

chamo assim, eu gosto de chamar de professor de estágio, porque tá 

ensinando todo dia; essa relação, uma boa relação, deveria ser mais 

forte. Eu acho que ainda não existe essa possibilidade do professor ter 

tanto contato mais forte com os estágios, porque tem muito a aprender. 

Pelo menos eu enxergo assim, se algum outro ou outros professores 

acham que não há necessidade porque já sabem, é... então eu tenho que 

lamentar muito, eu tenho que dizer que eu sei muito pouco, porque a 

cada contato que eu tenho, eu aprendo muito. (Orientador – Anexo E – 

l. 326-332) 

A passagem se insere num enunciado maior a partir do qual o orientador trata das 

evoluções tecnológicas que marcam a área da eletrotécnica e o modo como elas se materializam 

em termos de saberes para aqueles que estão na zona acadêmica da formação profissional. A 

exemplo do que havia sido sugerido quando da análise do fragmento (xxxii), manifesta-se 

claramente a relevância que a atividade do estagiário assume no processo de “renovação” dos 

conteúdos com os quais o docente tem de lidar. Ainda sobre o fragmento (xxxii), demos algum 

destaque para a questão do “programa de ensino”, o qual foi objeto de reflexão do próprio 

orientador. Aqui, como uma espécie de preâmbulo para as conclusões a que chega no fragmento 

(xxxv), é mais uma vez sobre os “conteúdos” de que se ocupa o orientador. Na sua visão, a 

formação promovida entre os muros da escola não é capaz de superar as limitações de um 

“conteúdo programático bonitinho”. Um tom irônico se inscreve justamente no emprego de um 

diminutivo depreciativo. A ironia, segundo Maingueneau (2013), é  
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um caso de polifonia, uma vez que esse tipo de enunciação pode ser 

analisado como uma espécie de encenação em que o enunciador 

expressa com suas palavras a voz de uma personagem ridícula que 

falasse seriamente e do qual ele se distancia. (p. 222) 

Essa voz, considerado o contexto em que ela se manifesta, seria atribuível aos 

posicionamentos discursivos segundo os quais os conteúdos programáticos dariam conta de tudo 

quanto se apresente em termos de demanda da formação profissional. A ironia aqui permitiria, 

portanto, estabelecer claramente os limites e uma polêmica entre aqueles que se contentam com 

os programas (voz recuperada pela ironia) e aqueles que não se contentam (voz do próprio 

enunciador que satiriza e questiona, pela ironia, a anterior). A insuficiência dos programas de 

ensino, das grades curriculares, conteúdos programáticos e afins, em sua natureza, típico dos 

saberes constituídos, é atestada pelo estagiário – nós bem o vimos – na aventura que é própria 

do estágio enquanto atividade. Esse tipo consciência, no entanto, vem à tona aos orientadores 

de estágio, ao que tudo indica, pela atividade alheia, justamente a do estagiário e, 

consequentemente, pelas relações e vínculos que a experiência possibilitaria a cada ator social 

estabelecer. 

É isto o que se observa, afinal, na passagem inicial do fragmento em tela: “então essa 

relação professor-aluno-professor de estágio, eu chamo assim, eu gosto de chamar de professor 

de estágio, porque tá ensinando todo dia; essa relação, uma boa relação, deveria ser mais forte”. 

É impossível, ainda, não tratar da modalização autonímica, a que damos destaque em itálico, 

pois se manifesta aqui um traço extremamente importante acerca do modo como o enunciador 

constrói a imagem do supervisor de estágio, definido como professor, visto que a sua atividade 

de supervisão é caracterizada também como um processo de ensino. Nada de novo, é verdade, 

se nos reportarmos a um dos primeiros fragmentos deste capítulo de análise, quando chamamos 

a atenção para uma fala da estagiária acerca de seu supervisor: “ele que me ensina tudo”. O 

trecho em questão é significativo também porque revelador de um desejo, ou melhor, da 

expectativa do enunciador no que concerne ao tipo de relação estabelecida com seus pares 

durante a experiência do estágio; relação esta que “deveria ser mais forte”. Chama a atenção a 

maneira pela qual o verbo modal dever encarna, ao mesmo tempo, uma tomada de posição do 
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enunciador, que modaliza deonticamente sua fala, e a descrição de um quadro diverso daquele 

efetivamente desejável: a relação não é tão forte.  

Do ponto de vista ergológico, esta fala do orientador de estágio aponta para a valorização 

dos saberes e competências desenvolvidos pelos funcionários de instituições que recebem 

estagiários. Trata-se, mais uma vez, do verdadeiro saber, como diria Trinquet (2011). É 

importante salientar a questão das “evoluções tecnológicas” para a qual chamamos a atenção; a 

depender dos contextos profissionais, elas recebem denominações muito diversas: inovação; 

upgrade; novidades etc. As mudanças que impactam o mundo do trabalho chegam às instituições 

de ensino como notícia ao passo que, nos locais de trabalho onde o estágio de fato acontece, elas 

se impõem como acontecimento. Um modo de avaliar até que ponto um tema é pertinente ou 

não, até que medida as formulações a seu respeito se engessaram no tempo ou não, enfim, a 

maneira de fazer dialogar os saberes e as competências de cada um no trabalho e nos processos 

de formação para o trabalho se materializa nos encontros; nem sempre possíveis, pois na sua 

grande maioria, fracos ou não tão fortes. 

As lacunas entre instituições, atores sociais e, consequentemente, os saberes, como 

temos visto ao longo de toda a nossa análise, se devem a diversos fatores. Aqui, elas são 

atribuídas, ainda que polidamente, ao juízo feito, segundo a enunciação em tela, pelo conjunto 

dos professores que assumem o papel de orientador de estágio. Tal atribuição segue a 

constatação de um quadro, conforme as palavras do próprio enunciador: “Eu acho que ainda não 

existe essa possibilidade do professor ter tanto contato mais forte com os estágios”; diagnóstico 

que é complementado por certa expectativa, a saber, a de que se a possibilidade “ainda” não 

existe, ela pode ser construída. A falta ou o pouco contato poderiam ser devidos à intensa carga 

de trabalho a qual é submetido um docente que tem de lidar com as aulas e a orientação, ou 

ainda, à distância física mesmo entre as instituições de ensino e aquelas que recebem estagiários, 

entre outros fatores. No entanto, é algo da ordem das escolhas, crenças e valores o que, nas 

palavras do orientador, emperra as potencialidades dos encontros possíveis: “se algum outro ou 

outros professores acham que não há necessidade porque já sabem, é... então eu tenho que 

lamentar muito, eu tenho que dizer que eu sei muito pouco, porque a cada contato que eu tenho, 

eu aprendo muito”. 
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O título que demos a esta última seção nada tem, obviamente de casual. Além de 

acreditarmos que ele permite amarrar as diferenças, ainda que respeitadas as especificidades, 

nos permite apontar, de algum modo, para o “fechamento” deste trabalho. O estágio curricular 

supervisionado, bem o vimos, híbrido por natureza, por assim dizer, constitui-se na inexorável 

relação entre instituições, saberes, atores e seus valores. A história do estágio será, sempre, nos 

parece, um “eterno” jogo de experiência singular e dramas compartilhados (no sentido 

ergológico do termo). Nesse ínterim, tanto do ponto de vista de uma fala situada (a qual por 

motivos já explicados não exploramos) quanto daquela que toma o estágio como objeto de seu 

comentário, o papel que a linguagem desempenha também é constitutivo dessa relação. A 

atividade é apreendida como discurso e o próprio discurso implica uma atividade. Na seguinte 

e derradeira seção, buscaremos apontar algumas questões que nos parecem dignas de nota bem 

como abrir, mesmo que sob a forma apenas de sugestão, caminhos novos de pesquisa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chegada esta etapa de fechamento do texto, o que se espera é uma consubstanciação 

mínima das discussões feitas até aqui, com vistas a fornecer respostas para as perguntas que 

nortearam a pesquisa bem como a conduzir uma verificação quanto ao atendimento dos 

objetivos propostos. Contudo, no lugar de procedermos desta maneira, o que tornaria o texto de 

certa forma repetitivo, enveredaremos por outros caminhos. O leitor terá compreendido nossos 

motivos uma vez que as nossas análises nos parecem claras no que tange às perguntas 

enunciadas ainda na apresentação da tese; do mesmo modo, os objetivos nortearam a todo 

momento as nossas reflexões. Portanto, o que será privilegiado nestas considerações finais é o 

apontamento de aspectos os quais, em nosso ponto de vista, merecem algum destaque como 

forma de contribuição ao campo de pesquisa de que fazemos parte, a saber, aquele que faz 

convergir um olhar sobre a linguagem e sobre a atividade. Tarefa difícil; talvez até mesmo 

ingrata.  

Antes que nos ocupemos propriamente de apontar aquilo que nos interessa, convém 

colocar em relevo que a tarefa de pesquisa assumida, no contexto deste estudo, não prescinde, 

como uma tomada de posição ética, do reconhecimento de nossa humildade e desconforto 

intelectual frente ao tema pesquisado. Não nos compete encerrar a última palavra sobre o tema 

do estágio curricular supervisionado ou sobre as questões a ele relacionadas, mas tão somente 

valorizar, como buscamos fazer ao longo de toda a tese, a dos atores sociais de pesquisa, os mais 

diretamente implicados na aventura de sua própria experiência. Para que não se dê a entender 

que nos eximimos de qualquer responsabilidade sobre os apontamentos feitos, diríamos, no 

máximo, que as nossas palavras se unem as de nossos atores sociais de pesquisa e com elas 

fazem eco, justificando-se, assim, a necessidade de se colocar em primeiro plano os processos 

de diálogo e cooperação mútua. 

Nesse sentido, asseveramos, no âmbito desse estudo, que o estágio curricular 

supervisionado, tanto do ponto de vista de suas potencialidades quanto de seus 

disfuncionamentos, carece de ser tema permanente de pesquisa para o qual devem ser 

convocados sempre aqueles mais diretamente implicados no processo. Não há, em nossa 

opinião – mais uma vez, um traço de humildade e desconforto intelectual – muitos aspectos 

generalizáveis independentes dos contextos mirados. Isso seria negar a própria perspectiva 
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ergológica que orienta o nosso olhar. Os pesquisadores que desejam intervir sobre a matéria – 

bem como sobre todas as formas de atividade – precisam construir formas de abordar seus 

“objetos”, sempre circunstanciais e intransferíveis, conformando coletivos de pesquisa a partir 

de dispositivos capazes de fazer vir à tona a palavra dos protagonistas que atuam nos campos 

visados. Nesse ínterim, uma abordagem que dê atenção para os modos como os sujeitos são 

atravessados pelo discurso tem o mérito de destacar aspectos sempre instáveis e provisórios, 

posto que os lugares discursivos a serem ocupados tendem a variar a cada situação em que um 

ator social de pesquisa é interpelado e se inscreve – ou tenta manter-se apagado – em sua própria 

enunciação. 

Para nós, deixamos claras as íntimas relações entre trabalho e estágio, sobretudo do 

ponto de vista jurídico-legal. Esse aspecto, contudo, encontrou lugar também nas falas dos 

atores sociais de pesquisa (vide fragmento (xxii) em uma das seções do capítulo de análise), o 

que faz dessa aproximação um fenômeno ainda mais radical. O estagiário, portanto, como ente 

que se situa no cruzamento do mundo da educação e do mundo do trabalho, “sofre” com as 

injunções que lhe são próprias. Nesse sentido, ainda que se pontue o contrário, conforme o vimos 

a partir de uma citação de Reis (2008), estão no horizonte do estágio a sua finalidade 

pedagógico-formativa, segundo querem as leis que o regulam, mas também uma dimensão 

produtiva, de acordo com a fala que consta no fragmento referido acima (“A Juliana, ela não 

tem que tá aqui só pra aprender, ela tem que dar um fruto. Ela tem que ter uma produção... 

aprendendo.”) Isso se constitui em mais um indício de que para além do mundo prescrito pelas 

normas, outros cenários se conformam a partir daqueles que constroem uma experiência 

concreta na atividade.  

Com relação aos saberes, uma questão central deste trabalho, fica como contribuição a 

evidência de que o diálogo travado entre eles não cessa de se modificar, num jogo de 

protagonismo e coadjuvância a se (re)estabelecer de modo local e singular. Se o saber tende a 

se remodelar, isso se deve à própria mutabilidade daqueles que tecem suas relações com ele, os 

sujeitos de saber, na dimensão dos usos do corpo-si, nos encontros para os quais nenhuma norma 

será fator de antecipação na sua plenitude. Fizemos referência em diversos momentos ao embate 

entre, segundo um vocabulário estritamente ergológico, os saberes constituídos e os saberes 

investidos, estes últimos, conforme citação de Trinquet (2011), entendidos como o verdadeiro 
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saber. Parece-nos evidente que tal caracterização, de modo algum, desqualifica os saberes 

constituídos. Contudo, uma vez que se enuncie um deles como o verdadeiro, por inferência 

poder-se-ia pensar o outro como um falso saber. De fato não é disso que se trata. A adjetivação 

aqui, assim interpretamos, se presta a falar das expertises “verdadeiras” como as mais ancoradas 

o possível na situação, ou seja, na atividade, ao passo que às outras, resultado de um acúmulo 

mais universal, corresponderia uma das formas de antecipação, entendida como condição do 

investimento mesmo dos saberes no calor das atividades humanas. Em diversos momentos, 

procuramos evidenciar isso nos fragmentos tomados para análise.  

Numa outra linha de aspectos a serem colocados em relevo, com efeito consideramos 

importante valorizar a excepcionalidade do encontro que se produziu entre os atores sociais da 

pesquisa, sobretudo quando esta cultura ainda não existe no âmbito, de modo mais acentuado, 

do IFRJ/CPAR. O trabalho de intervenção de um pesquisador pode colaborar para que haja outra 

dinâmica na relação entre orientador, supervisor e estagiário, sob a forma de uma proposta de 

encontros permanentes, de escuta atenta e recíproca da palavra dos protagonistas das relações 

de estágio, no sentido de confrontar pontos de vista que, para assumirem lugar de destaque, 

dependem de um esforço de linguagem. 

Do ponto de vista metodológico, efetivamente esta tese foi capaz de demostrar a 

produtividade do dispositivo que construiu, devendo-se destacar não apenas o papel do 

pesquisador na proposição de um percurso, mas a colaboração dos atores sociais diretamente 

implicados. A opção pela mescla de “instrumentos” que fossem capazes de contemplar as 

dimensões da desaderência e da aderência, conforme os pressupostos ergológicos, colocou em 

relevo aspectos que dizem respeito ao estágio, de um lado, e às atividades de estágio, de outro, 

sem que isso significasse o divórcio entre o prescrito e o realizado. Muito pelo contrário, optar 

por contemplar um itinerário bem definido contribuiu para compreender minimamente um 

circuito que nada tem de evidente. Foi possível vislumbrar, a partir das normas daqueles que 

por elas são regidos e de suas falas, a complexidade que marca as atividades de estágio em si, 

que sempre escapam às prescrições.  

É também da ordem do metodológico todo o processo de construção do corpus, o que 

evidencia o trabalho do analista, obrigado a definir critérios mínimos e coerentes para erigir os 
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materiais de que se ocupa. Um traço absolutamente relevante do nosso trabalho, nós o 

afirmamos com modéstia, é o enveredamento por uma seara distinta daquela que define o roteiro 

clássico das pesquisas em Análise do Discurso (será isso um gesto de renormalização do 

campo?). No lugar de nos situarmos no âmbito dos já exemplares estudos que se debruçam sobre 

textos de arquivo (notadamente aqueles oriundos do campo político e do religioso), nossa 

proposta se dedicou a construir seus próprios materiais. Como já discutido em momento 

oportuno, a consagrada proposta de apreensão do interdiscurso (Maingueneau, 2008) a partir de 

suas zonas (o universo, o campo e o espaço) se viu aqui ressignificada, tomada no âmbito de um 

espaço discursivo a ser erigido no próprio movimento da pesquisa. Isso não significa que a 

noção de espaço discursivo, seja qual for o caráter da pesquisa, não demande do pesquisador 

escolhas já que ele é quem define zonas privilegiadas do diálogo que os discursos travam. A 

diferença fundamental, talvez, esteja no fato de que os corpora tradicionais tomados pela AD 

encontrem na relação polêmica que mantêm os posicionamentos em embate um lugar de 

passagem obrigatório aos analistas.  

Julgamos necessário tecer algumas considerações também sobre o título deste estudo e 

sobre a sua tese possível. Ao enunciarmos que o estágio curricular supervisionado, tomado como 

macrotema de nosso estudo, se situa entre dois mundos, o do trabalho e o da escola, estamos 

afirmando o seu hibridismo radical e, mais ainda, que é pouco provável que seja apreendido fora 

dessa interface. Contudo, enxergar assim o estágio demanda pensá-lo, para que não se suponha 

nele nada de etéreo, como a resultante dos seres concretos que lhe dão substância, eles mesmos 

também atravessados pelos mundos do trabalho e da escola. Bem o vimos, o orientador é aquele 

que forma na escola para o trabalho; o supervisor, aquele que forma pelo trabalho quem vem da 

escola; o estagiário, talvez a condensação maior destes cruzamentos, aquele que se forma tanto 

pela escola quanto pelo trabalho. Falamos, neste contexto, de escola, mas é evidente que a 

caracterização que fazemos das relações entre instituições formadoras e aquelas que recebem 

estagiários pode se estender para outras de natureza diversa, como as universidades, cursos e 

afins, cujos programas de formação tenham no seu horizonte o estágio como componente 

curricular. Poderíamos afirmar, portanto, como supomos em alguma altura deste texto, que o 

estágio definitivamente é qualquer coisa de intermédio, o que significa que situar-se numa ou 

noutra extremidade sem se preocupar em estabelecer minimamente as relações desejáveis só 

pode resultar no seu desvirtuamento. Ainda sobre a questão do título desta tese, fica claro que 
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a proposta de uma análise ergológico-discursiva encontra lugar justamente no exame daquilo 

que fazem os sujeitos da atividade e daquilo que eles dizem sobre sua atividade e sobre a 

atividade daqueles que com eles conformam um coletivo. 

Do ponto de vista da articulação entre linguagem e trabalho, registrem-se os laços 

estreitos que mantêm os dois lados da interface: o discurso apreendido como atividade e a 

atividade apreendida como discurso. É sobre esse aspecto que gostaríamos de tratar agora. Os 

modos de inscrição dos atores sociais por meio dos arranjos enunciativos mostram uma 

oscilação entre uma exibição explícita de si no discurso (a embreagem, as modalidades e as 

sobreasseverações, por exemplo) e uma diluição nas formas de impessoalização, de não 

responsabilização pelo dito (a desembreagem, as pessoas do discurso de caráter generalizante, 

a remissão aos discursos relatados e o recurso a alguns pré-construídos no âmbito das relações 

interdiscursivas, também por exemplo). Tais formas se explicam pela relação dos enunciados 

com o seu entorno sócio-histórico, a partir do que ficam determinadas as possibilidades mesmas 

desta inscrição. É sobretudo nas análises dos primeiros fragmentos (seção 5.2.1) que se exibe 

com mais ênfase uma relação entre modos de enunciação e uma dada intimidade com os saberes. 

A depender do lugar que ocupa, e de uma relativa familiaridade com as grades do conhecimento 

(constituídos e investidos), a inscrição enunciativa se vê absolutamente comprometida, 

determinando de saída os graus de exibição ou de apagamento do sujeito da enunciação.  

Talvez seja interessante retomar uma reflexão que fizemos sobre um dos muitos 

momentos em que a enunciação manifesta um vaivém entre os planos embreado e desembreado; 

às vezes, eles até mesmo se confundem. Estamos falando aqui do fragmento (viii), o qual consta, 

igualmente, da seção 5.2.1; as nossas reflexões sobre um trecho deste fragmento em especial 

(“eu brinco”), que nos serviu para chamar a atenção sobre a oscilação entre os planos de 

enunciação nos parecem consubstanciar aquilo que marca o próprio estágio como experiência 

de aprendizagem. Temos dito diversas vezes, o seu hibridismo radical encontra aqui, no plano 

da materialidade linguística, uma evidência notável; outros trechos poderiam ser recuperados 

mas apenas este nos parece suficiente para ilustrarmos o nosso ponto de vista.   

Aliás, como acreditamos ter demonstrado com clareza, a própria embreagem enunciativa 

pouco tem de estável, uma vez que o fenômeno pode se estruturar ora a partir dos indícios 

linguísticos que são característicos a cada um dos planos, ora não; assim como mostramos de 
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que modo o plano desembreado pode se apoiar sobre (falsos?) embreantes, o plano oposto, o 

embreado, encontra formas de se materializar mesmo quando o enunciado aponta para uma 

suposta desembreagem. Tudo isso reforça, do ponto de vista dos estudos da linguagem, a 

necessidade de se observar a materialidade da língua para além dela mesma, num movimento 

de análise que, embora dela não prescinda, apenas nela não se resolve. 

No que diz respeito à polifonia, nossas análises deixaram evidentes as mais diversas 

formas de relação das vozes em jogo. A nós parece ganhar destaque uma variabilidade que faz 

transitarem os enunciadores, de um modo geral, entre discursos forjados na experiência concreta 

e individual de cada um e aqueles mais generalizantes, os quais, em última instância, são 

retomados para validarem pontos de vista que buscam sustentar. Talvez seja interessante esboçar 

uma articulação entre o discursivo e o ergológico também a partir desta tensão e propor uma 

correlação entre (des)aderência e as responsabilidades enunciativas. Com efeito, aquelas falas 

ancoradas na situação de enunciação que de alguma forma colocam no centro da cena 

enunciativa os enunciadores, o que poderíamos tratar como uma fala aderente, buscam se fiar 

justamente em pré-construídos; essa remissão ao interdiscurso, nós o diríamos, se efetivou, 

sobretudo, quando de certa maneira o “conteúdo” e a autoridade da enunciação se viam 

ameaçados.  

Nós poderíamos aqui recuperar alguns dos momentos em que isso se fez evidente, como 

foi o caso da análise do fragmento (ix) da seção 5.2.2, quando, contestado pela nossa fala e os 

pressupostos que a alimentavam, o orientador de estágio procurou singularizar sua área de 

atuação e, consequentemente, aquela para qual se forma um estagiário, fundamentando seus 

argumentos no recurso a clichês que pudessem validar sua fala. Do ponto de vista discursivo, 

apesar de se orientarem na direção de caminhos distintos, tanto a nossa fala quanto a do 

orientador se estruturaram sob uma mesma lógica: uma fala circunstancial e singular pautada 

num dado conjunto de pré-construídos. É justo aí que reside a possibilidade de vermos um 

paralelo entre os estudos do discurso, sobretudo a partir da perspectiva que nos alimenta, e os 

ergológicos. A tensão entre o desaderente e o aderente parece encontrar lugar na forma como os 

discursos se forjam na incontornável relação com o seu espólio, com o seu interdiscurso. Vale 

lembrar que esse princípio da (des)aderência, apoiado sobre uma questão central, a dos saberes 
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e de sua pertinência, coloca lado a lado aquele segundo o qual a cada discurso corresponderiam 

outros citáveis ou não, portanto, também uma questão de pertinência local. 

Se ficou evidenciado, como confirmação das pressuposições teóricas oriundas sobretudo 

da abordagem ergológica, que os saberes encontram o seu ponto crítico na lida com a atividade, 

impondo aos sujeitos nela engajados a necessidade de negociar o que já sabem e o que estão em 

vias de apreender da situação em si, do ponto de vista discursivo, não menos importante é a 

constatação de que colocar esses saberes em diálogo a partir da consideração da palavra dos 

sujeitos do agir traz significativas questões para reflexão. A contribuição do linguista, portanto, 

– e mais ainda a do analista do discurso – está na sua condição privilegiada para investir sobre 

um trabalho de interpretação que leva em conta os arranjos enunciativos e os modos de relação 

entre os discursos mobilizados pela fala dos atores sociais de pesquisa.  

É importante sinalizar, ainda, possíveis encaminhamentos de pesquisa. Com efeito, 

parece viável propor outras configurações dos dispositivos metodológicos tais quais a 

autoconfrontação cruzada, colocando em perspectiva estagiários distintos para cotejar seus 

diferentes modos de se pôr em atividade; também pensamos na viabilidade de se dispor frente à 

atividade registrada um orientador e um supervisor para que suas impressões entrem em 

confronto ao exporem seus pontos de vista sobre a atividade do estagiário por cuja formação 

compartilham certa responsabilidade. O Grupo de Encontro sobre o Estágio também poderia 

integrar, no lugar dos atores que esta pesquisa acolheu, um coletivo de estagiários envolvidos 

num diálogo sobre suas experiências no estágio, no intuito de apontar similitudes e diferenças. 

Mesmo os materiais que nosso estudo foi capaz de produzir, uma vez que se constituem num 

verdadeiro banco de dados, poderiam interessar a outros pesquisadores; tais materiais são de 

natureza diversa, desde documentos prescritivos até filmagens e gravações em áudio. As 

possibilidades são muitas e os desdobramentos também.  

Muito embora não estivesse previsto em nosso protocolo de pesquisa, em momento 

oportuno elaboraremos um documento a ser entregue às instituições e aos atores socais 

implicados na pesquisa. Espécie de devolutiva, centraremos nossas considerações com certa 

distância, tomando o cuidado de não impor o que deva ou não ser feito. Ainda que tenhamos no 

horizonte esta preocupação, não podemos nos isentar de dizer que a nossa pesquisa revelou certa 
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fragilidade do coletivo pesquisado quanto aos laços estabelecidos que, em virtude de atuarmos 

na docência da mesma instituição, desconfiamos ser um problema geral. Isso não significa, 

evidentemente, que o estágio, mesmo no caso considerado nesta tese, não produza resultados 

positivos. As questões levantadas acerca das normas que concernem ao universo desta pesquisa 

corroboram a necessidade de se instituir um regime de colaboração mais efetivo. Bem visto, as 

prescrições tendem a exigir dos que por ela são regidos uma atenção a aspectos que podem, se 

mantidas a distância entre os atores, ser geradores de sofrimento, causado, sobretudo, por um 

estado de vazio de normas (Daniellou, 2002). Com relação à dificuldade de se apreender na sua 

especificidade as funções do orientador e do supervisor de estágio, no lugar de acentuarmos 

nisso um problema, preferimos ver aí justamente a evidência da necessidade de se construir um 

diálogo definitivo entre as partes às quais compete o zelo pela formação de um aluno em situação 

de estágio. O hibridismo radical do estágio, conforme o afirmamos em diversos momentos desta 

tese, se vê irradiado sobre tudo que lhe diz respeito, do que não escaparia, evidentemente, os 

seus atores sociais fundamentais. 

Esperamos que esta pesquisa tenha contribuído, sobretudo, ao mostrar o imenso campo 

de estudo que as questões do estágio abrem aos pesquisadores da linguagem ou do trabalho e, 

no caso daquilo que nos interessa mais de perto, justamente na interface desses dois mundos. Se 

algo nessa aventura de falar da nossa própria atividade de pesquisa – o que entre outras coisas 

caracteriza uma tese – se perdeu, isso se dá pela dificuldade de dizer o trabalho que a todo 

trabalhador ou sujeito em atividade “aflige”. No lugar, entretanto, de se render a essa 

adversidade, tiramos como lição maior que a saída é continuar falando dela, encarando a falta 

como constitutiva de nosso próprio dizer. 
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ANEXO A 

 
 

LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. 

  
Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 

428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, 

de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o 

parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no2.164-41, de 24 de 

agosto de 2001; e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
  

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO 

  
Art. 1o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação 

para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação 

superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, 

na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

  
§ 1o O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando.  

§ 2o O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização 
curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  

  
Art. 2o O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da 
etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso. 

   
§ 1o Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação 
e obtenção de diploma.   
§ 2o Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e 
obrigatória.   
§ 3o As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, desenvolvidas pelo 

estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso. 
   
Art. 3o O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o do mesmo dispositivo, não 

cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos: 
   
I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino 

médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de 

jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;   
II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino;   
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.   
§ 1o O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor 
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orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios 
referidos no inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final. 
  
§ 2o O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no termo de 

compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da 

legislação trabalhista e previdenciária. 

 

Art. 4o A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes estrangeiros regularmente 

matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de 

estudante, na forma da legislação aplicável. 

   
Art. 5o As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a serviços de agentes 

de integração públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser 

observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de licitação.   
 
§ 1o Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do instituto do estágio: 
   
I – identificar oportunidades de estágio;  

II – ajustar suas condições de realização;  

III – fazer o acompanhamento administrativo;   
IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  
V – cadastrar os estudantes. 
   
§ 2o É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos serviços referidos nos 
incisos deste artigo.   
§ 3o Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para a realização de 
atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada curso, assim como estagiários 

matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular.   
 
Art. 6o O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, organizado pelas instituições 
de ensino ou pelos agentes de integração.   
 

CAPÍTULO II 

DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO    
 
Art. 7o São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos:   
 

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for 

absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à 

proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário 

escolar;   
II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do 
educando;   
III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento 

e avaliação das atividades do estagiário;   
IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades;   
V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de 
descumprimento de suas normas;   
VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;   
VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações 
escolares ou acadêmicas. 
 

Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que se refere o inciso 
II do caput do art. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à medida que for 

avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante. 
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Art. 8o É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio de concessão de 
estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades programadas para seus 

educandos e as condições de que tratam os arts. 6o a 14 desta Lei.  
 

Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a parte concedente 

não dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata o inciso II do caput do art. 3o desta Lei. 

 

CAPÍTULO III 

DA PARTE CONCEDENTE  
 

Art. 9o As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais 

liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, 

podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações:  
 
I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu cumprimento;  
II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, 
profissional e cultural;  
III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários 

simultaneamente;  
IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de 

mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso;  
V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das 

atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;  
VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;  
VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista 
obrigatória ao estagiário.  
Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro de que trata o inciso 
IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino.  
 

CAPÍTULO IV 

DO ESTAGIÁRIO  
 

Art. 1o. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte 
concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser 

compatível com as atividades escolares e não ultrapassar:  
 

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais 

do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos;  
II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação 
profissional de nível médio e do ensino médio regular. 
 

§ 1o O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas 

presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto 
pedagógico do curso e da instituição de ensino.   
§ 2o Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, 

a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para 

garantir o bom desempenho do estudante.   
 
Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário portador de deficiência.   
 
Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo 

compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. 
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§ 1o A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza 
vínculo empregatício.   
§ 2o Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de Previdência Social.   
 

Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de 

recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.  
  
§ 1o O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de 
contraprestação.   
§ 2o Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter 
duração inferior a 1 (um) ano.   
 
Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação 

de responsabilidade da parte concedente do estágio.  
 

CAPÍTULO V 

DA FISCALIZAÇÃO  
 
Art. 15. A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza vínculo de emprego do 

educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.  

  
§ 1o A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo ficará impedida de 

receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva do processo administrativo 

correspondente.   
§ 2o A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à filial ou agência em que for cometida a irregularidade.   
 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

Art. 16. O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu representante ou assistente legal e 

pelos representantes legais da parte concedente e da instituição de ensino, vedada a atuação dos agentes de 
integração a que se refere o art. 5o desta Lei como representante de qualquer das partes. 

   
Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes de estágio 
deverá atender às seguintes proporções: 
   
I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;  

II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;  

III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;   
IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários.  

  
§ 1o Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores empregados existentes no 
estabelecimento do estágio.  
§ 2o Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os quantitativos previstos nos 
incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles.   
§ 3o Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo resultar em fração, poderá ser 

arredondado para o número inteiro imediatamente superior.   
§ 4o Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de nível médio profissional.   
§ 5o Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas 
pela parte concedente do estágio.   
 
Art. 18. A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei apenas poderá ocorrer se 
ajustada às suas disposições. 
   
Art. 19. O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 

maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:  
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“Art. 428. ...................................................................... 

   
§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de 

aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica.  

......................................................................   
§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de 
aprendiz portador de deficiência.   
......................................................................   
§ 7o Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto no § 1o deste artigo, 
a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino 

fundamental.” (NR)   
 
Art. 2o. O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:   
 
“Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei 
federal sobre a matéria.  

 

Parágrafo único. (Revogado).” (NR)  

 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   
 

Art. 22. Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo 
único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de 

agosto de 2001.   
 

Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA   
Fernando Haddad  

André Peixoto Figueiredo Lima  

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.9.2008 
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1.  Objetivo 
 

Esta Norma estabelece os procedimentos que devem ser adotados na concessão de estágio para alunos de 
cursos de Ensino Fundamental (a partir do 6º ano), de Ensino Médio, de Educação Profissional e Tecnológica, de 
Ensino Superior e de Pós-graduação, incluindo as modalidades de Educação Especial e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), autorizados, reconhecidos ou credenciados nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB). 
 

2.  Campo de aplicação 
 

Esta Norma se aplica a todas as Unidades da Embrapa. 
 

3.  Referências 
 

- Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes e dá outras 
providências;  

 
- Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;  

 
- Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB  

 
- Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, que institui, no âmbito federal, o Programa Nacional de 
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos – PROEJA.  

 
4.    Definições 
 

Para efeito desta Norma, são adotadas as seguintes definições: 
 

4.1.  Agentes de Integração 
 

Entidades, públicas ou privadas, responsáveis por intermediar os programas de estágio entre as instituições 
de ensino e as partes concedentes do estágio. 
 

4.2.  Bolsa de estágio 
 

Benefício pecuniário, proporcional à quantidade de horas dedicadas, concedido mensalmente ao estudante 
como contraprestação às atividades desenvolvidas no contexto de estágio. 
 
4.3.  Distrato 
 

Acordo formal de vontades que visa a extinção, antes do término do prazo de vigência, do vínculo de estágio. 
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4.4.  Educação de Jovens e Adultos – EJA 
 

Modalidade de ensino destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental e médio na idade própria. 
 

4.5.  Educação Profissional e Tecnológica 
 

Modalidade educacional destinada ao aluno matriculado ou egresso dos ensinos fundamental, médio e 
superior, que deseje ou necessite, por meio de cursos oferecidos por escolas técnicas e profissionais reconhecidas 
pelo Ministério da Educação (MEC), desenvolver aptidões para a vida produtiva, abrangendo os cursos de 
formação inicial e continuada ou qualificação profissional; de educação profissional técnica de nível médio; e de 
educação profissional tecnológica de graduação e pós -graduação. 
 

4.6.  Empregado supervisor 
 

Empregado da Embrapa, com formação ou experiência profissional na mesma área de conhecimento objeto 
do estágio, responsável pelo planejamento, orientação, acompanhamento das atividades previstas no Plano de 
Estágio e avaliação do desempenho do estagiário. 
 

4.7.  Ensino Especial 
 

Modalidade de educação escolar oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino, para educandos 
portadores de necessidades especiais. 
 

4.8.  Ensino Médio 
 

Etapa final da educação básica, que sucede o ensino fundamental, com duração mínima de três anos. 
 

4.9.  Ensino Superior 
 

Etapa da educação escolar destinada ao desenvolvimento do espírito científico e pensamento reflexivo, bem 
como à formação de diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, de modo a conferir habilidades aos egressos 
do ensino médio, ou equivalente, nos setores profissionais e para sua participação no desenvolvimento da 
sociedade brasileira, abrangendo cursos seqüenciais, de graduação, de pós -graduação e de extensão, observadas 
as disposições específicas da legislação em vigor. 
 

4.10. Estagiário 
 

Estudante regularmente matriculado, com freqüência comprovada, em cursos do Ensino Fundamental (a 
partir do 6º ano), do Ensino Médio, da Educação Profissional e Tecnológica, e do Ensino Superior, incluindo as 
modalidades de Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA), autorizados, reconhecidos ou 
credenciados nos termos da LDB, mantidos em estabelecimentos públicos ou privados, que, sem vínculo  
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empregatício, desenvolve atividades no ambiente de trabalho da Embrapa. 
 

4.11. Estágio 
 

Ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido em ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 
trabalho produtivo de estudantes que estejam freqüentando cursos do Ensino Fundamental (a partir do 6º ano), do 
Ensino Médio, da Educação Profissional e Tecnológica, e do Ensino Superior, incluindo as modalidades de 
Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA), autorizados, reconhecidos ou credenciados nos termos 
da LDB. 
 

4.12. Estágio não -obrigatório 
 

Estágio desenvolvido como atividade opcional, sem a existência de um supervisor da Instituição de Ensino, 
com vistas a oportunizar ao aluno experiência profissional não-obrigatória para o término de seu curso. 
 

4.13. Estágio obrigatório 
 

Estágio previsto no currículo do curso como requisito necessário à aprovação do estudante e à obtenção de 
seu diploma, hipótese em que o estudante terá um supervisor de estágio na Instituição de Ensino e outro na 
Instituição Concedente. 
 

4.14. Extinção 
 

Desligamento do estagiário decorrente do término da vigência do Termo de Compromisso de Estágio (TCE). 
 

4.15. Plano de Estágio 
 

Descrição formal das atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário na Empresa, vinculadas a projetos ou processos 

da Unidade de lotação, elaboradas, acompanhadas e avaliadas pelo empregado supervisor, cujo documento, caso se refira ao 

estágio obrigatório, será elaborado em conjunto com o estudante e com a Instituição de Ensino (IE). 
 
4.16. Termo Aditivo 
 

Instrumento Jurídico celebrado entre o estagiário, a Embrapa e a Instituição de Ensino, quando houver 
necessidade de alterações de cláusulas do TCE em vigor. 
 

4.17. Termo de Compromisso de Estágio – TCE 
 

Instrumento jurídico, regido pela Lei nº 11.788, de 2008, celebrado entre o estudante, a Embrapa e a 
instituição de ensino, que regulamenta as obrigações das partes e as condições necessárias à execução do estágio. 
 

5.  Siglas e abreviaturas 
 
RUBRICA PÁGINA 
 

4/51 
 

Ano XXXIV- BCA Nº 47,  de 05.11.2008 



278 
 

 
MANUAL DE NORMAS DA EMBRAPA 

 

TÍTULO: ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL DA EMBRAPA  037.009.004.002 
   

 
São usadas no texto desta Norma as seguintes siglas: 
 

AJU - Assessoria Jurídica 
 

ARI - Assessoria de Relações Internacionais 
 

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
 

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas 
 

DAF - Departamento de Administração Financeira 
 

DGP - Departamento de Gestão de Pessoas 
 

EJA - Educação de Jovens e Adultos 
 

EPI - Equipamento de Proteção Individual 
 

IE - Instituição de Ensino 
 

LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
 

MEC - Ministério da Educação 
 

PROEJA 
- Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

 

 Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adulto s  

   

RG - Registro Geral 
 

SAIC - Sistema de Acompanhamento de Instrumentos Contratuais 
 

SOF - Setor de Orçamento e Finanças 
 

TCE - Termo de Compromisso de Estágio 
 

UCs - Unidades Centrais 
 

UDs - Unidades Descentralizadas 
 

 
6. Condições gerais 
 
6.1. O estágio, concedido a estudantes com, no mínimo, 16 anos completos na data de início do estágio, não gera 
vínculo empregatício. 
 
6.2. O estágio será concedido a estudantes que estejam regularmente matriculados e freqüentando uma das 
seguintes fases da educação escolar: Ensino Fundamental (a partir do 6º ano), Ensino Médio, Educação Profissional 
e Tecnológica, Ensino Superior e Pós-graduação, incluindo a Educação Especial e a Educação de Jovens e Adultos. 
 
6.3. O DGP, na Sede, e os setores de gestão de pessoas, nas UDs, são responsáveis por coordenar os procedimentos 
previstos nesta Norma. 
 
6.4. Havendo disponibilidade orçamentária e financeira e necessidade de otimizar o processo de gestão do estágio, 
as Unidades poderão contratar agentes de integração 
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para executar os procedimentos previstos nesta Norma, observando, para tanto, as regras sobre licitações e 
contratos administrativos de que trata a Lei N. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais disposições legais aplicáveis. 
 
6.5. A concessão de estágio está condicionada à prévia celebração de convênio com a IE, no qual estejam 
estabelecidas as condições para realização de estágios, bem como a sua vigência, renovável mediante aditivo. 
 
6.6. Será celebrado, com cada estudante selecionado, um Termo de Compromisso de Estágio, com a interveniência 
necessária da IE, fazendo-se expressa referência ao convênio de que trata a seção 6.5. 
 
6.6.1. O TCE terá duração máxima de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, observadas as 
condições legais de sua continuidade, até atingir o máximo de 2 (dois) anos, findando-se, obrigatoriamente, ao 
término do curso do estudante, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 
 
6.6.2. O estudante que já foi estagiário da Embrapa na forma da subseção anterior poderá concorrer a outra vaga 
de estágio, desde que em outro nível de escolaridade. 
 
6.7. A Embrapa providenciará seguro contra acidentes pessoais para todos os estagiários no Plano de Seguro em 
Grupo da Empresa, abrangendo os seguintes eventos: morte acidental, morte natural, invalidez por doença e 
invalidez por acidente. 
 
6.7.1. Caso seja adotado o procedimento previsto na seção 6.4 desta Norma, a responsabilidade pela formalização 
do seguro contra acidentes pessoais será do agente de integração, devendo-se indicar o número da apólice no TCE 
. 
 
6.8. A Embrapa, na celebração dos convênios a que se refere a seção 6.5 e dos TCEs, será representada, nas UDs, 
pelos respectivos Chefes ou Gerentes Gerais, e, na Sede, pelo Chefe do DGP, exercendo essas atribuições seus 
correspondentes substitutos eventuais, devidamente designados por Portaria do Diretor-Presidente, em casos de 
ausências ou impedimentos dos titulares. 
 
6.9. A formalização do estágio na Embrapa ocorrerá a partir dos seguintes instrumentos jurídicos, constantes dos 
Anexos desta Norma, cuja alteração dependerá de prévia aprovação da AJU: 
 

a) Anexo A: Convênio de Concessão de Estágio, a ser celebrado com as IEs;  
 

b) Anexo B: Termo de Compromisso de Estágio não obrigatório, a ser celebrado com o estudante com 
a interveniência necessária da respectiva IE;  

 
c) Anexo C: Termo de Compromisso de Estágio obrigatório, a ser celebrado com o estudante com a 

interveniência necessária da respectiva IE;  
 

d) Anexo D: Termo Aditivo exclusivo para prorrogação da vigência do TCE  
 

e) Anexo E: Termo Aditivo para adequação do TCE em vigor às disposições desta  
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Norma; 

 
f) Anexo F: Termo de Distrato, para finalizar o estágio antes do término de sua vigência.  

 
6.10. O DGP e as UDs deverão encaminhar à AJU os convênios de concessão de estágio firmados para o devido 

registro e controle no SAIC. 
 
6.11. As Unidades devem proporcionar condições adequadas para a realização do estágio, providenciando, quando 
o estagiário estiver exposto a riscos ambientais, o adequado equipamento de proteção individual (EPI), além de 
respeitar, em caso de estagiários de ensino especial, as respectivas necessidades destes. 
 
6.12. No estágio não obrigatório será concedida uma bolsa de estágio, cujo valor será proporcional à jornada de 
atividade do estudante. 
 
6.12.1.O valor da bolsa de estágio será estabelecido pelo DGP, na Sede, e pelo Chefe ou Gerente Geral, nas UDs, 
respeitados o orçamento da Unidade, os valores praticados em cada região e os limites máximos constantes do 
Anexo G. 
 
6.12.2.O valor da bolsa de estágio será igual, em uma mesma Unidade, para todos os estagiários do mesmo nível 

de escolaridade que cumprirem uma mesma carga horária. 
 
6.12.3.O estagiário, incorporado ao programa de estágio não obrigatório, receberá, também, auxílio-transporte em 
pecúnia, facultando-se às Unidades a concessão de transporte coletivo regular nos ônibus da Empresa. 
 
6.12.4.As Unidades, para optarem entre a concessão do auxílio-transporte ou do transporte da Empresa, 
considerarão fatores como a distância da residência do estagiário ao local do estágio, as linhas percorridas pelos 
ônibus da Empresa, as linhas existentes do transporte coletivo local, e a legislação regional. 
 
6.13. O número total de estagiários do ensino fundamental e do ensino médio regular não poderá exceder o máximo 
de 20% (vinte por cento) do quadro de empregados da Unidade, arredondando-se, no cálculo desse limite, o 
resultado fracionário ao número inteiro imediatamente superior. 
 
6.14. As vagas de estágio do ensino superior e do ensino médio profissional serão definidas de acordo com a 
necessidade da Unidade, não se limitando ao percentual definido na seção 6.13. 
 
6.15. Fica reservado o percentual de 10 % (dez por cento) das oportunidades de estágio para alunos portadores de 
necessidades especiais. 
 
6.15.1.Caso não exista, na época da seleção, candidato portador de necessidades especiais inscrito, a vaga a ele 
destinada poderá ser preenchida por outro candidato, retornando a sua disponibilidade no caso de nova contratação. 
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6.16. O empregado supervisor responsabilizar-se-á por, no máximo, 10 (dez) estagiários. 
 
6.17. Os resultados de trabalhos realizados pelos estagiários poderão ser utilizados e divulgados pela Embrapa, 
independentemente de qualquer retribuição adicional à bolsa, em consonância com as normas internas de 
exploração comercial de resultados de pesquisa e com suas normas sobre propriedade intelectual, observado o 
disposto no TCE. 
 
6.18. O estágio concedido a estudante vinculado a universidade estrangeira será articulado com a interveniência 
da ARI, que orientará a Unidade quanto aos procedimentos e documentos necessários. 
 
6.19. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tiver duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de 
recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. 
 
6.19.1. O recesso de que trata a seção anterior será remunerado quando o estágio também o for. 
 
6.19.2.Caso o estágio tenha duração inferior a 1 (um) ano, os dias de recesso serão concedidos de maneira 
proporcional aos dias estagiados. 
 
6.20. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação 
de responsabilidade da Unidade concedente do estágio. 
 

7. Recrutamento, seleção e contratação 
 
7.1. Os procedimentos de recrutamento e contratação serão realizados pelo DGP, na Sede, e pelos setores de gestão 
de pessoas, nas UDs, que manterão atualizado um banco de currículos de candidatos a estágio na Embrapa, 
promovendo, para tanto, ações de captação com vistas a divulgar as oportunidades existentes. 
 
7.2. Caso seja adotado o procedimento previsto na seção 6.4 desta Norma, as ações de recrutamento e contratação 
serão realizadas pelos agentes de integração. 
 
7.3. A seleção dos candidatos será realizada pela área solicitante, sob orientação do DGP, na Sede, e das áreas de 
gestão de pessoas, nas UDs, observando a disponibilidade de vagas e de recursos orçamentários e financeiros da 
Unidade. 
 
7.4. A área solicitante estabelecerá os critérios de seleção dos candidatos a estágio, entre eles se incluindo: 
 

a) desempenho acadêmico;  
 

b) análise do currículo;  
 

c) perfil do candidato em relação às atividades a serem desenvolvidas no estágio.  
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7.5. Durante o processo seletivo, a área solicitante informará aos candidatos as responsabilidades e atividades 
previstas para atuarem como estagiários na Embrapa. 
 
7.6. O estágio poderá ser concedido a qualquer época do ano, tendo início, preferencialmente, na primeira semana 
de cada mês. 
 
7.7. Os Chefes das UCs encaminharão ao DGP, na Sede, e os Chefes Adjuntos, ao setor responsável pela gestão 
de pessoas, nas UDs, os seguintes documentos para a contratação do estagiário selecionado: 
 

a) formulário de autorização de contratação/renovação de estagiário (Anexo J);  
 

b) plano de estágio (Anexo I);  
 

c) declaração de matrícula;  
 

d) histórico escolar (nível superior) ou boletim (níveis fundamental e médio);  
 

e) 2 (duas) fotos 3x4;  
 

f) cópia da carteira de identidade e do CPF  
 
7.8. Caso o estudante seja maior de 16 (dezesseis) e menor de 18 (dezoito) anos, o TCE será assinado, também, 
por seu responsável legal. 
 
7.9. O início do estágio fica condicionado à entrega dos documentos apontados na seção 7.7 desta Norma e do 
TCE devidamente assinado pelo estudante, por seu responsável, se for o caso, e pela IE. 
 

8. Execução e acompanhamento 
 
8.1. O detalhamento das atividades previstas no plano de estágio será feito pelo empregado supervisor, que 
acompanhará sua execução pelo estagiário, orientando e ajustando o desempenho, sempre que necessário. 
 
8.2. É de responsabilidade do empregado supervisor a orientação inicial e continuada do estagiário em relação às 
práticas adotadas pela Embrapa, por meio de ações estruturadas visando a socialização do estudante. 
 
8.3. A jornada de atividade em estágio, compatível com as atividades escolares, será definida no TCE e respeitará 
os seguintes limites: 
 

a) carga horária semanal de, no mínimo, 8 (oito) e, no máximo, 20 (vinte) horas para estudantes de 
educação especial e do ensino fundamental, na modalidade profissional de EJA;  

 
b) carga horária semanal de, no mínimo, 8 (oito) e, no máximo, 30 (trinta) horas para estudantes de 

ensino médio e superior.  
 
8.3.1. A jornada de atividade do estagiário poderá ser flexibilizada pelo empregado supervisor, desde que 

mantida sua supervisão e observada a carga horária semanal . 
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8.3.2. Excepcionalmente, condicionada à autorização prévia do empregado supervisor e do superior imediato deste, o estagiário 

poderá executar atividades do plano de estágio fora do horário de expediente da Unidade, desde que não ultrapasse a carga 

horária diária e semanal, respeitada a legislação em vigor e as demais normas internas da Empresa. 
 
8.4. A freqüência dos estagiários será acompanhada pelos respectivos empregados supervisores, os quais poderão, 
inclusive, autorizar a compensação de horas pelos estagiários, observados os procedimentos de controle definidos 
pela Unidade. 
 
8.5. A bolsa mensal de estágio será paga proporcionalmente à freqüência do estagiário, descontando-se, no mês 
subseqüente, as horas negativas sempre que seu saldo ultrapassar a carga horária semanal do estágio prevista no 
TCE. 
 
8.6. Caso o estagiário, na data do término do estágio, tenha saldo de horas negativas, o valor proporcional a essas 

horas será descontado da bolsa de estágio. 
 
8.7. O estagiário poderá, mediante prévio ajuste com o empregado supervisor, realizar viagens a serviço pelo 
território nacional, cujo custeio poderá ser suportado pela Unidade a critério da respectiva Chefia, desde que sejam 
imprescindíveis à execução das atividades do plano de estágio. 
 
8.7.1. Estagiários de nível fundamental e médio somente poderão viajar a serviço se forem maiores de 18 anos e 
estiverem em companhia de um empregado da Unidade, que supervisionará suas atividades. 
 
8.8. A participação em treinamentos coletivos de empregados promovidos pela Unidade será facultada ao 
estagiário, desde que haja autorização prévia do empregado supervisor e disponibilidade de vagas. 
 
8.9. A transferência do estagiário entre setores de uma mesma área ou áreas de uma mesma Unidade ou entre 
Unidades Centrais condiciona-se à: 
 

a) negociação prévia entre os empregados supervisores, atual e futuro;  
 

b) existência de vaga;  
 

c) disponibilidade orçamentária na Unidade requisitante, no caso de UC;  
 

d) apresentação do formulário de transferência (Anexo H);  
 

e) atualização do plano de estágio com as novas atividades a serem desenvolvidas (Anexo I).  
 
8.10. Quando houver interesse na renovação do estágio, o empregado supervisor deverá encaminhar ao DGP, na 

Sede, ou ao setor de gestão de pessoas, nas UDs, os seguintes documentos para renovação: 
 

a) formulário de contratação/renovação (Anexo J);  
 

b) plano de estágio para o novo período (Anexo I);  
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c) declaração de matrícula;  

 
d) histórico escolar (nível superior) ou boletim (níveis fundamental e médio);  

 
e) avaliação do estagiário pelo empregado supervisor (Anexo K).  

 

9.  Término 
 
9.1.   O estágio cessará nos seguintes casos: 
 

a) conveniência técnica, financeira ou administrativ a da Embrapa;  
 

b) por iniciativa do estagiário, desde que avise o empregado supervisor com, no mínimo, 5 (cinco) dias 
úteis de antecedência;  

 
c) conduta reprovável do estagiário no ambiente de trabalho;  

 
d) conclusão, abandono de curso ou trancamento da matrícula pelo aluno junto à instituição de ensino 

interveniente;  
 

e) descumprimento das cláusulas ou condições estabelecidas no Termo de Compromisso de Estágio;  
 

f) quando atingido o prazo limite de 2 (dois) anos;  
 

g) ao final do prazo estabelecido no Termo de Compromisso de Estágio, se o mesmo não for prorrogado;  
 

h) extinção do convênio com a Instituição de Ensino;  
 

i) insuficiência de desempenho do estagiário no cumprimento do plano de estágio;  
 

j) pela ausência injustificada por 8 (oito) dias consecutivos ou 15 (quinze) dias intercalados no período 
de 30 (trinta) dias.  

 
9.2. Ao término do estágio, o empregado supervisor deverá encaminhar ao DGP, na Sede, e ao setor de gestão de 
pessoas, nas UDs, os seguintes documentos para desligamento do estagiário: 
 

a) nada consta da biblioteca da Embrapa;  
 

b) freqüências apuradas;  
 

c) formulário de avaliação do estagiário preenchido, assinado e datado pelo empregado supervisor 
(Anexo K);  

 
d) formulário de avaliação do estágio preenchido, assinado e datado pelo estagiário (Anexo L);  

 
e) crachá, nas Unidades que utilizam; e  

 
f) relatório do projeto, caso o estagiário esteja vinculado a algum.  

 
9.3.   O DGP, na Sede, e o setor de gestão de pessoas, nas UDs, emitirão, ao término do 
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estágio com aproveitamento, o correspondente certificado de estágio, fazendo constar os seguintes dados: 
 

a) identificação do estagiário (nome, nacionalidade, RG, CPF, e outros);  
 

b) curso e IE freqüentados pelo estudante;  
 

c) unidade de lotação;  
 

d) período de realização do estágio e respectiva carga horária;  
 

e) atividades desenvolvidas no estágio, conforme previsto no plano de estágio; e  
 

f) avaliação quanto ao aproveitamento.  
 
9.3.1. A emissão do certificado de estágio está condicionada à entrega, pelo estagiário, da documentação 
mencionada na seção 9.2. 
 
10. Responsabilidades 
 
10.1.  Do DGP: 
 

a) coordenar o processo de estágio na Empresa;  
 

b) propor metodologias e procedimentos visando otimizar a gestão de estágio na Embrapa;  
 

c) expedir documentos orientadores necessários para o desenvolvimento do processo de estágio;  
 

d) elaborar relatórios físicos e financeiros do processo de estágio na Empresa;  
 

e) prever anualmente, em seu orçamento, os recursos necessários à contratação de estagiários para a Sede, de 

acordo com o número de vagas de estágio remunerado existentes e com a tabela de valores de bolsa de estágio 

(Anexo G);  
 

f) elaborar e executar o roteiro básico de treinamento introdutório dos estagiários da Sede;  
 

g) no ato da assinatura do TCE, informar aos estagiários os procedimentos contidos nesta norma e 
fornecer, obrigatoriamente, a proposta de seguro de acidentes pessoais, para preenchimento e 
assinatura do estagiário;  

 
h) incluir ou excluir, mensalmente, estagiários no sistema informatizado de recursos humanos adotado 

para fins de seguro contra acidentes pessoais, caso não seja contratado agente de integração;  
 

i) solicitar à AJU, quando necessário, informações sobre convênios com IEs nacionais ou à ARI, no 
caso das IEs estrangeiras;  

 
j) encaminhar, mensalmente, ao DAF as informações necessárias para pagamento das bolsas de 

estágio relativas à Sede;  
 

k) viabilizar, no âmbito da Sede, a concessão do benefício definido nas subseções 6.12.2 e 6.12.3 desta 
Norma;  
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l) viabilizar, no âmbito da Sede, alterações na jornada de estágio e/ou prorrogação no período do 

estágio, mediante termo aditivo ao TCE, após solicitação da chefia da Unidade de lotação do estagiá 
rio;  

 
m) solicitar, no início de cada semestre ou a qualquer momento, comprovação, pelos estagiários da 

Sede, de vínculo com a IE em relação ao curso/programa durante a vigência do estágio;  
 

n) providenciar o cadastramento, a contratação, a renovação, o distrato e demais registros no sistema 
de acompanhamento dos estagiários da Sede, caso não seja contratado agente de integração;  

 
o) firmar e gerir, no âmbito da Sede, o contrato com agente de integração, caso opte por esta prestação 

de serviços;  
 

p) comunicar ao agente de integração, quando contratado, qualquer alteração no valor mensal da bolsa 
de estágio, bem como os distratos de TCEs.  

 
10.2.  Do DAF, na Sede, ou SOF, nas UDs: 
 

a) executar o pagamento da bolsa de estágio para os estagiários da Sede/Unidade até o 10º (décimo) 
di a útil do mês subseqüente ao vencido;  

 
b) creditar ao agente de integração, caso seja contratado, os valores acordados no respectivo 

instrumento jurídico.  
 
10.3.  Das áreas de gestão de pessoas das UDs: 
 

a) elaborar previsão anual das vagas disponíveis para estágio remunerado e não remunerado de acordo 
com a tabela de valor de bolsa de estágio (Anexo G), em conjunto com os Chefes Adjuntos da UD, 
e encaminhar para aprovação do Chefe ou Gerente Geral da Unidade;  

 
b) prever anualmente, em seus orçamentos, os recursos necessários à contratação de estagiários, de 

acordo com o número de vagas de estágio remunerado existentes e com a tabela específica (Anexo 
G);  

 
c) elaborar e executar o roteiro básico de treinamento introdutório dos estagiários da Unidade;  

 
d) no ato da assinatura do TCE, deverá informar aos estagiários os procedimentos contidos nesta Norma 

e fornecer, obrigatoriamente, a proposta de seguro de acidentes pessoais, para preenchimento e 
assinatura do estagiário;  

 
e) incluir ou excluir, mensalmente, estagiários no sistema informatizado de recursos humanos adotado 

para fins de seguro contra acidentes pessoais, em suas respectivas Unidades;  
 

f) solicitar à AJU, quando necessário, informações sobre convênios com IEs nacionais ou à ARI no 
caso de IEs estrangeiras;  

 
g) viabilizar a concessão do benefício definido nas subseções 6.12.2 e 6.12.3   
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desta norma; 

 
h) solicitar, no início de cada semestre ou a qualquer momento, comprovação, pelo estagiário, de 

vínculo com a IE em relação ao curso/programa durante a vigência do estágio;  
 

i) providenciar o cadastramento, a contratação, a renovação, o distrato e demais registros no sistema de 
acompanhamento dos estagiários, caso não seja contratado agente de integração;  

 
j) propor procedimentos, visando otimizar a gestão de estágio na Unidade;  

 
k) fornecer orientação e EPI aos estagiários, quando necessários para realização de suas atividades e em 

consonância com as normas da CIPA;  
 

l) gerir o contrato com o agente de integração, caso a Unidade opte por esta prestação de serviço;  
 

m) comunicar ao agente de integração, quando contratado, qualquer alteração no valor mensal da bolsa 
de estágio, bem como os distratos de TCEs.  

 
10.4.  Da AJU: 
 

a) registrar e controlar os convênios com IEs no SAIC;  
 

b) elaborar e avaliar os instrumentos jurídicos para a formalização do estágio;  
 

c) informar às Unidades interessadas, quando solicitado, sobre novos convênios firmados com IEs;  
 

d) informar às Unidades interessadas, quando solicitado, sobre o término do convênio com a IE;  
 

e) ajuizar ações em caso de recebimento indevido da bolsa de estágio por estagiários.  
 
10.5.  Do Estagiário: 
 

a) cumprir todas as atividades do estágio, as instruções, as recomendações normativas relativas ao 
estágio emanadas da IE e da Embrapa;  

 
b) entregar, semestralmente na IE, relatório de atividades elaborado pelo empregado supervisor;  

 
c) atuar com zelo e dedicação na execução de suas atribuições;  

 
d) manter total reserva em relação a quaisquer dados ou informações confidenciais/sigilosas a que 

venha ter acesso em razão de sua atuação no cumprimento do estágio, não as repassando a terceiros;  
 

e) preencher e assinar a proposta de seguro de acidentes pessoais no ato da celebração do TCE;  
 

f) responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao patrimônio da Embrapa por 
dolo ou culpa;  
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g) comprovar o vínculo com a IE em relação ao curso/programa no iníciode cada semestre e quando 

solicitado, durante a vigência do estágio;  
 

h) manter conduta compatível com a ética, o respeito, os bons costumes e a probidade administrativa 
no desenvolvimento do estágio e trato com empregados da Embrapa;  

 
i) comunicar ao empregado supervisor e ao DGP, na sede, ou ao setor de gestão de pessoas, nas UDs, 

com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, qualquer fato que possa resultar no cancelamento 
do estágio (trancamento, desistência, conclusão do curso);  

 
j) preencher a avaliação de estágio ao término do contrato, encaminhando-a juntamente com a 

documentação indicada na seção 9.2 desta Norma;  
 

k) cumprir as disposições do TCE, sob pena de, havendo alguma ocorrência grave, a Embrapa 
comunicar a IE e impossibilitar, a qualquer tempo, o reingresso do estagiário em qualquer Unidade 
da Embrapa.  

 
10.6.  Do empregado supervisor: 
 

a) selecionar, na Unidade solicitante, os estagiários que ficarão sob sua supervisão, estabelecendo 
previamente o perfil necessário e as atividades que o estagiário deverá realizar;  

 
b) supervisionar, acompanhar e avaliar as atividades dos estagiários sob sua supervisão;  

 
c) orientar os estagiários técnica e profissionalmente, ressaltando comportamentos, atitudes e posturas 

adequadas;  
 

d) elaborar o plano de estágio, quando possível juntamente com o estagiário;  
 

e) elaborar, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com visto obrigatório 
do estagiário;  

 
f) cumprir fielmente todas as instruções e recomendações normativas relativas ao estágio emanadas da 

IE e da Embrapa, em especial as atividades constantes do plano de estágio;  
 

g) manter conduta compatível com a ética, o respeito, os bons costumes e a probidade administrativa 
no desenvolvimento do estágio e trato com o estagiário;  

 
h) encaminhar ao DGP, na sede, ou ao setor de gestão de pessoas, nas UDs, o relatório de freqüência 

dos estagiários sob sua supervisão, mensalmente, após sua revisão e assinatura;  
 

i) comunicar, por escrito, ao DGP, na sede, ou ao setor de gestão de pessoas, nas UDs, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, qualquer fato que possa resultar no cancelamento do 
estágio;  

 
j) preencher  a  avaliação  do  estagiário,  quando  solicitar  sua  renovação  ou  
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desligamento, encaminhando-a ao DGP, na sede, ou ao setor de gestão de pessoas, nas UDs. 

 
11. Disposições transitórias 
 
11.1. A prorrogação dos estágios contratados antes da entrada em vigor desta Norma deverá: 
 

a) observar o limite máximo de 2 (dois) anos de estágio, computando -se, para tanto, o período realizado 
sob a vigência da legislação anterior;  

 
b) ser feita à medida que se aproximarem do término de sua vigência, observando, para tanto, o termo 

aditivo constante do Anexo E.  
 
11.2. Fica facultado às Chefias ou Gerências das Unidades, mediante acordo prévio com o estagiário, adequar, a 
qualquer tempo, os contratos de estágio firmados antes da vigência desta Norma, observando, para tanto, o termo 
aditivo constante do Anexo E, adotando-se a orientação contida no referido Anexo quanto à cláusula de vigência. 
 
11.2.1. Os estagiários que tiverem seus TCEs prorrogados na forma da seção 11.2 gozarão dos benefícios previstos 
nesta Norma a partir da data da assinatura do respectivo termo aditivo. 
 
11.3. O DGP poderá emitir, em qualquer época, instruções de serviço adicionais para o fiel cumprimento desta 
Norma. 
 
11.4.  Os casos omissos a esta Norma serão resolvidos pelo Diretor-Presidente. 
 

__________________________ 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – 

IFRJ 
 

 

 

Anexo à Portaria nº 09, de 28 de janeiro de 2010. 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

REGULAMENTO 

DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

PARA OS CURSOS TÉCNICOS 

 

 

CAPÍTULO I  DA NATUREZA E DAS FINALIDADES     

 

CAPÍTULO II  DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO E DA JORNADA  

DE TRABALHO        

 

CAPÍTULO III  DO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS E INSTITUIÇÕES  

 

CAPÍTULO IV  DO ENCAMINHAMENTO PARA ESTÁGIO E DAS ATIVIDADES 

   DESENVOLVIDAS       

 

CAPÍTULO V  DAS COMPETÊNCIAS       

 

ANEXO II  DAS DEFINIÇÕES DOS TERMOS UTILIZADOS NESTE 

   REGULAMENTO       
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CAPÍTULO I 

 

DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

 

 

Art. 1º O Estágio Curricular Supervisionado constitui-se na interface entre a vida escolar e a vida 

profissional, dando continuidade ao processo de aprendizagem. 

 

Parágrafo único. O Estágio Curricular Supervisionado transcende o nível de treinamento, sendo alvo de um 

planejamento criterioso que envolve a orientação, o encaminhamento, a supervisão e a avaliação do aluno-

estagiário. 

 

Art. 2º O Estágio Curricular Supervisionado é componente curricular obrigatório para a obtenção do 

diploma de técnico da educação profissional, observado o disposto na legislação vigente, e deverá ser 

realizado de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação e as normas descritas neste 

Regulamento. 

 

Parágrafo único. Os instrumentos legais que compõem a legislação vigente encontram-se no anexo a este 

Regulamento. 

 

CAPÍTULO II 

 

DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO 

 

 

Art. 3º O Estágio Curricular Supervisionado poderá ser realizado a partir do início do penúltimo período 

do curso técnico, ou conforme definido no plano curricular de cada curso técnico. 

 

Pará grafo ú nico. Para os cursos na modalidade EJA, o Plano curricular de cada curso técnico definirá o 

período para realização do estágio curricular. 

 

Art. 4º O Estágio Curricular Supervisionado deverá ser encerrado no prazo máximo de 18 meses após a 

conclusão do último período do curso técnico, ficando o aluno obrigado à renovação da matrícula para fins 

de manutenção do vínculo institucional. 

 

Parágrafo único. Quando o prazo previsto no “caput” deste artigo não for cumprido, o aluno deverá 

apresentar justificativa, por escrito, à Coordenação de Integração Escola-Empresa (CoIEE) e requerer à 

Comissão de Estágio a prorrogação do prazo de realização do estágio. 

 

Art. 5º O aluno terá o prazo de 6 (seis) meses, contando do término do estágio, para efetuar a inscrição no 

Seminário de Estágio. 

 

Parágrafo único. Quando o prazo previsto no “caput” deste artigo não for cumprido, o aluno deverá 

apresentar justificativa, por escrito, à Coordenação de Integração Escola-Empresa (CoIEE) e requerer à 

Comissão de Estágio a apresentação do Seminário de Estágio em caráter extraordinário. 
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Art. 6º A duração mínima do Estágio Curricular Supervisionado será estabelecida no plano de curso de 

cada curso técnico, não podendo o contrato de estágio ultrapassar o período de 12 (doze) meses nem a 

jornada diária de 6 horas, excluído o horário de almoço, e semanal de 30 (trinta) horas. 

 

§ 1º O estágio deverá ser realizado em horário diurno.  

§ 2º Por meio de avaliação da Comissão de Estágio, poderão ser feitas concessões no que diz respeito ao 

horário do turno de trabalho, mediante a declaração de interesse por parte da empresa/instituição e a 

concordância do aluno.  

§ 3º A cada período de 6 (seis) meses, o aluno deverá apresentar um relatório das atividades desenvolvidas.  

§ 4º Cumprida a carga horária mínima de estágio, este passará a ser caracterizado como não obrigatório, 

sendo necessário a emissão de documentação aditiva. 

 

Art. 7º De acordo com o definido, nos planos curriculares dos cursos técnicos, o aluno que realizar 

atividades de prática profissional, relacionadas ao exercício profissional efetivo, em áreas afins ao seu 

curso, antes ou durante o período regulamentar do estágio, deverá requerer à comissão de estágio o 

aproveitamento da carga horária total para fins de Estágio Curricular Supervisionado. 

 

Parágrafo único. A comissão de estágio será responsável pela avaliação do Plano de Trabalho apresentado 

pelo orientador da prática profissional 

 

Art. 8º Caso abandone, desista do estágio, ou tenha o contrato rescindido pela empresa, o aluno somente 

poderá ser liberado para participar de novo processo seletivo após ter sua situação analisada e avaliada pela 

Comissão de Estágio do Campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro no qual estiver matriculado. 

 

§ 1º No caso de o aluno não ter completado a carga horária mínima de estágio, prevista no plano de curso 

de cada curso técnico, ele poderá completá-la em outro estágio, sendo que a soma dos períodos não poderá 

exceder 12 (doze) meses.  

§ 2º No caso de rescisão de contrato pela empresa, a liberação para novo estágio ficará a cargo da Comissão 

de Estágio.  

 

Art. 9º Quando a carga horária do estágio não for cumprida na sua totalidade, ele só será validado se tiverem 

sido cumpridas, no mínimo, 1/3 da carga horária mínima regulamentar, prevista no plano de cada curso 

técnico. 

 

§ 1º Ao final do estágio curricular, o aluno deverá elaborar um Relatório Técnico que contenha todas as 

atividades realizadas nos estágios validados e apresentá-lo no Seminário de Estágio, conforme previsto em 

regulamento específico.  

§ 2º O aluno só será autorizado a realizar 1 (um) estágio por vez, independentemente de sua carga horária.  

 

Art. 10. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual a 1(um) ano, período de 

recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. 

 

§ 1º O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra 

forma de contraprestação.  

§ 2º Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos do 

estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.  

 

 

CAPÍTULO III 

 

DO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS E INSTITUIÇÕES 

 

 

Art. 11. O Estágio Curricular Supervisionado só será considerado válido se realizado na própria Instituição 

de Ensino ou em órgãos públicos, organizações não governamentais, empresas e instituições privadas 

credenciados pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. 

 

§ 1º O credenciamento será feito através da CoIEE, que providenciará a assinatura do convênio, instrumento 

jurídico pertinente a esse fim.  
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§ 2º Estabelecido o convênio, a empresa/instituição/organização poderá, a qualquer tempo, requisitar 

estagiários à Instituição, através da CoIEE.  

§ 3º No ato da assinatura do convênio, a Instituição de Ensino ou a concedente do estágio se obriga a 

providenciar, a favor do aluno-estagiário, seguro contra acidentes pessoais.  

 

Art.12. A manutenção do credenciamento estará condicionada à autorização da 

empresa/instituição/organização para a realização de visitas de aproximação por parte da supervisão 

institucional de estágio. 

 

Parágrafo único. A CoIEE poderá solicitar à Reitoria do Instituto Federal do Rio de Janeiro o 

descredenciamento da empresa/instituição/organização, se caracterizada transgressão a este Regulamento. 

 

Art. 13. A Instituição de Ensino, nos termos dos seus projetos pedagógicos, zelará para que os estágios 

sejam realizados em locais que tenham efetivas condições de proporcionar aos alunos-estagiários 

experiências profissionais satisfatórias pela participação em situações reais de vida e de trabalho no seu 

meio. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DO ENCAMINHAMENTO PARA ESTÁGIO E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 

Art. 14. A empresa/instituição/organização conveniada poderá oferecer vagas para estágio por meio de 

contato pessoal, telefone, carta, fax ou correio eletrônico, encaminhados à CoIEE, juntamente com a relação 

de atividades a serem desenvolvidas no estágio. 

 

§ 1º Somente poderão realizar o Estágio Curricular Supervisionado os alunos que tiverem, na data de seu 

início, no mínimo, 16 (dezesseis) anos completos.  

§ 2º Os alunos aptos a realizar o Estágio Curricular Supervisionado deverão dirigir-se à CoIEE para efetuar 

a inscrição e receber o encaminhamento, feito através de documento oficial do Instituto Federal do Rio de 

Janeiro, à empresa/instituição /organização, que se encarregará do processo seletivo.  

§ 3º A empresa/instituição/organização deverá informar à CoIEE os nomes dos alunos aprovados em seu 

processo seletivo e encaminhar-lhe o plano de estágio.  

§ 4º A CoIEE providenciará a assinatura do termo de compromisso e dos demais documentos necessários 

para início do estágio. Será assinado termo aditivo ao termo de compromisso nos casos de:  

 

I – o contrato inicial de estágio não atingir a carga horária mínima prevista no plano de curso de cada curso 

técnico; 

II – a carga horária mínima de estágio prevista no plano de curso de cada curso técnico ter sido cumprida e 

a concedente expressar, por escrito, a intenção de renovação do estágio, na mesma empresa, desde que 

obedecido o limite máximo estabelecido no Art. 6º deste Regulamento; 

III – serem feitas quaisquer alterações no disposto no termo de compromisso. 

 

§ 5º A empresa/instituição/organização deverá indicar um profissional com formação em área correlata à 

do aluno-estagiário como responsável pelo acompanhamento e pela orientação do estágio. 

§ 6º A empresa/instituição/organização deverá providenciar anotação na carteira de trabalho do estagiário 

Art. 15. É permitido ao aluno obter estágio por meios próprios, inclusive em empresas /instituições/ 

organizações não credenciadas, desde que solicite à CoIEE o credenciamento da empresa /instituição 

/organização para que seu estágio seja reconhecido. 

 

Art. 16. A liberação do aluno para a realização do Estágio Curricular Supervisionado depende da aprovação 

do coordenador do curso/área profissional, ouvidos os supervisores institucionais de estágio, quando 

necessário, após a análise do plano de estágio encaminhado pela empresa/instituição/organização e da 

escolha do supervisor pedagógico de estágio. 

 

Art. 17. As atividades realizadas pelo estagiário na empresa/instituição/organização deverão estar de acordo 

com o conjunto das atribuições reconhecidas pelo respectivo Conselho Profissional, quando esse existir. 
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Parágrafo único. A cada prorrogação de estágio, deverá ser apresentado, para análise e aprovação, um novo 

plano de estágio. 

 

Art. 18. O emprego registrado em carteira profissional e o contrato temporário poderão ser considerados 

válidos como Estágio Curricular Supervisionado na modalidade de capacitação em serviço, desde que 

ocorram em atividades pertinentes à área de habilitação cursada pelo aluno e que sejam cumpridas todas as 

demais normas previstas neste Regulamento. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

 

Art. 19. São atribuições da Pró-Reitoria de Extensão e da Coordenação de Integração Escola-Empresa 

(CoIEE) do Instituto Federal do Rio de Janeiro: 

 

I – o credenciamento de empresas; 

II – a divulgação de estágios disponíveis; 

III – o encaminhamento e a supervisão dos alunos-estagiários; 

 

Art. 20. São também, atribuições da CoIEE: 

 

I – elaborar e divulgar o calendário anual dos Seminários de Estágio de acordo com o calendário escolar da 

Instituição;  

II – realizar as inscrições dos alunos aptos a se apresentarem no Seminário de Estágio; 

III – encaminhar ao coordenador de curso técnico/área profissional, ou a um servidor por ele designado, a 

relação dos alunos inscritos; 

IV – encaminhar o Relatório Técnico de estágio aos professores orientadores pedagógicos de estágio, para 

correção; 

V – receber os Relatórios Técnicos considerados insuficientes e reencaminhá-los aos alunos para correção. 

VI – organizar a apresentação de cada sessão do Seminário de Estágio, junto com o Coordenador de Curso; 

VII – encaminhar à Secretaria de Ensino Médio e Técnico (SEMT), após a realização de cada Seminário 

de Estágio, a relação dos alunos aprovados, para que sejam emitidos os diplomas de técnico. 

 

Pará grafo ú nico. As normas que regem a preparação, a apresentação e a avaliação do Seminário de Estágio 

são objeto de regulamento específico. 

 

Art. 21. São atribuições do coordenador de curso técnico/área profissional ou ao servidor por ele designado: 

I – atuar, junto à CoIEE, como elemento de ligação entre essa coordenação e os orientadores pedagógicos 

de estágio; 

II – tomar ciência da relação de alunos inscritos no Seminário de Estágio; 

III – Organizar a apresentação oral, a critério de cada curso técnico e designar os professores que 

acompanharão o aluno em sua apresentação oral. 

 

Art. 22. A função de supervisor institucional de estágio deverá ser exercida pelo coordenador de curso 

técnico profissional ou por professor por ele designado. Ao supervisor institucional de estágio compete: 

 

I – visitar as empresas onde houver alunos em atividade de estágio, visando verificar o desempenho dos 

alunos-estagiários e o cumprimento do plano de estágio; 

II – retro-alimentar a Instituição com dados sobre as necessidades e as tendências do mercado. 

 

Art. 23. A função de orientador pedagógico de estágio deverá ser exercida por um professor da área 

profissional ou do curso técnico cursado pelo aluno, escolhido, em comum acordo, pelo coordenador de 

curso técnico/área profissional e o aluno -estagiário. Ao orientador pedagógico de estágio compete: 

 

I – orientar o aluno-estagiário quanto às normas d e conduta no local de estágio; 

II – esclarecer dúvidas relativas às atividades exercidas no estágio; 

III – orientar o aluno no que diz respeito à correta interpretação das Normas para Elaboração do Relatório 

Técnico d e Estágio do Instituto Federal do Rio de Janeiro; 
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IV – auxiliar na elaboração, avaliar e assinar a versão final do Relatório Técnico de Estágio; 

V – orientar o aluno sobre as normas de conduta e de linguagem a serem observadas durante a Exposição 

Oral do Seminário de Estágio; 

VI – Assistir à apresentação oral do aluno no Seminário de estágio. 

 

Parágrafo único. O número de alunos estagiários poderá ser eqüitativamente distribuído pelo coordenador 

de curso/área profissional entre os professores de cada curso. 

 

Art. 24. A realização do Estágio Curricular Supervisionado só será autorizada quando designado pela 

empresa/instituição/organização conveniada um supervisor de estágio da empresa/instituição/organização, 

que acompanhará as atividades do aluno-estagiário. Compete a esse supervisor: 

 

I – elaborar e submeter à apreciação prévia da CoIEE o plano de estágio a ser cumprido pelo aluno-

estagiário; 

II – orientar o aluno-estagiário nas atividades de estágio e na elaboração do Relatório Técnico de Estágio; 

III – encaminhar à CoIEE, ao final do período de estágio, a Ficha Individual de Freqüência e Avaliação do 

aluno-estagiário. 

 

Art. 25. A Comissão de Estágio é constituída pelo Coordenador de Integração Escola-Empresa, pelo 

coordenador do curso técnico/área profissional e pelo professor Supervisor Pedagógico de Estágio ao qual 

a questão tratada estiver vinculada. 

 

§ 1º Compete à Comissão de Estágio: 

 

I – analisar as causas e as conseqüências do abandono ou desistência do estágio pelo aluno, a fim de orientá-

lo e decidir pelo encaminhamento para outro estágio; 

II – analisar as causas para a rescisão de contrato de estágio por parte da empresa /instituição /organização; 

III – analisar as questões relativas ao não cumprimento dos prazos previstos neste Regulamento; 

IV – analisar as concessões no que diz respeito ao horário de turno de trabalho; 

V – analisar o Plano de Trabalho das atividades de prática profissional consideradas como estágio. 

 

§ 2º A Comissão de Estágio terá, a contar da data da convocação feita pela CoIEE, o prazo de 7 (sete) dias 

úteis para a análise das questões a ela apresentadas e a emissão de parecer concludente. 

 

Art. 26. Os casos não previstos neste Regulamento serão avaliados e dirimidos pela Comissão de Estágio, 

ouvida, sempre que necessário, a Diretoria do Campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro e/ou à 

Diretoria Adjunta de Ensino, ao qual o aluno estiver vinculado. 

 

ANEXO II 

 

DAS DEFINIÇÕES DOS TERMOS UTILIZADOS NESTE REGULAMENTO 

 

 

Convênio – Instrumento jurídico cujo objeto é o encaminhamento para estágio, firmado entre o IFRJ e as 

empresas e/ou instituições. 

 

Termo de Compromisso – Instrumento jurídico celebrado entre a empresa/instituição/organização e o 

estagiário, com interveniência da instituição de ensino, cujo fim específico é formalizar a realização do 

estágio curricular supervisionado. 

 

Termo Aditivo – Instrumento jurídico que tem por objetivo aditar ou retificar cláusulas constantes do termo 

de compromisso. 

 

Plano de Estágio – Instrumento que consiste da descrição, de forma detalhada, das atividades que serão 

desenvolvidas pelo estagiário, conforme determina o Termo de Compromisso, com o objetivo de ser 

avaliado pelo coordenador de Curso/área Profissional quanto à pertinência do estágio em relação ao Curso 

Técnico ministrado no IFRJ. 
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ANEXO D 

  

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM A ESTAGIÁRIA 

 

 

Juliana – Fica rindo, aí vai dar (incompreensível). Já ligou? 1 
Pesquisador – Já liguei. 2 
Juliana – Tá. 3 
Pesquisador – Já liguei. Eu tô... é normal que a gente ria.  4 

Juliana – Depois você corta. 5 
Pesquisador – Não, é normal, né? A gente não tem como controlar totalmente o que vai 6 
acontecer. 7 
Juliana – Não? 8 
Pesquisador – Bom! Então... não! Então, eu já te expliquei, né? Como é que a gente, como 9 

é que a gente dá início, né? Então você fica à vontade pra falar. 10 
Juliana – Uhum! Então... é... é pra falar? Eu vou ser bem informal... 11 

Pesquisador – Não, não se preocupa com essa coisa de nível de linguagem não... isso 12 
Juliana – Uhum!... que é... enfim, eu sou Juliana, né?, estudante do curso de 13 
eletrotécnica... da turma do IFRJ 2012.2... e tô fazendo estágio... na na Embrapa... com... 14 
o meu supervisor é o Augusto, Augusto Lima... e ele é... enfim, ele é eletrotécnico lá da 15 

Embrapa. 16 
Pesquisador – Aí, você podia falar um pouco, assim, do significado da unidade campo de 17 
estágio e da unidade de ensino na sua formação? 18 

Juliana – O estágio e o ensino na relação? 19 
Pesquisador – É, a importância que têm pra sua formação o estágio...  20 

Juliana – E o IF? 21 

Pesquisador – ... e o IFRJ... é! A escola, assim, né?, e o estágio. 22 

Juliana – Uhum! Hoje de manhã o Augusto me fez essa pergunta. 23 
Pesquisador – Ah é? 24 

Juliana – Não... é... acho que têm... têm total importância, né? Eu tô vendo lá na prática o 25 
que muita coisa eu não pude ver aqui... na prática... outras coisas eu tive, assim, que... 26 
assim... é... um ensino bem superficial... e lá eu tô aprendendo mais, né? Eu acho que é 27 

bem interessante porque eu pensei que eu não ia saber muita coisa não... mas o Augusto, 28 
ele é bem... graças a Deus ele explica tudo, assim, tecnicamente e fisicamente também, 29 

que ele até estuda Física... isso é interessante... mas total importância... o que eu aprendi 30 
aqui, eu tô tentando ver lá... outras coisas que eu não aprendi aqui, eu tô vendo lá mas um 31 
complementa o outro... 32 

Pesquisador – Um complementa o outro? 33 
Juliana – Uhum! 34 

Pesquisador – Tá! Assim, é... com relação, assim, ao papel do estagiário, assim... que 35 
contribuição você acha que você como estagiária pode dar, tanto pra escola quanto pro 36 

estágio? Você falou um pouco da contribuição do estágio e da escola pra você, pra sua 37 
formação. E como que esse processo de formação pelo qual você passa, né?, inserida 38 
nesse processo de formação no modo como você está, como estagiária, como que isso 39 
pode contribuir, de que forma? 40 
Juliana – Pra escola, eu acho interessante, é... que eu era, eu fui uma aluna... já até 41 

comentei isso antes, né?... que até o final do curso eu era menor ainda... então eu tive 42 
muita dificuldade de no meio fora da escola conseguir estágio... por ser menor, por ser 43 
menina e morar longe... talvez isso vá ser uma coisa interessante até como, assim.., 44 
questão de... é... de conscientização dos alunos que tão chegando, não sei... é... acho que 45 
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pra escola, também... é... podem haver novas oportunidades lá na Embrapa, porque antes 46 

nunca tinha tido nenhum aluno... 47 
Pesquisador – Você é a primeira lá? 48 
Juliana – Sou a primeira... primeira estagiária de eletro... lá só tem estagiários de... da 49 

parte de agronomia, de biologia, que vêm lá da Rural e... e o pessoal da veterinária... mas 50 
de eletro nunca teve... Tinha uma instituição... muitos alunos aqui do IF vão já pra Rural 51 
pra fazer estágio, então a Embrapa é na frente da Rural e pelo que o Jônatas falou... 52 
Jônatas é outro estagiário... colega um período antes de mim... pelo que ele compartilhou, 53 
é... pode ser que a Embrapa tenha muita coisa pra aprender também... que complemente 54 

talvez, é... o que os estagiários têm ou não... tiveram, tiveram na Rural, né?, ou pra pessoas 55 
que, quem sabe?, irão fazer só lá na Embrapa depois... e o Augusto se animou muito com 56 
essa questão, que é... ele falou que a intenção dele é continuar passando conhecimento.  57 
Pesquisador – Ah, bacana! Mas aí você falou da contribuição que você, que pode ter pro 58 
IFRJ, né?... 59 

Juliana – Isso! 60 
Pesquisador – ... pro aluno novo do IFRJ. E pro estágio, você acha que contribui de 61 

alguma forma? 62 
Juliana – Então! Pro... na Embrapa, acho que até se interliga, né?, porque lá também essa 63 
questão de ter aberto oportunidade pra novos alunos, é uma questão de intere... novos 64 
estagiários, né?, é uma questão de interesse deles também... eu acho que vai contribuir 65 

pra ambos os lados. 66 
Pesquisador – Ah, entendi! Então, beleza! Fala um pouco agora do papel, assim, do 67 
orientador e do supervisor, né? São duas pessoas que... 68 

Juliana – Sei! 69 
Pesquisador – ... são duas figuras que eu acho que... nas quais você se ampara, né? Ou 70 

deveria se amparar... 71 

Juliana – Uhum! 72 

Pesquisador – Como é que é a sua relação com seu orientador... e... como é que é a relação 73 
com seu supervisor e qual você acha que é a importância desses dois, dessas duas figuras 74 

pra sua formação? 75 
Juliana – No estágio... no estágio, o supervisor é completamente essencial... porque não 76 
tem como a gente, não tem como... pelo menos lá até hoje eu nunca fiz nada sem a 77 

presença do Augusto... ele que me ensina tudo, ele que, enfim... sempre tô com ele... e os 78 
outros, os outros estagiários de outras áreas também sempre estão com seus orientadores... 79 

com seus supervisores, na verdade. O orientador... recentemente surgiu uma... uma 80 
dúvida minha e do Augusto lá... sobre um teste que a gente tava fazendo... é uma dúvida 81 
muito teórica... mas que ainda não tá solucionado, aí nós anotamos e eu propus, é... passar 82 

essa, essa dúvida até hoje para o Pedro, que é meu orientador... eu vou passar pra ele, na 83 
verdade... e pode ser que, que aconteça uma ajuda de ambas as partes, né?... uma parte, 84 

às vezes. No caso lá na Embrapa, a concentração é muito mais na prática do que na teoria 85 
e aqui, numa instituição de ensino, né?, a concentração é muito mais na área de... é na 86 

área teórica do que prática. Então pode ser que, que o Pedro, é... ajude nossa... nesse nosso 87 
desafio lá, que é um problema com... é... frequência entre fases lá no gerador... essa é uma 88 
especialização, na verdade... muito até do Márcio, não é?... até brinquei com o Augusto 89 
que... se eu passasse pro Márcio ia... ia passar a fa..., ia montar disso uma questão pra... 90 
... pra colocar na prova com os alunos... mas faz parte, né? 91 

Pesquisador – Pra botar numa prova, alguma coisa assim? 92 
Juliana – São situações do cotidiano pra inspirar provas e... 93 
Pesquisador – Uhum! Então, eu acho que sim! 94 
Juliana – ... e ser aplicável... 95 
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Pesquisador – É, não... é, muita questão de prova que eu preparo é assim também... 96 

alguma coisa que eu ouço, que eu vejo e eu acho que é pertinente pergunta pro aluno 97 
numa situação de avaliação... 98 
Juliana – Uhum! 99 

Pesquisador – É, essa gora, essa, essa outra pergunta, essa outra questão, ela até tem a ver 100 
com o que você já antecipou, e se você quiser continuar falando, né?, falar mais um 101 
pouco... como é que você vê a questão dos saberes teóricos e dos saberes práticos, tanto 102 
lá no estágio quanto aqui no... no IFRJ... você já começou a falar um pouco sobre isso, 103 
né? 104 

Juliana – É! 105 
Pesquisador – E se você quiser falar um pouco mais, se você tiver alguma coisa pra 106 
colocar mais nesse sentido...   107 
Juliana – Os saberes... teóricos e práticos na? 108 
Pesquisador – No estágio e no IFRJ. 109 

Juliana – No IF... vamos começar pelo IF... é... os saberes teóricos eu acho que foram... 110 
com certeza foram essenciais... a parte prática que... eu, entre zero e cinco, por exemplo, 111 

eu daria três... 112 
Pesquisador – Entre zero e cinco? 113 
Juliana – É. 114 
Pesquisador – Por que entre zero e cinco e não entre zero e dez? Você deixou cinco pra 115 

prática, cinco pra teoria pra avaliar o curso? Foi isso?  116 
Juliana – Não!... Foi que eu pensei na última entrevista do Vox Populis/Globo.com.  117 
Pesquisador – Então a escala foi essa, né? 118 

Juliana – Foi... bem... 119 
Pesquisador – Entre zero e cinco, você daria três, então? 120 

Juliana – Três! Porque... em algumas áreas, é... de matéria técnica, né?, prática que a gente 121 

associa à matéria técnica... algumas áreas foram bem, a gente conseguiu se aprofundar 122 

bastante... em outras... é... particularmente, assim, transformadores, a parte de automação 123 
eu não consegui me aprofundar muito... e... eu me esqueci que que eu tava falando... 124 

Pesquisador – Não, tudo bem, mas, assim, a que você atribui isso, o fato de você não ter 125 
conseguido, de vocês não terem conseguido se aprofundar muito? 126 
Juliana –Não, espero aí! 127 

Pesquisador – Fica à vontade! 128 
Juliana – Eu tava falando dos saberes práticos, não é? 129 

Pesquisador – É! 130 
Juliana – Isso, então, e... com licença, deixa eu... eu tinha uma linha de raciocínio... 131 
Pesquisador – Não! Tudo bem! Então, você falou uma coisa que eu achei interessante, 132 

você pontuou algumas...  133 
Juliana – Sim! 134 

Pesquisador – Alguns temas, alguns tópicos, né?, nos quais você acha que houve algum 135 
tipo de deficiência, defasagem, não sei bem a palavra. A que você atribuiria isso?  136 

Juliana – Eu me lembrei agora... eu tava falando que... na parte da teoria foi, né?, é... aqui  137 
no IF a gente teve uma... uma instrução aprofundada... mas na prática em algumas... 138 
algumas áreas, houve uma deficiência... e isso lá no estágio tá conseguindo ser suprido 139 
em alguns sentidos. 140 
Pesquisador – Uhum! 141 

Juliana – Por exemplo, é... eu brinco que aqui, que aqui na, no laboratório do IF de, de 142 
eletrotécnica, nós usamos todos os cabos com bornes, é tipo, é tipo banana... que existe 143 
um... o equipamento é ligado numa placa e existem, existem uns furinhos que você pega 144 
o fio e coloca lá... aí, se o supervisor, você chega numa empresa e simplesmente chegam 145 
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pra você, “ó, pode fazer a instalação”... não existem fios assim na, no mercado de 146 

trabalho, com esses bornes... daí o estudante olharia e diria: “tá, mas cadê o, cadê o fio 147 
banana?”... e assim, tem algumas disciplinas bem práticas que não existem pros alunos 148 
daqui, que é. Por exemplo, no caso de eletro, emenda de fio, é... é... acoplamento de 149 

contatos, essas coisas assim a gente não tem. 150 
Pesquisador – Aqui? 151 
Juliana – É, aqui no IF e isso é co... 152 
Pesquisador – Muito comum, né?, no dia a dia lá do estágio... 153 
Juliana – É! Muito importante lá... é, até, não sei, lista de... 154 

Pesquisador – Comum que eu digo, assim, não é que seja banal, é de, de ser feito com 155 
muita frequência... 156 
Juliana – É, necessário... 157 
Pesquisador – Uhum! 158 
Juliana – E, em outras instituições, Senai e algumas outras, isso é disciplina deles também. 159 

Acho que alguns professores aqui já propuseram haver essa, alguma disciplina que 160 
envolva... instalação na prática, se é que eu posso dizer assim, mas é, aqui ainda não existe 161 

isso... e isso é interessante, talvez um complemento. Sempre pensei dessa maneira. E... 162 
é... saberes teóricos lá na Embrapa. Acredito que na maioria das instituições... é... nas 163 
empresas, aliás, que oferecem estágio... a concentração é clara, né?, é mais na parte prática 164 
porque o estágio tem mais a ver com isso, mas lá, como eu disse antes, eu tive, eu... eu 165 

considero que eu tive sorte sim, porque meu supervisor, ele explica pra mim as coisas 166 
tudo não só na linguagem técnica, mas fisicamente também... então é como se ele me 167 
explicasse a... a aplicabilidade da situação, mas ele me explica o porquê também e tal pra 168 

que a gente entenda tudo... 169 
Pesquisador – Fisicamente que você fala é porque ele tem tudo pra te mostrar lá, né?... é 170 

nesse sentido que você usa a palavra fisicamente? 171 

Juliana – É... princípios da teoria da física mesmo... 172 

Pesquisador – Ah, é verdade, você tinha dito antes. É, entendi. 173 
Juliana – É... que eu até estudei física também... mas ele deve mudar o curso pra 174 

engenharia elétrica também, mas ele explica nesses dois sentidos, porque às vezes... é... 175 
em... estudos técnicos, eletrotécnica, engenharia, eletrônica, todo tipo de engenharias, a 176 
linguagem de livros e tudo é sempre muito técnica, a gente sempre aprende a 177 

aplicabilidade das, das coisas, mas não porque normalmente é assim... lá ele explica essas 178 
duas, desses dois modos, graças a Deus. 179 

Pesquisador – É muito difícil lidar com essa linguagem técnica? 180 
Juliana – Pra mim é. 181 
Pesquisador – É? Você acha que é só pra você ou você sente que é uma dificuldade?... 182 

Juliana – Eu... eu considero pra mim porque eu justamente sou mais física do que... eu 183 
sou mais cientista do que engenheira... mas tem, é, é interessante se acostumar com os 184 

dois lados, saber o porquê e aplicar aquilo ali, ver o funcionamento, tanto o princípio 185 
quanto o funcionamento, mas é muito comum, mesmo aqui no IF, justo por eletrotécnica 186 

ser uma... é... é o que se vê na engenharia elétrica, mas superficialmente... então livros e 187 
mesmo os professores explicam, não dá pra aprofundar muito, então a gente tem que se 188 
acostumar com uma linguagem muito técnica sim, mas eu acho interessante os dois lados, 189 
acho que para mim é muito necessário as duas, essas duas vertentes...  190 
Pesquisador – Tá bom! O engraçado é assim, porque eu, é... eu também vejo a, assim, o 191 

que você chama de Física como uma linguagem técnica também, só que de uma outra 192 
área, assim, da área dos físicos também. É porque você tem mais faci, você gosta mais, 193 
não sei, talvez, né?  194 
Juliana – Uhum! 195 
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Pesquisador – Aí... é, beleza. Então a gente passa pro próximo ponto, assim, que é a tua 196 

relação com seu coletivo de trabalho, assim... como é que é essa relação com seu coletivo 197 
de trabalho, com as pessoas com as quais você trabalha lá no estágio? 198 
Juliana – Rapidamente... sobre o, você falou que vê a Física como uma linguagem 199 

técnica... aí é necessário fazer uma ergologia com os físicos... pra poder, é, surgir uma 200 
língua entre os dois. 201 
Pesquisador – Fazer uma ergologia? 202 
Juliana – É, eu não sei, um estudo, né? 203 
Pesquisador – Uhum! Ah, você tá retomando o termo, né? Você tá retomando a 204 

abordagem do trabalho, né? Você gravou da última vez que a gente falou? 205 
Juliana – É, ué! 206 
Pesquisador – Ah, tá beleza! 207 
Juliana –Que é fazer um link entre diferentes setores, enfim... aí tem que fazer isso com 208 
os físicos também... 209 

Pesquisador – É verdade... vou anotar a sugestão. 210 
Juliana – Mas? 211 

Pesquisador – A tua relação com o teu coletivo de trabalho. 212 
Juliana – Eu, eu vejo... essa questão, assim... é... a relação com os trabalhadores lá é muito 213 
tranquila... muito, assim, prazerosa, todos os princípios de ética e tudo, né?, mas eu tenho, 214 
eu costumo ter contato é com, no caso, o Augusto, que é meu supervisor... com os outros, 215 

é, as outras pessoas da equipe de manutenção, porque nós somos da equipe de 216 
manutenção... e tem Mazinho, que ele é, ele é responsável pela parte hidráulica... 217 
Carlinhos, que é responsável por, é, várias, é, várias situações que, que têm a ver com 218 

manutenção, ele é bem, é... reparo, tintura... da Embrapa mesmo... e... tem o contato com 219 
o Augusto, que é técnico em edificações, ele nem é da Embrapa, mas é da Ronquer, que 220 

é, pra agora é uma contratada da Embrapa pra fazer serviço de novas construções que 221 

estão ocorrendo lá... é... e... o Augusto, ele precisa às vezes verificar, fazer fiscalização 222 

de instalações e essas coisas, então a gente acaba tendo contato também com as pessoas 223 
da obra, com os pedreiros, com os pintores... é... eu tenho contato com a outra contratada, 224 

com as pessoas de outra contratada, que é... estão fazendo reforma na subestação... e... e 225 
é claro que o Augusto é requisitado em, nos laboratórios e em todos os lugares lá da 226 
Embrapa... daí eu, é... com ele acabo tendo muito contato com essas outras pessoas mas 227 

pouco; mais com as pessoas da manutenção. E no momento que o Augusto esteve de 228 
férias, foi uma semana após eu ingressar lá no estágio, eu fiquei com a aline, que é 229 

arquiteta lá da Embrapa... e fiz amizade com estagiários também, porque na mesma sala 230 
que eu ficava tinha estagiário de gestão, que perto dela fica um moço chamado Flávio lá, 231 
ele é, ele faz a gestão da Embrapa... e numa outra sala, que a sala que a gente usa pra sair, 232 

né?, pra passar pelo corredor, enfim, pra ir embora lá... tem o estagiário de... é... de 233 
segurança do trabalho, são duas estagiárias de segurança do trabalho... e... e outro 234 

estagiário, esqueci o que ele faz, na verdade, mas tem a ver com contabilidade, essas 235 
coisas... Mas é um ambiente, assim, muito interessante, acho que eu sou muito... muito... 236 

tem, tem uma... uma palavra, não sei, relacionamento interpessoal, não sei, eu gosto muito 237 
de me relacionar com as pessoas, de conhecer pessoas novas e tal... mas lá, nesse sentido, 238 
por enquanto, até hoje foi tudo bem tranquilo, graças a Deus.  239 
Pesquisador – Ah, então tá bom! Eu acho que até adivinho a sua próxima resposta da 240 
próxima pergunta...  241 

Juliana – Eu sempre adianto um pouquinho, né? 242 
Pesquisador – É... Durante a realização do estágio você viveu, até hoje, assim, que você 243 
ainda tem alguns meses... já viveu alguma situação angustiante, de dificuldade? 244 
Juliana – Você acha que a minha resposta vai ser o que?  245 
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Pesquisador – Eu achei que você ia dizer que não, que foi tudo muito bom no 246 

relacionamento com os, tem sido tudo muito bom, aliás, no relacionamento com os 247 
colegas, você adora o supervisor, né? Eu achei que você fosse responder que não, mas de 248 
repente eu também posso estar enganado, né? 249 

Juliana – Mas é verdade, até hoje não teve nenhuma situação angustiante não... que eu 250 
me lembre não... talvez só no primeiro, não que se, não que foi angustiante, mas o 251 
primeiro dia que eu fiquei com a Aline era um ambiente bem diferente... as pessoas da 252 
manutenção eu acho que... é... elas têm uma relação mais informal e tal, mas foi apenas 253 
questão de primeiro dia. 254 

Pesquisador – Você tava uma semana com o Augusto, né?, se habituou a ficar com ele, 255 
né?, apesar do pouco tempo mas se habituou e teve que mudar repentinamente pra... pra 256 
ficar sob a tutela de uma outra pessoa, né?, e num outro ambiente também... então já... 257 
causou um estranhamento, né? 258 
Juliana –Assim, mas foi... foi interessante também... me lembro que no primeiro diia eu 259 

pensei, “ai, meu Deus, como é que eu vou conversar com essa pessoas?”, mas aí no 260 
segundo dia, principalmente coma Aline também, né?, ela é muito inteligente, me ensinou 261 

muita coisa, no... na parte de projeto... instalações no Autocad... é... no segundo dia, a 262 
estagiária, ficam quatro pes, ficavam, né?, mas, né?, quatro pessoas , eu, aline, Flávio e a 263 
estagiária dele, Mariela... no segundo dia, que eu me lembre, nem a Mariela nem o Flávio 264 
estavam lá... e a sala muito quieta e, e não é bom o costume... mas eu fazendo lá o projeto 265 

e a Aline trabalhando mas tudo quieto, aí eu, “ai, meu Deus, queria falar alguma coisa 266 
pra...”  267 
Pesquisador – Descontrair o ambiente? 268 

Juliana – Só que não tinha nada pra falar... aí eu achei muito interessante porque na janela, 269 
depois um bichinho colocou quatro ovinhos... aí Aline, ela, “Juliana, vem aqui pra você 270 

ver”, aí a gente teve que abrir a porta e ficamos um, uns momen, algum momento lá 271 

admirando p bichinho que colocou, que colocou... é... 272 

Pesquisador – Os ovos. 273 
Juliana – É, os ovinhos. Ela mora no Rio, né?, então ela fala que tem coisas que ela só vê 274 

aqui na Rural, né?, aliás, na Embrapa... porque é o rural, né?, nós somos o rural... foi 275 
interessante, chamamos até outros trabalhadores lá pra ficar vendo os bichinhos... 276 
interessante... 277 

Pesquisador – Tá bom! É... 278 
Juliana – Mas não foi um momento angustiante, foi apenas... é... uma... uma adaptação, 279 

né?, enfim, mudança brusca de ambiente, pessoas...  280 
Pesquisador – É, eu acho que por uma determinada perspectiva pode ser considerado 281 
angústia... né? Assim, não é angústia “ó, eu vou morrer porque isso me aconteceu”, mas 282 

é... é uma situação que te coloca uma certa tensão, né?  283 
Juliana – É. 284 

Pesquisador – Nesse sentido... não pensei, né?, não pensei nada que fosse acabar com a 285 
tua vida ou te colocar em dúvida sobre a per ou a importância do estágio... 286 

Juliana – Mas tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande com isso, né? 287 
Pesquisador – Tem. 288 
Juliana – De falar primeiro, sei lá. 289 
Pesquisador – Tem, eu acho que tem, né? Eu tenho muita dificuldade quando eu chego 290 
num lugar, até aqui no IFRJ eu tenho... um certo bloqueio, com os alunos não, né? 291 

Transito muito bem entre os alunos. Agora, entre os meus colegas de trabalho eu tenho, 292 
não conheço, eu tenho um pouco de receio de me relacionar com algumas pessoas... mas 293 
enfim... O penúltimo bloco agora é... você deve se lembrar que quando foi pra lá, porque 294 
eu lembro que burocraticamente pra voc~e foi um... foi uma via crucis, né? Ia e voltava 295 
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e trazia, né? Aquela coisa... você deve se lembrar que vocês tiveram que acordar o 296 

chamado plano de atividades, né?, que é aquilo que, como é que é, assim... O que foi 297 
acordado no plano de atividades tá sendo efetivamente feito lá, é, tem alguma coisa que, 298 
que tá fora do plano de atividades que vocês tenham feito? Tem disparidade, assim, entre 299 

aquilo que tá no plano e o que é efetivamente realizado? 300 
Juliana – Acredito que não. Os itens que o Augusto escreveu foi sobre... é... Fiscalização 301 
de instalação, isso a gente tá fazendo... estamos cumprindo... é... algumas atividades com 302 
o gerador... é, em subestação, e ele fez questão de escrever “sempre acompanhada” 303 
porque com média e alta tensão o estagiário não pode ficar sozinho... isso já aconteceu 304 

também... é... não sei se a palavra seria exatamente essa mas. Consertar, é... fazer 305 
manutenção em diferentes equipamentos... 306 
Pesquisador – Reparar, né? 307 
Juliana – Isso... isso também ocorre. A parte de projeto, porque eu fico com a Aline, a 308 
gente também tá fazendo... lá a gente vê de tudo, assim, eu acho que o plano de estágio 309 

está sendo cumprido... pelo menos eu acho. 310 
Pesquisador – Então agora a última... o último bloco. Assim, a última pergunta seria se 311 

existe alguma coisa que você gostaria que fosse, ou tivesse sido diferente no seu estágio 312 
que... 313 
Juliana – No início, inclusive eu já comentei com o entrevistador, eu dizia que... é... a 314 
questão da bolsa... é... representava uma... um incômodo, não nada exagerado, mas muitos 315 

alunos, por exemplo, aqui que vão estagiar na Rural, vão estagiar na Embrapa... é... 316 
precisariam, seria interessante ter a bolsa mas, em empresas públicas isso é uma 317 
dificuldade grande com estágios obrigatórios... não obrigatórios têm bolsa... apesar de 318 

que não obrigatório pode ser que eles não te admitam... porque justamente vai ter que, 319 
enfim, vai ter que, é, aí eles teriam que dar a bolsa, aí tem todo um processo de, uma 320 

burocracia maior pra pesquisar se tem disponibilidade... na empresa de oferecer a bolsa 321 

não obrigatória... mas eu descobri que é como, e mais recentemente, é comparado aos 322 

estágios dos, é... por exemplo... 323 
Pesquisador – É obrigatório e não recebe bolsa. 324 

Juliana – ... e não pode receber bolsa. É como se fosse uma troca do governo, como é a 325 
sua, a sua, se o ensino foi... foi... foi público, então é como se a gente, o estágio é como 326 
se fosse um trabalho... 327 

Pesquisador – Uhum. É porque o estágio, ele é diferente. As instituições, elas têm 328 
autonomia pra organizar o estágio, né? Assim, a lei, ela orienta... e de forma geral, assim, 329 

como o estágio deve acontecer. Então, na licenciatura, pelo menos no caso, no me caso 330 
quando eu fiz, ela tinha um formto que é totalmente diferente do seu. Eu tive que ir a dez 331 
aulas, tive que assistir dez aulas e dar uma aula só, né? Você tem que passar por 332 

quatrocentas e poucas... 333 
Juliana – Quatrocentas e oitenta horas. 334 

Pesquisador – ... horas no local, você faz muito, né?, você dedica muito mais tempo no 335 
estágio do que eu dediquei, então é diferente, né? Então eu acho que o fato de não 336 

remunerar um professor ou um futuro professor que passou pelo estágio... porque é 337 
realmente muito difícil, fica muito pouco, não sei que critério você usa pra remunerar 338 
uma pessoa que tem que ir dez vezes na escola pra assistir aula, diferente de você que tá 339 
lá, trabalhando assim, né? 340 
Juliana – Entendi. Mas aí, no início, eu não achava isso muito legal, até que surgiu uma 341 

oportunidade pra mim na terceirizada da P&G, e lá era remunerado. Eu já tinha mais de 342 
uma semana lá na P&G, na Embrapa, mas acredito que essa... essa relação, assim, com 343 
as pessoas lá... foi algo muito não sei se eu diria forte, mas, assim, me fez não querer um 344 
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estágio remunerado que eu queria tanto, que é algo interessante, mas acabei abrindo mão 345 

depois do estágio remunerado pra continuar lá na Embrapa 346 
Pesquisador – Então tá bom, Juliana. Você quer falar mais alguma coisa? 347 
Juliana – Não. Acho eu não... 348 

Pesquisador – Acha que não? 349 
Juliana – Eu só fui informal nessa entrevista porque o Fábio achou interessante... uma 350 
nova perspectiva de entrevista. 351 
Pesquisador – Tá bom! Brigado, Juliana! 352 
Juliana – De nada!353 
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ANEXO E 

 

TRANSCRIÇÃO DO GRUPO DE ENCONTRO SOBBRE O ESTÁGIO ENTRE 

ESTAGIÁRIA, ORIENTADOR E SUPERVISOR 

 

 

Pedro – E aí, Fábio, o que determina aí? 1 
Pesquisador – Então, é... 2 
Pedro – Tá gravando? 3 

Pesquisador – Tá gravando já. Tô gravando o áudio e tô gravando em vídeo... em áudio e 4 
vídeo porque o microfone não é muito bom... 5 
Pedro – Tem memória suficiente? 6 
Pesquisador – Tem, tem... a gente já fez uma filmagem da Juliana que demorou quase 7 
duas horas... é... uma das etapas da minha pesquisa é... que tem como objetivo geral 8 

compreender a atividade de estágio, é justamente fazer, promover esse encontro entre 9 
orientador, supervisor, e estagiário pra gente poder criar um espaço de diálogo, um espaço 10 

de troca, né?, sobre senão tudo, aquilo que pelo menos eu pude perceber que é importante, 11 
nas leituras que eu fiz, nos momentos, nos momentos que eu tive de observar o trabalho 12 
aqui de vocês dois (referindo-se ao supervisor e à estagiária) e também como... pela 13 
experiência que eu tive com o Pedro, de participar de banca e pela conversa que eu tive 14 

com a Juliana, então eu defini alguns pontos que eu vou, alguns temas que eu vou... que 15 
eu vou colocar pra vocês e... se vocês acharem... o que vocês acharem pertinente comentar 16 
a respeito desses pontos, vocês fiquem à vontade... não tô estabelecendo aqui o que um 17 

deve falar de cada... 18 
Pedro – É bom a gente fazer o que você tem inicial e depois, é... uns minutos pra troca... 19 

Pesquisador – Tá ótimo. Então, assim, eu estipulei nove pontos... alguns pontos eu acho 20 

que são mais específicos pro orientador, um mais pro supervisor, outro mais pro estagiário 21 

e alguns são pertinentes pra todos os três, inclusive pra mim, né? De alguma forma esses 22 
temas, ou esses pontos, eles já estão... é... coadunados, estão dialogando com a entrevista 23 

que eu já fiz com a Juliana. A gente já passou por uma entrevista, logo no... acho que foi 24 
em Novembro que a entrevista aconteceu... então muita coisa já (pequeno trecho 25 
incompreensível). Então, o primeiro ponto que eu vou propor pra vocês falarem a respeito 26 

é acerca da função do estágio na formação do aluno... qual seria o papel, a função do 27 
estágio na formação do aluno na opinião de vocês... 28 

Pedro – Quem começa? 29 
Pesquisador – Fica à vontade pra começar quem quiser. 30 
Pedro – Eu começo? Posso começar? (dirigindo-se ao supervisor e à estagiária) Bem, a 31 

primeira preocupação maior, no caso de uma entrevista, é perder um pouco a (aqui hesita 32 
um pouco, tentando encontrar as palavras) sensação de liberdade de expressão porque o 33 

fato de ser filmado sempre altera o ambiente de trabalho. Isso é inevitável, então eu vou 34 
tentar dentro do possível me sentir à vontade e tentar manter a naturalidade. Cem por 35 

cento não tem como. De qualquer forma, a minha visão, a parte de, como professor, como 36 
aluno, os desesperos que eu tive pra conseguir estágio... não conseguir o estágio... são 37 
fatores que influenciam muito na vida do estudante. A simples transposição aluno-38 
profissional, foi um pouco do que aconteceu comigo, é muito ruim porque você... tem os 39 
ciclos na vida, o ciclo aluno é quando você tá aprendendo e tem todo direito de errar. O 40 

ciclo profissional, de acordo com a área de trabalho, este direito de errar não pode existir 41 
porque implica em óbito, ou o próprio, ou de colega de trabalho com o próprio e de 42 
terceiros usuários do sistema. Elétrica é o que eu sempre falo, eletrotécnico distraído, 43 
eletrotécnico morto. É um padrão que eu falo, e é verdade. A fase de estágio, pra mim ela 44 
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é a mais crucial de todas, é onde o estagiário, no caso o aluno, ele já não pode se dar ao 45 

luxo de “eu não sei tanto”, sempre aconselho a “não sei”, fale com o seu orientador do 46 
estágio “eu não sei”. Nunca a arrogância do “eu sei”. Nunca faça isso, sempre aconselho 47 
ao meu aluno em orientação, meus alunos como um todo, os meus em orientação eu acho 48 

que sou mais enfático, eu acredito que eu tenha falado com você várias vezes isso. Então 49 
pra mim o estágio é o elo que tem que ser o mais forte, é que dá a verdadeira oportunidade 50 
do aluno congregar conhecimento teórico com um novo conhecimento teórico que vai 51 
aprender também no estágio. As práticas laboratoriais que são simulações das práticas 52 
verdadeiras, e o estágio te dá a oportunidade de realizar tarefas com um certo grau de 53 

responsabilidade limitado pelo supervisor de estágio pra não colocar também esse que é 54 
um estudante em risco, mas ele já tem que se aproximar mais desse risco. E é o estágio 55 
que dá essa condição. O orientador de estágio não pode ser qualquer pessoa, nem o 56 
professor... principalmente aquele que vai lidar com o estagiário na... nessa.. nesse início 57 
de vida profissional, tem que ser uma pessoa dinâmica, que permite ao estagiário ter 58 

atividades de uma forma dinâmica, ele tem que ser uma pessoa com muito, muita 59 
paciência, eu não seria um bom orientador em estágio, eu não sou muito paciente... é 60 

preciso muita paciência porque é... é a fase do medo. E essa pessoa que vai orientar tem 61 
que ser a, tem que ser essa pessoa que vai acabar com esse medo, mas não com a 62 
prudência. A prudência ela faz parte da nossa vida profissional na área de eletrotécnica. 63 
Outras também têm, mas o meu mundo, o meu mundo, a minha preocupação é o óbito 64 

que envolve o início do choque. As supervisões de estágio que eu já fiz, essa é a segunda 65 
no relacionamento eu professor com o orientador de estágio do aluno. Outras eu fui pra 66 
ter contatos mas não tive a oportunidade da relação orientador-orientador, já duas vezes, 67 

e nessas oportunidades é que eu, eu como professor já um pouco mais afastado do dia a 68 
dia profissional, é também quando eu tenho a chance de ver o que que uma geração 69 

profissional precisa de conhecimento para melhorarmos a base de conhecimento e nesse 70 

ponto eu acho que a escola dá a oportunidade de não ter um programa, é, amarrado, “é 71 

isso que vocês têm que aprender durante os próximos mil anos”; a escola tem essa 72 
flexibilidade de a cada ciclo, de a cada dois, três anos termos a oportunidade de inserir 73 

conteúdos, de tirar conteúdos que já não são mais relevantes; até essa retirada tem que ser 74 
cuidadosa, às vezes algo que não parece ser relevante é relevante; eu digo quando eu 75 
aprendi ponte de Kelvin, a minha vida toda aprendi que ponte de Kelvin, mas aquilo servia 76 

pra mim pra quê? Pra nada. Eu tive a oportunidade de ver pontes sendo retiradas do 77 
conteúdo onde eu que ia desenvolver essa (palavra incompreensível) que pra mim servia 78 

pra nada, mas se existia ponte de Kelvin, tinha que servir alguma coisa, mas faltava o 79 
quê? É, o programa de ensino, acho que às vezes falta um pouco o conteúdo histórico do 80 
tema. Tem circuito elétrico, mas por que que tem circuito elétrico em série? Porque ele é 81 

seco, circuito em série, circuito em paralelo, circuito misto, ponte de Wheatstone, ponte 82 
de Kelvin. Mas não tem o porquê. Então eu tinha esse porquê, apesar dessa ponte de 83 

Kelvin inútil, eu não me atrevi a tentar tirar porque podia servir pra alguma coisa, eu só 84 
não sabia. Eu não queria que a minha ignorância se tornasse um ponto de ignorância 85 

futura. Foi retirado uma época do conteúdo, depois eu acabei com os colegas insistindo 86 
em retomar aqueles conteúdos básicos todos de pontes; um aluno estagiando, fazendo 87 
medição de defeitos em boninas de motores, pra saber se uma bobina, uma única bobina 88 
tá com defeito: ponte de Kelvin. Eu não sabia. Então eu tive essa reciclagem histórica 89 
com a prática de um aluno em estágio. Então até nesse ponto, a atividade do estagiário, 90 

ela é a aula pro mau docente. Eu não perco essas oportunidades de aprender. Vou ensinar 91 
a Juliana a produzir um texto que conta uma história de uma vida profissional. E essa vida 92 
profissional pra mim tem pontos de ensino. Eu não sei o que outros pensam, que é só 93 
ensinar, eu acho que eu aprendo mais do que eu ensino. O relacionamento com o 94 
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supervisor do estágio, e eu vou fazer algumas perguntas, eu tenho como um foco muito 95 

importante, como meu grande professor, do que que eu tenho que fazer pra treinar melhor 96 
o meu aluno, para lhe devolver pro (palavra incompreensível), mandar pro mercado com 97 
uma formação de melhor qualidade pra uma época. É o que eu tenho a dizer, eu acho que, 98 

no momento, em relação a tua pergunta, não sei se eu fui claro. 99 
Pesquisador – Eu acho que sim. Augusto, Juliana? 100 
Juliana – A importância do estágio. 101 
Pesquisador – É, a importância não, né, a função, porque você pode falar que não é 102 
importante. 103 

(Momento de silêncio prolongado de 3 s) 104 
Pedro – O estágio é obrigatório mas esse termo obrigatório não tinha que ser obrigatório, 105 
ele tinha que ser fundamental, estágio fundamental e não estágio obrigatório curricular. 106 
(Momento de silêncio prolongado de 3 s) 107 
Juliana – Então, eu acho... eu, eu me acho uma pessoa assim, que eu seria incapaz de, 108 

acabei de estudar e, como aconteceu com um amigo, com um outro estudante que foi 109 
contratado numa empresa e começou a trabalhar com automação, eu acho que eu não 110 

conseguiria fazer isso, né?, eu precisaria de um tempo maior pra, pra me adaptar às 111 
questões práticas. Eu falei até, até brinquei no início. O Augusto dizendo “ah, faça a 112 
ligação e tal”, “mas cadê os pinos de banana?”, porque é diferente né?, essa questão assim 113 
de instalação, de mexer com ferramentas, essas coisas, eu não tive, acho que agora tá 114 

começando ter, tem laboratório novo com chuveiro, algumas coisas assim mais práticas 115 
eu não tive. E, bom, algumas pessoas já têm esse conhecimento de como manusear 116 
ferramentas; eu não tinha, então acho que eu sou uma pessoa que eu demoraria mais um 117 

pouco pra, é, imergir nessa questão prática. Mas pra mim foi muito importante, é muito 118 
importante. Não sei com o que eu vou trabalhar, né? Mas tem algumas áreas aqui que até, 119 

eu observando aqui na Embrapa eu passei a, a me interessar bastante, que eu sempre gostei 120 

mais assim de máquinas, instalações, não só, mas fonte, automação, e acabou que aqui a 121 

gente nem viu tanto isso, né?, mas eu tenho aprendido muito. 122 
Pesquisador – E você, Augusto? Supervisor. 123 

Augusto – Ah, eu acho que o estágio é aquele primeiro contato, né?, essa transferência, 124 
né?, de aluno pra trabalhador, e pra mim eu acho crucial, porque são realidades diferentes, 125 
na escola geralmente se prende a um pouco de teoria, a um pouco de simulações práticas, 126 

mas aplicar numa situação real mesmo, pra valer, você tendo que decidir, né?, você tendo 127 
que calcular, você não vai ter o professor pra te apontar, “aqui você errou, aqui é pra 128 

fechar curto”, não, é você e ponto final. Então eu acho que o estágio serve pra isso, você 129 
ter um contato com alguém um pouquinho mais experiente, e você pode fazer essa troca 130 
de, de conhecimento, né?, em algumas situações você vai ter que ensinar, porque você tá 131 

mais atualizado, em outras você vai aprender a ter essa segurança em executar as tarefas. 132 
Eu acho que é isso. 133 

Pesquisador – Beleza. 134 
Pedro – Então eu diria que, eu diria, poderíamos dizer, depois dessa aí, que o período de 135 

estágio é a sala de aula fora da escola. Não é isso? 136 
Juliana – É. 137 
Pedro – Eu acho que traduz bem. 138 
Augusto – Cabível. 139 
Pesquisador – É, se é que não é também no caso de qualquer situação de trabalho, né? 140 

Que qualquer situação de trabalho é um momento de aprendizado. A formação, ela é 141 
contínua, né? Ele não é mais, assim, ele não é mais, quer dizer, não é mais aluno, ele é 142 
aluno, né?, ele não é mais aluno do curso de eletrotécnica mas continua aprendendo, pelo 143 
que ele falou a partir da Juliana. Eu acho que esse momento, o trabalho em si, 144 
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independente da situação que seja, se é de estágio, se é de um profissional muito 145 

experiente, se é de profissional na metade da carreira dele, acho que é sempre um 146 
momento de formação, é sempre um momento de aprender. 147 
Pedro – Mas nossa área de atuação, ela é de característica demais. Ela é um universo. 148 

Então o universo não tem limite, nossa profissão também não. Então aquele profissional 149 
de eletrotécnica que diz eu sei tudo, no dia seguinte, é, estaríamos no velório. Não há, nós 150 
não conhecemos um grão de a(...), nosso conhecimento de eletrotécnica, ela sabe algumas 151 
coisas hoje mais do que eu, alguns itens ela sabe que eu não sei, ele sabe uns itens que eu 152 
não sei, eu sei algumas coisas que ele e ela não sabem, sabemos alguns pontos em comum, 153 

mas o nosso conhecimento é apenas um grão de areia no deserto do Saara. É o mundo da 154 
eletrotécnica, e sabemos muito pouco, por isso que a questão de um eletrotécnico não 155 
pode ser arrogante, não pode ser displicente. Essa área ela é muito vasta e sabemos muito 156 
pouco. 157 
Pesquisador – Entendi. Você tá, é, você tá falando na questão dos saberes, um ponto que 158 

eu, que eu achei eu era interessante a gente conversar a respeito era justamente essa 159 
relação sabres acadêmicos e saberes da cultura profissional. Como é que vocês veem essa 160 

relação? 161 
Pedro – Primeiro me explica um pouco o que que você chama de cultura profissional.  162 
Pesquisador – O saber do chão de fábrica, o saber do trabalhador, o saber que vem da 163 
situação real de trabalho, a relação desse tipo de saber que é um saber que é mais 164 

acadêmico, que vem mais da instituição formadora, a escola, a universidade e assim por 165 
diante. 166 
Pedro – ô, Fábio, eu acho que como qualquer área de estudo como humanas, como 167 

(palavra incompreensível)  tecnológicas, que também é uma construção humana, apesar 168 
que um castor constrói um dique, apesar que uma formiga constrói um, castelos, o João-169 

de-barro com o bico constrói uma residência com a (trecho incompreensível) que não 170 

aci(...) que não admite ser corneado se não ele larga a esposa na casa e vai construir outra. 171 

A eletrotécnica, ela é o aprendizado prático que foi levado pra escritura, pro, pro 172 
conhecimento escrito. A eletrotécnica sempre saiu da “como isso funciona”. E não po(...); 173 

que que nós podemos fazer? Isso com(...) são os questionamentos que levam à evolução 174 
da eletrotécnica, a eletrotécnica é fundamentada em quê? É, estudo da eletricidade. Nós 175 
chamamos de física. Então os questionamentos é que levam ao desenvolvimento. Eu digo 176 

assim: a experiência é como o trabalhador em elétrica. Não existe o trabalho perfeito. Não 177 
há, não tem como e cada aprendizado de um profissional é que vai se transformar numa 178 

página, num capítulo do livro mesmo. Não existe na nossa área conhecimento primário 179 
teórico. Nossa profissão é essencialmente prática, prática, aprender fazendo e fazendo se 180 
aprende e fazendo se descobrem novas coisas pra fazer. Novos conhecimentos se, 181 

idealizou a lâmpada, se idealizou utilizar a lâmpada, se idealizou utilizar a iluminação, aí 182 
se descobre que essa lâmpada quando está num ambiente tem uma qualidade visual e em 183 

outro ambiente já tá permitindo que ocorra um acidente porque a qualidade visual não é 184 
a mesma e isso envolve um questionamento “por que isso acontece?” e se fazem 185 

experimentações, aí observam que em ambientes daquele tipo aquela quantidade de 186 
energia luminosa tem que ser maior, menor, mais ofuscante, menos ofuscante e isso leva 187 
a um princípio do fundamento físico-matemático que leva às contas, que leva ao livro. Tá 188 
bom? Aí o livro leva o aluno, que vai aprender todo aquele conhecimento de quarenta, 189 
cinquenta anos em três, quatro anos. Então é esse ciclo que começa sempre na prática e 190 

essa foi minha vida profissional. O Augusto, tu não é Augusto?, tá há alguns anos, você 191 
é bem mais novo que eu com certeza, deve vivenciar isso e a Juliana tá experimentando, 192 
é, o que ela viu, todo o universo que nós conhecemos em eletrotécnica, comprimido. Ela 193 
deve ter chegado aqui, ela viu, quer dizer, voltando pro computador, descompactou esse 194 



308 
 

conhecimento e deve ter se assustado com a gama de coisas e pensar assim “eu não serei 195 

capaz de fazer isso”. Só que o Augusto passou por isso, não foi Augusto? O Pedro 196 
também. 197 
Pesquisador – Ah, eu também passei, apesar de não ser da área de eletrotécnica, sou um 198 

profissional como vocês, né? Também tive, aliás, até hoje acho um desafio. 199 
Pedro – Mas um livro de literatura pode te matar emocionalmente mas não te mata 200 
eletrocutado. 201 
Pesquisador – Se bem que você já deve ter ouvido falar de Euclides da Cunha, né? É um 202 
escritor. Ele morreu assassinado por uma desavença amorosa e muito a ver pelo que ele 203 

produziu literariamente também. Os poetas da segunda geração romântica morreram 204 
todos de amor, ou porque (...) 205 
Pedro – Assim como aquele escritor brasileiro. A mulher ao avesso. 206 
Pesquisador – Não conheço. 207 
Pedro – O cara era amante da mulher do deputado. Logo, morreu assassinado. (trecho 208 

incompreensível) 209 
Pesquisador – Mas no meu caso, assim, é, eu acho que é muito parecido com o caso de 210 

vocês porque eu, como professor de língua portuguesa, eu preciso me apropriar de um 211 
conhecimento que também foi construído depois da própria existência da língua. Primeiro 212 
existiu a língua, depois existiu, passou a existir o conhecimento sobre a língua. 213 
Pedro – Como assim? 214 

Pesquisador – Por exemplo, a gente não precisa passar pela escola pra aprender a falar. É 215 
no convívio social, com a família. 216 
Pedro – Que nós grunhimos palavras que tem significado. 217 

Pesquisador – Pois é, primeiro a gente absorve a língua e depois a gente passa a estudar 218 
a língua.  219 

Pedro – Como o japonês, chinês. Pra mim são grunhidos sem significado. 220 

Pesquisador – Eu acho, pelo eu imagino que seja, né, um traço de qualquer, eu acho que 221 

é uma característica universal, de qualquer ciência. 222 
Pedro – Como a Juliana falou, eu não sou muito afeto a acionamento eletrônico, mas não 223 

é isso, é porque, é falha de aprendizado mesmo, tá bom? Isso é falha de aprendizado 224 
porque não é difícil. Eu, todo conhecimento de acionamento eletrônico eu conheço 225 
eletromecanicamente. Eu sei toda lógica digital, mas eu não sei programar com CLP. Eu 226 

pretendo estudar pra programar, com certeza esse meu aprendizado vai ser muito mais 227 
fácil do que provavelmente o dela porque eu tenho toda uma, uma história de 228 

conhecimento lógico, que o CLP nada mais é do que ligado e desligado. Coisas que ligam, 229 
coisas que desligam. Talvez eu tenha até mais facilidade, pro que eu vou fazer, em 230 
adquirir esse conhecimento. Posso de repente aprender sozinho desde que seja algo, algo 231 

auto(...) 232 
Pesquisador – Autodidático. 233 

Pedro – Autodidático. Com certeza eu conseguiria. Mas acho que a formação em sala de 234 
aula e laboratorial pra automação depende muito do professor. Se o aluno não for 235 

dedicado exclusivamente ou fica um pouco nas costas do colega de grupo, não vai fluir. 236 
Primeiro porque nós temos uma, ela viveu uma situação que uma nova geração que tá 237 
hoje no quarto período eles não viverão esse problema. Ela começou a entender a lógica 238 
de pensamento, a lógica matemática, é, no final. Ela deveria aprender lógica antes da 239 
lógica de automação. Então é um erro que nós temos no programa antigo da escola que 240 

já foi reformulado. Os alunos novos já não passarão por isso. Talvez eles venham a ter 241 
mais facilidade em aprender automação no futuro. Porque você aprende a engatinhar, 242 
aprende a andar, aprende a correr primeiro. Querem que aprenda a correr primeiro. Depois 243 
vão saber engatinhar. 244 
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Juliana – Exatamente. 245 

Pedro – Vai correr primeiro, nem vai andar, tem que correr primeiro. Uma maneira bem 246 
grosseira seria essa a visão da sequência de eletrônica da instituição. Já está modificado. 247 
Pesquisador – Entendi. 248 

Augusto – Eu acredito que quando o aluno domina bem a parte de contatores, de eletro 249 
(...) essa parte de PLC se torna bem mais favorável, bem, bem mais. 250 
Pedro – Sim. 251 
Augusto – O impacto é bem menor, a diferença. 252 
Pedro – Mas aí é o tal negócio. Teve um aluno, uma coisa por exemplo que, um dia que 253 

os alunos estavam estudando, é, controle de nível, boia, boia inferior, boia superior, e a 254 
bomba d’água. Eles tavam com dificuldade pra instalações elétricas. Eu falei “gente”, e 255 
tavam com problemas também em sistema digital, dificuldade de interpretar. (trecho 256 
incompreensível) A caixa d’água é um sistema e a bomba d’água são exemplos de sistema 257 
de, de sistema digital. É, um sistema em série, um sistema E, que eu tenho duas boias 258 

ligadas, interligadas a uma bomba, aí eu até falei “se a cisterna estiver vazia, e a caixa 259 
estiver vazia, a bomba liga?” 260 

(Pausa prolongada) 261 
Augusto – Não é pra ligar. 262 
Pedro – Não. Por quê? A cisterna eu estou com 0, a caixa-d’água eu estou com 1. 0 com 263 
1 em sequência não passa corrente. Então, dispositivo desligado como ligado. Se a caixa 264 

tiver cheia e a cisterna tiver cheia, também não liga, a cisterna é 0, desculpa, a cisterna é 265 
1, mas a caixa-d’água é 0. Então, 1 com 0. Se a caixa tiver vazia, a cisterna tiver cheia. 266 
Tá ligado? Está ligado. Então é 1 com 1 que dá o sinal elétrico pra energizar a bomba. 267 

Então eu tenho 0 com 0 dá 0, 0 com 1 dá zero, 1 com 0 dá zero e 1 com 1 dá 1. É um 268 
sistema lógico E. É o... é o nosso multiplicador. Não é isso, Juliana? E eu comecei a falar, 269 

então eles aprenderam tanto com instalações, quanto lógica de instalação e isso vai pro 270 

CLP. Aí a questão é: linguagem (termo não compreensível), que é meu ponto fraco, eu 271 

não sei linguagem, tenho que estudar, então a gente vive aprendendo. Eu nunca imaginei 272 
que quando tivesse cursando engenharia... técnico, depois engenharia, eu nunca imaginei 273 

que eu teria centenas de contatoras dentro de um microchip... isso nem existia, nem sabia 274 
que existia microchip. (Pausa prolongada) E o... e as linhas de comando... (trecho 275 
incompreensível) em termos de fios, de ligação elétrica, é a mesma coisa... só que tem 276 

que programar. É aonde entra um novo ingrediente que numa geração de quinze, vinte 277 
anos atrás, que é a minha, aquilo não existia, então tem um conhecimento praquela 278 

geração, é muito importante que o profissional tenha formação em acionamento 279 
eletromecânico, que é a ponta tecnológica no momento em que tem poucos profissionais. 280 
Hoje, a ponta da lança da eletrotécnica é acionamento industrial, o acionamento 281 

eletrônico, onde nós transformamos uma sala dessa cheia de equipamentos em um 282 
painelzinho desse tamaninho, com alimentação elétrica pra ele e um terminalzinho USB... 283 

normalmente é USB, antes era com1, entrada com1 de computador, agora tem muita 284 
USB... ou... 285 

Augusto – É porta... várias portas assim... 286 
Pedro – É porta, agora é porta pra você colocar qualquer tipo de cabo, você entra com o 287 
cabo, teu computador, você reprograma, salvou, tirou, tá funcionando... mas o 288 
pensamento elétrico é o mesmo de duzentos anos atrás, de cem anos atrás, de cinquenta 289 
anos atrás. A lógica é a mesma. Mudou o equipamento. Então temos que ter uma nova 290 

formação pruma nova geração de profissionais. É aonde eu também considero importante 291 
essa relação professor orientador do aluno / professor orientador no estágio / aluno, nessa 292 
troca. Porque se não, como eu formo o aluno? A evolução tecnológica tá aí. Todo dia 293 
aparece uma coisa nova. Se eu ficar dentro da escola formando alunos, aquele conteúdo 294 
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programático construído bonitinho, daqui a pouco eu estarei mandando nada pro 295 

mercado. Onde o aluno vai sair de uma formação escolar, vai chegar no estágio, ainda 296 
existindo estágio daqui a cem, duzentos anos, vai tá entrando naquele estágio e ele vai 297 
olhar assim tudo: "Não sei nada. Isso não existe, mas que que é isso?” Eu sou da geração 298 

em que eu falava assim: “Vai mudar muita coisa na eletrotécnica, mas fase, neutro e 299 
retorno, isso nunca vai acabar”. 300 
Juliana – O retorno acabou... 301 
Pedro – Acabou o retorno. Apenas as instalações elétricas antigas ou que não há interesse 302 
em haver mudança por falta de conhecimento, porque aquele aluno Luís Eduardo... Luís 303 

Fernando... primeira turma. Foi meu primeiro orientando, quando eu tive o prazer de ser 304 
pedido um aluno, primeira vez na minha vida ser orientador, eu precisava tanto de 305 
orientação, acho, que quanto ele. O que fazer como orientador? Eu não sabia o que fazer. 306 
Eu tinha vontade de ser orientador mas eu nunca pediria a alguém pra ser orientador dele. 307 
Aquele primeiro pedido eu falei, “mas eu não sei como fazer, eu não tenho experiência, 308 

você pensou bem?” “Pensei sim, gostaria que fosse o senhor”. Então ele jogou uma carga 309 
de responsabilidade em pesquisar o que que eu tinha que fazer. Então começou, aquilo 310 

abriu meu horizonte. Então eu tive um aluno, sem querer, como meu grande professor, de 311 
ter que procurar o aprendizado, e contato com a empresa, aonde que eu tive o primeiro 312 
contato com... “estamos acabando com retorno, estamos colocando relés com comando 313 
wireless, direto fase neutro em que a..., acionou, interrompe o circuito... acabou o retorno. 314 

É um fio a menos. E o custo, 30% menor. Sai mais barato. É claro que pessoas de uma 315 
certa, de classe econômica mais alta já estão automatizando, aí não é só “esse custo é 316 
menor”, aí começam a colocar CLPs, onde ele tá saindo do trabalho, pega o tablet, o 317 

laptop, aí já aciona pra esquentar água, já aciona pra preparar o café... 318 
Augusto – ... liga o ar condicionado... 319 

Pedro – ... pra ligar o ar condicionado, pra abrir a cortina pra entrar um pouquinho de luz 320 

solar ou pra fechar a cortina... aí, se torna caro, mas a verdade é que aquele meu grande 321 

pensamento, aquela minha máxima, que fase, neutro e retorno nunca acabarão, a fase já 322 
acabou. Meu porteiro eletrônico, que eu botei na minha casa, tenho fase e neutro pra 323 

inverter o equipamento, mas entre, dentro de casa e fora de casa, já não tem mais fio. 324 
Toda imagem e som vai por... por onda. Aí começa a quebrar certo, não sei se eu diria 325 
paradigma, então essa relação professor-aluno- professor de estágio, eu chamo assim, eu 326 

gosto de chamar de professor de estágio, porque tá ensinando todo dia. Essa relação, uma 327 
boa relação, deveria ser mais forte. Eu acho que ainda não existe essa possibilidade do 328 

professor ter tanto contato mais forte com os estágios, porque tem muito a aprender. Pelo 329 
menos eu enxergo assim, se algum outro ou outros professores acham que não há 330 
necessidade porque já sabem, é... então eu tenho que lamentar muito, eu tenho que dizer 331 

que eu sei muito pouco, porque a cada contato que eu tenho, eu aprendo muito. Eu 332 
aprendo muito na minha profissão. Não só relações sociais como profissionais. O próprio 333 

Augusto já apresentou a questão do... 334 
Juliana - ... do gerador... 335 

Pedro - ... do gerador... dobrando a frequência, que aí já, na minha cabeça já dispararam... 336 
é... um monte de caminhos, de possibilidades, da qual eu não tenho certeza de qual é 337 
realmente a situação. Eu tenho... teorias. Uma delas é a correta, mas... 338 
Pesquisador - ... ainda não sabe qual é... 339 
Pedro - ... eu ainda não posso afirmar que... é isso. Não! Eu tenho caminhos. Eu acho que 340 

a grande vantagem do conhecimento não você ter o conhecimento em si, mas pelo menos 341 
saber... é... por onde trilhar. E o estágio, ele não é só pro aluno. Eu tenho certeza que o 342 
Augusto deve ter adquirido algum conhecimento nessa relação, aprimorado o 343 
conhecimento dele, amadurecido o conhecimento e eu também... tô coletando 344 
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conhecimento, relembrando conhecimento e aprimorando conhecimento. O estágio é 345 

fundamental. Não ter estágio eu acho um grande erro, um retrocesso na vida profissional. 346 
Porque não tendo estágio, então o aluno não pode mais ter três, quatro anos de curso, tem 347 
que ter vinte anos de curso. Após vinte anos estudando, ele poderá entrar no mercado de 348 

trabalho direto. Nós fazemos coisas pra aprender a otimizar tempo. Como aprender o 349 
máximo no menor tempo possível. Eu acho que o estágio – acho não – o estágio permite 350 
essa condição. Eu acho que fiz até eles esquecerem aqui a pergunta. 351 
Pesquisador – Não. A proposta era falar sobre a relação saber acadêmico/saber da cultura 352 
profissional... 353 

Pedro – Respondi de acordo? 354 
Pesquisador – Eu acho que sim, eu não... eu acho que não... não sei se existe resposta de 355 
acordo com a pergunta. Talvez... 356 
Pedro – ... a pergunta inicial me deixou até em dúvida se eu tinha interpretado 357 
corretamente. 358 

Pesquisador – Eu não tenho como eu ter controle sobre o que vocês vão falar... 359 
Augusto - ... assim, eu entendi esse saber da cultura profissional como o que você aprende 360 

no dia a dia no trabalho. E acho interessante porque você pode pegar alguém que não seja 361 
com uma formação em eletrotécnica, dá pra ele aprender muita coisa na prática, né? Tem 362 
como você ensinar o cara que o disjuntor desarmou, que um disjuntor tá quebrado, que o 363 
motor queimou, mas há situações assim pontuais que só quem tem formação consegue 364 

chegar a um bem comum, né? Isso é o que eu acho interessante. Quando é um problema 365 
na área de automação, dificilmente alguém que não tenha formação na área vai descobrir 366 
se tem uma contatora aberta, isso não tem jeito, não tem... não tem dia a dia que ajude.... 367 

ou alguma coisa que tem que calcular, né?. Que um cabo tem cem metros de comprimento 368 
e tá dando uma queda de tensão x, por isso que o equipamento tal não vai funcionar 369 

adequadamente, então eu acho que a formação, essa formação acadêmica é essencial pro 370 

dia a dia. 371 

Pedro - Se eu entendi... na escola normalmente a gente ensina certinho. Ele aprende 372 
certinho. Na prática do estágio é que toma conhecimento dos erros. 373 

Augusto – Também. 374 
Pedro – Dos defeitos. Porque na prática nós fazemos instalações com contatoras boas, 375 
com relés bons... mas é na prática do equipamento que não tá funcionando, e tem que 376 

botar pra funcionar o mais rápido possível, você tem que pensar rápido e detectar o 377 
defeito, e eu concordo, é a formação, é o conhecimento que... que vem da escola que leva 378 

a... eu falei anteriormente, é o lapidar.. a rapidez de raciocínio... acho que é por aí, né 379 
Augusto? 380 
Augusto – É por aí. Essa bagagem teórica faz diferença. 381 

Pedro – Faz. 382 
Pesquisador – E você, estagiária? 383 

Juliana – Eu concordo... com o que eles falaram e... como o Pedro comentou sobre 384 
detectar problemas, né?, é algo realmente muito prático assim, tem gente que demora um 385 

pouco pra... pra fazer essa relação... detectar problemas é juntar o acadêmico com a 386 
prática de fato e existem até cursos sobre isso, né?, sobre como detectar problemas, mas 387 
assim, é... eu confesso que é muito conteúdo, muito conteúdo na escola, né?, e que deve 388 
ser relembrado, revisado para a prática. Eu, particularmente, tenho todo conteúdo no meu 389 
notebook organizado e eu faria a revisão para, pra começar o estágio e meu notebook deu 390 

problema. Essa é uma fala, conto lá em casa que essa é uma, é uma experiência 391 
interessante. Todas as informações que eu tinha e eu devia revisar, olhar pra pra voltar 392 
porque não dá pra guardar tudo de cabeça, eu não tive, assim, eu... eu... como o 393 
computador deu defeito, eu não tive como usar. 394 
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Pedro – por isso que temos cópia de segurança... 395 

Juliana – Exatamente. Mas assim, é... eu posso dizer que, graças a Deus também, o 396 
Augusto, ele não ensinava apenas a... numa linguagem técnica, apenas a prática. Ele 397 
também faz Física e também pretende fazer Elétrica, então ele sempre me explicou assim, 398 

eu até comentei isso na outra... na outra conversa, na outra entrevista, a... o que acontece, 399 
enfim, a prática, mas ele sempre me explicava também a teoria então eu sempre achei 400 
muito interessante essa questão. Acho que ele ajudou ainda mais essa relação do 401 
conhecimento acadêmico com o prático, porque não deixou de comentar, de explicar a 402 
questão aprofundada, não só ali, “você tem que saber isso”. 403 

Pesquisador – Entendi. Você tinha perguntado se você tinha, se você havia respondido 404 
corretamente, de acordo com a minha pergunta. Você vê como que a gente não exerce o 405 
controle. Eu coloquei aqui nove pontos, mas eu já fui riscando alguns que não preciso 406 
mais trazer à tona, né?, porque vocês já falaram a respeito. Quando eu pedi pra falar da 407 
função do estágio, automaticamente veio também o tema da função da escola e da função 408 

do aluno, que estava previsto abordar aqui, então acabei riscando aqui. A visão do 409 
orientador sobre o estágio, você já falou, a visão do supervisor sobre a escola também já 410 

foi dita. Então algumas coisas aqui já foram faladas sem que eu precisasse, né?, colocar, 411 
de modo que sobrou um último tema que diz respeito à atividade não só do estagiário mas 412 
do supervisor e do orientador também. Porque o estágio, ele é um momento bastante 413 
particular, ele tá no intermédio, ele tá situado num ponto de intersecção de dois mundos, 414 

o do trabalho e o da formação para o trabalho, o da formação pelo trabalho e o da 415 
formação para o trabalho. E vocês são também pessoas, acredito eu, que ocupam um lugar 416 
de intermédio. Você é ao mesmo tempo trabalhador e aluno, o  estagiário. Você é ao 417 

mesmo tempo técnico em eletrotécnica da Embrapa e supervisor. Você é ao mesmo tempo 418 
professor de eletricidade, de instalações, enfim, não sei exatamente que matérias você dá, 419 

e orientador de estágio. 420 

Pedro – Não, dá eu não dô não... 421 

Pesquisador – Leciona, né... enfim... como é que vocês veem, como é que vocês se sentem 422 
ocupando esse lugar que é um lugar duplo, tendo que desdobrar entre esses dois papéis, 423 

do professor e do orientador, do supervisor e do funcionário e da aluna e do trabalhador, 424 
do futuro trabalhador? 425 
Pedro -  Gostaria de ouvir a Juliana primeiro. 426 

Pesquisador – Tá! Se ela quiser falar primeiro... 427 
Juliana – Como eu me sinto como aluna e futura trabalhadora ao mesmo tempo. Bom, 428 

como... como... é um momento, como eu vejo muito comentário, de tensão, assim, de 429 
medo. Porque, de fato, como é uma demanda tão grande de oportunidades, enfim, de 430 
trabalho, de especificidades da eletrotécnica, dá uma noção no sentido de que você não 431 

sabe nada, quase nada, ou de incapacidade. Mas é algo... é um... é algo assim em que eu 432 
posso aprender a questão da adaptação, porque eu posso no futuro trabalhar com... com 433 

algo que eu não sei, que é automação, por exemplo, mas eu tenho métodos pra aprender 434 
aquilo, como o Pedro mesmo citou. E eu tenho aprendido muito isso, assim, a questão de 435 

se adaptar, de se transformar, porque é... de revisar conhecimentos, de aprofundar 436 
conhecimentos teóricos e práticos, mas eu poderia resumir como estagiária, é um 437 
momento de medo, de se desfazer de medos, de novas descobertas, é uma instabilidade, 438 
assim, emocionante... mas é muito... assim... é uma oportunidade de crescimento muito 439 
grande. 440 

Pesquisador – É um momento de tensão 110, 220? 441 
Augusto – 440... 442 
Juliana – É que nem meu pai, 13800 volts... ainda mais com meu pai, que trabalhou com 443 
isso, foi acidentado, então eu sempre olho praquilo ali com toda precaução que eu puder 444 
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do mundo. Quando o Augusto sobe uma escada, o Mazinho, eu já digo: “eu já tô 445 

segurando a escada”. E talvez seja uma, pra mim, seja uma questão interessante também 446 
justo pelo meu pai ter se acidentado e eu começando a trabalhar com essa, nessa área, é... 447 
tem que acalmar os, né?,... 448 

Pedro – ... que meu professor falando que eletrotécnico distraído... 449 
Juliana – ... é eletrotécnico morto. Então dá um medo. Eletrotécnica dá é... não é fácil, 450 
mas é muito bom, muito emocionante e uma oportunidade de crescimento sempre. 451 
Augusto – Antes de começar é interessante porque às vezes eu pedia a Juliana pra mexer 452 
com, eu sei que é errado, mas mexer com circuito energizado, sei que é errado mas não 453 

existe norma, mas.. que há momentos que cê não tem pra onde correr, você não tem onde 454 
desligar, você tem um quadro sem identificação... 455 
Pedro – Você pode trabalhar desde que EPI... você pode trabalhar com equipamento 456 
energizado... devidamente protegido... EPI, quanto a isso não há questão. Não pode fazer 457 
como eu já fiz que quase morri e matei um colega, quase matei um colega.  458 

Augusto – Eu já fiquei com o braço dormente já... foi uma pancada boa... mas enfim... eu 459 
me sinto na minha posição primeiro honrado, mas também muito temeroso, né?, porque 460 

tem uma parte de for... né?, de responsabilidade de formação dela, uma pequena parte 461 
mas importante, que daqui ela vai sair, e os demais vão sair, já pruma área de trabalho, 462 
então não vai ter mais supervisor ali pra perguntar, né?, então eu me vejo na obrigação de 463 
sempre estar revisando, sempre estar me atualizando, sempre estar vendo coisas que até 464 

mesmo eu não sei pra poder passar pra ela. Então é isso, resumidamente. 465 
Pedro – Dentro dessas questões, como a Juliana falou referente ao pai dela, acidente, eu 466 
já fui causador de acidente com eletricidade comigo... é... sempre fui contra trabalhar com 467 

equipamento energizado sem necessidade. Quando eu trabalhei com equipamento 468 
energizado e não havia realmente necessidade foi quando eu sofri um acidente. A minha 469 

sorte que acabou sendo de pequena proporção, muito dolorido. E aquilo... a gente precisa 470 

às vezes o errar que o errar é a reciclagem. Onde fundamentou e consolidou em mim a 471 

consciência da proteção. Até então eu sabia que tinha que ter proteção porque tinha que 472 
ter proteção, mas no momento em que eu sabia que tinha que ter proteção e que tinha que 473 

ter proteção e que eu trabalhei sem proteção, energizado sem necessidade, em que uma 474 
pessoa sofreu um acidente, um choque, onde pra eu socorrer acabei sofrendo também um 475 
choque. No que eu vi as nossas vidas por um fio que a minha reciclagem... do... da 476 

consolidação, tanto que ao chegar em qualquer local primeiro já... é no automático, é uma 477 
vida inteira... o automático é... circuito, se tem uma residência já vê se tem um gato. É 478 

fácil de saber... tanto que eu já vi entrada de alimentação, cabo nu, funcionário de chinelo 479 
subiu uma escada de alumínio sem segurança, sem capacete, sem luva... são coisas que já 480 
batem no automático ao longo da minha vida. O que pra Juliana hoje tem que testar o fio, 481 

pra mim hoje eu começo a falar em instalação elétrica e aquela instalação se constrói no 482 
Autocad 3D na minha mente, quando eu tinha a idade dela, também não sabia, também 483 

tremia. Aí o Augusto, tenho que discordar dele numa opinião, ele foi humilde no 484 
posicionamento mas não precisa ser. Cada professor que a Juliana teve junto com a 485 

Juliana, mais os pais, eu não vou expandir muito... foram cada um os responsáveis por 486 
um pedaço da construção. Os professores ao todo acabam formando um todo, mesmo 487 
alguns positivos ou negativos. Mas o... o supervisor de estágio, ele não tem uma pequena 488 
participação não, Augusto. Pode ser pequena em termos de conhecimento teórico. Em 489 
formação profissional, se o supervisor de estágio for um relapso, um sem noção, ele vai 490 

tá destruindo um profissional. Se você for um negligente, o dano provocado, ele é... não, 491 
não tem medida. É incomensurável, é isso? Incomensurável. Vários professores, um 492 
professor sem noção deixa de praticar um benefício e provoca um dano que poderá ser 493 
corrigido no estágio... ou o próprio profissional estudando, se aplicando, ele corrige esse 494 
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erro... o supervisor de estágio, não. Supervisor de estágio não pode ser qualquer um, tem 495 

que ser aquele. Quando a Juliana se tornou aqui a primeira estagiária, como outros alunos 496 
se tornaram os primeiros estagiários de algumas empresas. Quer dizer, ela foi a primeira 497 
estagiária, mas não... da escola, mas não o primeiro estagiário... 498 

Augusto – Não, geral aqui... 499 
Pedro – Ah, o seu primeiro? 500 
Augusto – Aham. 501 
Pedro – Tá. Quando teve o primeiro estagiário numa pedreira,... lá o meu orientando, o 502 
profissional lá responsável era um eletricista de prática. Com muito conhecimento. Eu 503 

acho que nós poderíamos estar aprendendo muita coisa com ele. O cara, em instalação 504 
industrial, ele sabe muito... formação escolar, pouca. Uma gama de conhecimento 505 
gigantesca. É quando eu falo, nunca menospreze aquele auxiliar de eletricidade, que tem 506 
trinta anos de carreira, porque tem muita coisa que ele já viu, que sabe, que nós ainda não 507 
vimos. Vamos morrer sem saber algumas coisas. Então, é a oportunidade de ver essas 508 

situações e as que eu vi, eu tive a oportunidade de ficar satisfeito de ver pessoas 509 
responsáveis e eu acho que nenhuma empresa colocaria ou indicaria um orientador 510 

irresponsável. O dano seria realmente grande. Não foi à toa que você foi convocado pra 511 
ser orientador. Tenho certeza que você não se ofereceu “eu, eu, eu, eu quero ser”, não foi. 512 
Chegaram pra você, “vai ter uma estagiária, você vai ser o orientador”. Foi mais ou menos 513 
assim? 514 

Augusto – Na verdade eu pedi, eu tive que pedir pra... 515 
Pedro – ... o estagiário mas poderiam nunca ter te dado... por quê?... e se você fosse, eu 516 
sou, eu supervisor, teu chefe... se você é um irresponsável, eu nunca permitiria você ter 517 

um estagiário contigo... entendeu? 518 
Augusto – Entendi. 519 

Pedro – Não é o fato de você ter pedido. Você pode orar e pedir a Deus, mas não quer 520 

dizer que sua oração será atendida. Não se jogam pérolas a porcos. A pérola tem que ir 521 

pro artesão. Se não vai estragar. Você joga pros porcos, vai mastigar aquilo, vai pisar por 522 
cima, vai encher de lodo. Nós temos a nossa pérola, não pode ser qualquer um não. Até o 523 

supervisor do supervisor de estágio, ele é importante... pra não permitir que qualquer um 524 
seja o orientador, já tive situação de desagrado, onde eu tive que ceder porque a aluna 525 
precisava daquele emprego. A Juliana, ela tem uma família que tem um suporte 526 

econômico... não são “Oh, que eu posso comprar um carro zero”, mas são pessoas que 527 
comida não falta em casa... não falta. Mas cê vê um estagiário seu, você está insatisfeito 528 

com o programa de estágio dele e é obrigado a ceder que o supervisor é uma porcaria, 529 
desculpa que tá gravando mas vai ficar gravado, e você não pode fazer nada porque ela 530 
pede “não, por favor, eu preciso disso pra ajudar na minha casa”. Isso é revoltante. Falei 531 

com Fábio, “eu não encaminho aluno para... para empresa”. Tem o lado bom porque o 532 
aluno pode conseguir outros pulos pra outras empresas de melhor condição mas uma 533 

condição que já me aborreceu. O aluno não tava recebendo um treinamento adequado. 534 
Eles não queriam um profissional pra treinar e ter um usufruto válido. A Juliana, ela não 535 

tem que tá aqui só pra aprender, ela tem que dar um fruto. Ela tem que ter uma produção... 536 
aprendendo. Ela não tem que ser a empregada não remunerada ou mal remunerada da 537 
empresa. Não é pra isso que ela tá aqui mas ela tem que produzir. Ela não pode ser a 538 
escrava no estágio. E é onde, eu acho, o ponto mais perigoso. Se o supervisor de estágio 539 
for ruim, é um desastre. Você é o ponto crucial, você é supervisor de estágio. Você que 540 

vai fazer o bem ou o mal. A responsabilidade é muito grande. Entenda isso, não é simples 541 
não. De acordo com o profissional, eu nunca deixaria que alguém, um aprendiz com ele. 542 
Por interesse profissional, comigo eu mandaria embora. Sendo servidor, eu não poderia 543 
demitir, mas eu procuraria excluir esse profissional já que eu não posso desfazer dele. A 544 
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tua carga de responsabilidade é muito grande e a tua oportunidade de aprendizado social 545 

também é gigantesca. Hoje a Juliana, daqui a pouco um rapaz, uma moça de um outro 546 
temperamento, uma outra índole, não menos capaz, não mais capaz, não é o caso... mas a 547 
sua participação não é pequena não. Eu acho que mais... perigosa. É importante o 548 

professor estar ligado. Eu passei por uma situação, uma estudante, que eu não quero... 549 
que aluno meu vá estagiar naquela empresa. Eu não quero. Se o aluno for, decidir, eu não 550 
posso fazer nada, mas eu não quero. Eu fiquei insatisfeito pela má formação ou 551 
deformação da qualidade profissional. Por isso que o orientador do estágio, professor do 552 
aluno que está no estágio, eu, professor, é muito bom saber que estou colocando, tô 553 

participando, e é participando da colocação no mercado de trabalho de um profissional 554 
que desejo que não vá morrer num acidente. É uma grande preocupação. Eu não penso 555 
nesse profissional. Eu, ser humano, Pedro, estou pensando nos pais desse profissional. 556 
Eles tem que morrer antes. E esse estudante não poderá morrer por minha culpa numa má 557 
formação. Eu, orientador de estágio, acho que a responsabilidade é talvez até menor... dar 558 

orientações de atitudes, postura...  a questão da humildade, da postura também do “eu não 559 
sei fazer”... porque não vai aprender tudo mesmo, não tem como, é uma soma de 560 

conhecimentos consolidando ao longo do tempo... e auxiliar na confecção do trabalho de 561 
conclusão de curso, que é uma etapa importante, final dessa formação... eu acho que a 562 
minha parte ficou resolvida quando o professor até o final já, ou bem ou mal, com 563 
equipamento ou sem equipamento, que fonte alternativa de energia, eu não tinha 564 

equipamentos pra, pra ela... hoje, através de projetos com a Petrobras eu tô conseguindo 565 
equipamento... quer dizer, a qualidade da formação vai melhorando, mas dentro do que 566 
era possível eu tentei o máximo que... eu não tinha nada, se de nada eu consegui fazer 567 

alguma coisa, ainda é lucro, mas era, profissionalmente pra mim era ruim... durante houve 568 
oportunidades de fazer um pouco a construção profissional da Juliana. Orientador de 569 

estágio, não tenho muito que fazer. São algumas dicas... que os pais, que eu não acho 570 

diferente do que os pais dão... eu acho que é mais uma visão, as orientações tão mais 571 

paternalistas do que profissionais. O que eu não gostaria que meu filho fizesse no mercado 572 
de trabalho ou como deve se portar, eu acho que tem mais essa relação humana, social do 573 

que profissional. E o profissional é auxiliar no desenvolvimento da... da escrita porque é 574 
um profissional que nunca fez um relatório de conclusão de curso, não sabe como fazer, 575 
não sabe como começar, como proceder, aí é onde entra o orientador de estágio, como 576 

ponto mais importante, é o grande responsável por este acabamento. É assim que eu 577 
enxergo o professor orientador. Você tentou diminuir a tua função como supervisor de 578 

estágio. Não. Mas eu posso diminuir a minha função como orientador de estágio porque 579 
ela é importante, mas não é essencial. Todas são importantes, essencial não. Ela poderia 580 
terminar o estágio e não precisar apresentar o TCC. Alguém pode, alguém, um grupo de 581 

pessoas de poder podem determinar novo regulamento. 582 
Pesquisador – Acabou o TCC. 583 

Pedro – Acabou o TCC. Eu, orientador, deixei de existir. Mas o supervisor de estágio não. 584 
Esse é o ponto fundamental. Então, entendeu?, eu... um conselho... tanto que eu já tive os 585 

dois lados, o trabalhador e o professor. É... explorar o máximo em termos de aprendizado 586 
nessa relação... é... sempre é construtiva. A gente sempre ensina e aprende, nada melhor 587 
do que aprender, do que ensinar. Isso aí é realmente, o que se ensina pra gente: “você 588 
aprende ensinando”. Realmente... foi assim que eu aprendi. Meu, a maior construção do 589 
meu conhecimento foi ensinando. Foi o meu maior lucro. Você está doando? Sim eu estou 590 

doando mas o meu crescimento é maior. É um grande pagamento além do salário... agora, 591 
eu posso fazer?... eles tem que concluir ou eu posso fazer pergunta? 592 
Pesquisador – Pode fazer pergunta! 593 
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Pedro – É... minha pergunta é assim... é... Juliana. Que tipos de atividades, pode ser bem 594 

curta nas respostas, tá?, que tipos de atividades no estágio mais te agradaram? Eu não tô 595 
dizendo a que você tinha maior conhecimento, menor conhecimento ou que aprendeu 596 
mais.. as atividades mais te agradaram... “trocar uma lâmpada me agradou muito..., ape... 597 

apertar um... trocar o interruptor me agradou pouco”. 598 
Juliana – Eu acho que eu nem citei também... 599 
(Pausa prolongada) 600 
Pedro – Acho, não! Responda 601 
(Pausa prolongada) 602 

Juliana – Eu trabalhei com um projeto de instalações com a Aline. 603 
Pedro – Projeto de instalações? 604 
Juliana – Com a Aline, arquiteta. Isso que eu ainda não tinha citado. 605 
Pedro – Mas fala mais alto. 606 
Juliana – Hã! Mas sobre as atividades... a deman... como é que eu vou ser curta na 607 

resposta? Nós mexemos em quadro... 608 
Pedro – Não fale “mexendo”, seja é... clara com a tua resposta. Mexer em quadro é pro 609 

eletricista. Você fez projeto de quadro de distribuição? Fez montagem, acompanhou 610 
montagem? “Acompanhar montagem no quadro de distribuição foi muito importante pra 611 
mim que eu... que eu vi... que eu aprendi na teoria lá em instalações elétricas 3, eu pude 612 
ver acontecendo, mesmo que eu não tenha feito a ligação”. É esse tipo de resposta. 613 

Juliana – Fiscalização de instalação elétrica. 614 
Pedro – Sentiu muito peso e responsabilidade nessa fiscalização? 615 
Juliana – Quando o Augusto estava de férias, sim. Mas com ele, não... não senti tanta 616 

responsabilidade. 617 
(Pausa ainda mais prolongada) 618 

Pedro – Eu falo assim, coisas que te deixaram motivada, que tem coisas que você faz no 619 

dia a dia que é... “eu fiz, legal, mas não LEGAL”.  620 

Juliana – Uhum! 621 
Pedro – O que que você achou mais chatinha, menos agradável, mais sem graça de... nas 622 

atividades de estágio? Qual atividade você tenha achado sem interesse? 623 
Juliana – Acho que eu tenho dificuldade em responder isso. Atividade com... eu não me 624 
lembro de não ter interesse... 625 

Pedro – Menos empolgante... 626 
Juliana – Eu não lembro disso... 627 

Pedro – Todas foram empolgantes? 628 
Juliana – Talvez sim. 629 
Pedro – É... qual atividade que você sentiu maior dificuldade de falta de conhecimento? 630 

(Pausa bastante prolongada) 631 
Juliana – O Augusto pode me ajudar respondendo... 632 

Pedro – Não é só pro trabalho dele não. Veja bem, as perguntas que eu tô fazendo, elas 633 
são importantes para nós, tô representando uma equipe, para nós docentes do curso. Que 634 

aquilo que eu ver que influencia na nossa construção, eu tenho que voltar ao grupo e 635 
apresentar é... questões e possíveis soluções. Preciso saber a atividade, pelo menos uma, 636 
que você teve maior dificuldade teórica por falta de conhecimento teórico, que foi uma 637 
falha de construção principalmente docente. 638 
Juliana – O Augusto pode dizer... 639 

Pedro – Eu vou perguntar pra ele depois. Por isso que eu tô te perguntando primeiro. Eu 640 
não quero que você diga “eu concordo com ele ou discordo dele” como fez logo no 641 
começo. Por isso que eu pedi da outra vez pra você falar primeiro. 642 
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Juliana – Não sei, eu gostei de... eu gostei de todas as atividades. Eu diria que eu tive 643 

dificuldade em todas. Mas é particular... 644 
Pedro – Dificuldades por medo, dificuldade por desconhecimento? Isso é que pra mim é 645 
a chave. 646 

Juliana – Acho que por medo. Porque na área... é... de estudo que eu aqui... eu tive, né?, 647 
mais assim apoio pela escola foi transformadores e automação mas isso a gente não viu 648 
aqui, então... 649 
Pedro – Não influenciou na sua formação; poderia ter sido mais doído, no caso? Por acaso 650 
não tem a atividade aqui. 651 

Juliana – Sim. 652 
Pedro – Tá. É... satisfeita com o teu estágio apesar de não remunerado, né? 653 
Juliana – Não remunerado. 654 
Pedro – Satisfeita? Você gostou de estagiar aqui? Apesar de que vida de estagiário, por 655 
mais que a gente trabalhe muito, é... sempre... a princípio é prazeroso... é... Augusto, o 656 

que que você enxergou, apesar de ser também tua primeira... primeira vez que orienta 657 
estágio, não é isso? 658 

Augusto – Estágio, sim. 659 
Pedro – É... eu gostaria que você me informasse quais foram alguns pontos fortes... isso 660 
não é pro trabalho dele não, vai ser vir pro trabalho dele, mas eu falo para nós formadores 661 
de profissionais. O que você... dentro da atividades que você participa aqui, quais as 662 

atividades que você percebeu, isso não tem que ter o domínio dessa visão absoluta, é... o 663 
emocional seu, isso é importante pra nós... o que que você viu como pontos fortes na 664 
formação escolar em eletrotécnica da Juliana e o que que você percebeu como pontos 665 

mais frágeis de conhecimento na escola? O que a princípio te parece falha de formação 666 
escolar ou algum ponto positivo da formação escolar? 667 

Augusto – Vou começar pelos pontos positivos, né? Acho que é a capacidade de 668 

transferir... o que tá aqui na sala, da parte elétrica... pra um projeto, pra colocar no 669 

Autocad, ela sabe fazer isso muito bem... é... capacidade de absorver o que se aprendeu. 670 
Eu gostei muito disso. Uma carga teórica básica boa, mas... vou falar dos pontos negativos 671 

que é melhor. Não sei, se eu tivesse que resumir em uma palavra os pontos negativos seria 672 
insegurança, que ao meu ver é algo um pouco normal. 673 
Pedro – Isso aí mais tá voltado pro pessoal... minha.... dentro da... principal... minha visão 674 

de docente, é... falha de formação curricular, “eu achei que ela falha muito nos conceitos 675 
de tal atividade”. 676 

Augusto – É... fazer manutenção de motores, né?, pra dizer o que tem de se fazer nesse 677 
motor, se o motor se tá bom ou não, se está apto pra ser ligado ou não... eu achei isso 678 
muito... 679 

Pedro – Parte de manutenção, conhece motor mas não conhece defeitos em motores 680 
elétricos... 681 

Augusto – Isso... é... saber no íntimo mexer em contatoras, disjuntor, abrir uma 682 
contatora... pra olhar os contatos... 683 

Pedro – E me lembra de uma contatora defeituosa, né? 684 
Augusto – Isso. Olhar os contatos, olhar a bobina, trocar uma bobina de uma contatora. 685 
Mexer em disjuntores de médio porte... isso também eu não ensinei, disjuntor de médio 686 
porte, abrir e mexer na parte mecânica... 687 
Pedro – ... nenhuma dessas, eu acho que tá bom... agora os pontos negativos, nenhuma 688 

dessas atividades nós... é... realizamos no curso. Contatoras podemos é... melhorar. 689 
Agora, questão de manutenção, conserto de motores, eu acho mais difícil. 690 
Augusto – Eu acho... 691 
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Pedro – ... primeiro que nós não temos motores defeituosos. Nós não vivemos a prática 692 

de ter o defeito ou trocar... nós ensinamos motores. Eu acho que essa questão de mais 693 
de... não seria... o profissional que faz o curso no Senai, não é isso? Tinha um curso de 694 
motores no Senai. Eu acho que nós não privilegiamos é... essa questão de manutenção de 695 

motores elétricos, mas tem, podemos fazer algo mais... 696 
Augusto – ...tipo pegar um motor, ver se ele tá com parte de isolamento, ver se ele não tá 697 
com curto... 698 
Pedro – ... mesmo que seja pra ver que tá bom. 699 
Augusto – Isso. 700 

Pedro – No nosso caso seria estar bom... 701 
Augusto – ...tem coisas básicas. Rotor, se tá travado ou não, né?,... também questão de 702 
automação, essa automação básica de contatoras, você ver quadros mais complexos seria 703 
interessante, de repente ter isso na escola, né?, sistemas com, não sei, quinze contatoras, 704 
dez contatoras, fazendo n funções, acionando ventiladores, acionando bombas... também 705 

seria interessante. Fazer a manutenção desses controladores sem ter o manual em mãos, 706 
sem ter o esquema elétrico em mãos... também eu acho isso importante... o aluno ter a 707 

capacidade de desenhar esse quadro de comandos no papel e daí criar as teorias e propor 708 
a solução... eu acho isso importante... é... mais o quê?... na parte de projetos eu achei só 709 
uma pequena falha que é o, que é o fator de agrupamento, né?, que parece que não se usa 710 
na escola mas tem norma... se eu tenho uma saída dentro de um eletro duto de um circuito, 711 

mas ali dentro tem dez circuitos também, isso conta na hora de dimensionar o circuito, 712 
mas eu achei essa parte... 713 
Pedro – ... mas esse conteúdo é dado em (incompreensível). Fator de agrupamento pra 714 

quantidade de condutores...  715 
Augusto – Foi dado? (pergunta direcionada à estagiária) 716 

Pedro – (tem um trecho grande aqui que não compreendi) De repente eu acho que tá mais 717 

focado aquele momento em que eu não prestei atenção na aula que o professor tava dando, 718 

eu acabei não amadurecendo aquele conteúdo do que a falta de ter sido dado. Eu não tô 719 
querendo justificar não, que eu tô acumulando as tuas palavras. 720 

Augusto – Eu acho interessante fazer o projeto... 721 
Pedro – ... o que é falha nossa, não tem o que falar, tem que levar... 722 
Augusto – ... sem ser residencial. Tipo fazer um projeto de uma microempresa, de uma 723 

microindústria... eu acharia isso interessante, porque foge muito daquele conceito de 724 
norma de que “ah, tem que ter cinco tomadinhas aqui no mínimo”, é uma coisa bem mais 725 

livre, você tem que consultar o cliente, perguntar pro cliente que tipo de equipamento vai 726 
ter aqui, você tem que de repente prever mudanças, você tem que prever espaços livres 727 
no seu quadro, eu acho isso importante, (trecho incompreensível) se tem que usar 728 

eletrocalhas ou não... 729 
Pedro – ... por isso que eu acho que o curso tinha que ser em horário integral. 730 

Augusto – Sem ser embutido... né? 731 
Pedro – Carga horária é curta. Cê tá amarrando toda a minha visão de instalações elétricas. 732 

Tudo que eu enxergo numa carga horária curta porque o sistema integrado tem as 733 
disciplinas da base nacional comum no... misturadas com as técnicas e não pode ter 734 
contraturno porque aí vem outros custos de alimentação do aluno e acaba amarrando. Eu 735 
venho brigando contra isso. Eu acho que não se pode fazer cinco anos em quatro sem que 736 
haja um aumento de carga horária ao longo desses quatro anos. É o meu questionamento, 737 

eu venho brigando. Assim, a instituição segue um caminho, eu tô na contramão. Tá vindo 738 
a enxurrada, é difícil a... 739 
Augusto – ... por outro lado eu reconheço que a carga horária é muito rápida, né?, que é 740 
difícil. Às vezes é melhor você explicar menos... 741 
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Pedro – ...fazer o curso em cinco anos. 742 

Augusto – ... pro aluno aprender do que ensinar muita coisa e ele ficar relapso... 743 
Pedro – ... é aquilo, é que não sei aonde, termina o ensino médio, acho que na Islândia, a 744 
formação técnica é dois anos a menos que a formação no Brasil... mas é outra vivência, 745 

são outras experiências, outras qualidades de vida... outra cultura, outra formação do... 746 
raciocínio. A gente não pode nem comparar, eu prefiro o tempo maior. Querem fazer 747 
cinco em quatro só que tem que, querem espremer carga horária, reduzir conteúdo, quer 748 
dizer onde... você tá falando de falhas... o que você está falando está dentro do conteúdo 749 
programático. Você falou manutenção de contatoras, que nós não temos, isso eu tô 750 

guardando... me assusta mais o que nós temos... e que não pode ser aplicado porque não 751 
tem tempo. Isso pra mim é mais perigoso. Teoricamente ela teria aprendido mas a rapidez 752 
e... a redução de... de atividades levam ao final, quando chega no estágio, 753 
desconhecimento.... ou tem um ponto falho. Eu acho que essa é, “ah, não é, não cabe ao 754 
docente, são questões políticas”, eu acho que cabe a nós docentes sim. “Não, não pode 755 

ser assim, nós não podemos colocar qualquer coisa no mercado. Nós colocamos seres 756 
humanos que precisam de uma construção e a vida deles está em risco. Quanto menos se 757 

sabe, maior o risco. Você tá... de uma certa forma você levanta condições parecidas com 758 
outras entrevistas que eu já fiz. Você fala em uns conceitos, outros falam em outros, 759 
outros falam em instalação industrial, você fala em projeto. Eles fizeram projetos, vocês 760 
fizeram projeto com (trecho incompreensível)?  761 

Juliana – Uhum. 762 
Pedro – Minha maior preocupação é que não houvesse cola, um copiar do outro, então 763 
cada um fez o seu, não foi isso? Podem consultar um ao outro mas um não pode fazer 764 

pelo outro. Eu acho que... nesse ponto compete muito ao docente. E demanda de 765 
agrupamento eu acho que tá mais pra falha... de aprendizado mesmo. Não... eu vou até 766 

conversar com o professor sobre a questão de estudar a questão de cargas, como a que 767 

você fala em cargas que... você passou por isso, Juliana por isso. Pra um ar condicionado, 768 

qual o fator de demanda? 100%, Juliana, não é isso? Lembra fator de demanda? Foi o que 769 
ele tava falando, no final calcular a demanda e calcular os condutores e a quantidade de 770 

condutores de uma, na fiação, quando tá mais de três ar condicionados o fator de demanda 771 
é 85%... pra mais dez aparelhos, 50%, não é isso que você aprendeu? 772 
Augusto – Por aí, é, assim, não tá em norma, isso aí é da concessionária, né?, isso aí é 773 

interessante... 774 
Pedro – ...não, não... 775 

Augusto – ... é regra empírica isso aí... 776 
Pedro – ... mas sai dali é (incompreensível) 777 
Augusto – (incompreensível) 778 

Pedro – Só que você está em um prédio, no centro do Rio de Janeiro, que tem 200 salas, 779 
200 condicionadores de ar. Mês de janeiro, verão, você poderá ter algumas salas com as 780 

pessoas viajando, pessoal de férias. Mas um escritório comercial, provavelmente quantos 781 
estarão funcionando no prédio? Todos. Com essa insolação que tá acontecendo, qual vai 782 

ser a demanda? Algo próximo de 100% mas o nosso projeto foi pra quanto? 50%. Aonde 783 
eu questiono é... essas tabelas de fator de demanda. Sempre falo  pro aluno... que você 784 
falou porque é o que o cliente precisa, então nós profissionais temos que chegar a isso 785 
também. Não é só o que o cliente precisa, não é só o que vai ser instalado... a demanda 786 
pontual, ninguém fala em demanda pontual. Você faz um projeto de instalações supondo 787 

que 70% de tal equipamento, 50% de outros equipamentos, mas não se preocupou que 788 
em determinado momento... 789 
Augusto – ...vai se usar 110... 790 
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Pedro – ... você terá 100% da carga instalada e não demandada. É aonde o nosso sistema 791 

de proteção torra. Então às vezes o projeto, a carga instalada, você fala assim, “poxa, mas 792 
isso tá, é um absurdo, mas no momento você atinge aquela carga instalada, dep... durante 793 
uma demanda de tempo pode ser menor. Até isso temos que tomar muito cuidado, 794 

realmente é um projeto envolvendo não só as tabelinhas, mas o teu a mais, o porquê, uma 795 
tomada, “ah, esse ambiente só tem tantos metros”, aí a norma técnica, a norma da 796 
concessionária ou a tomada é suficiente, é mas eu vou ligar dois aparelhos, o cliente vai 797 
ligar dois aparelhos e não um só. Vai colocar o quê, um benjamim? Entendeu Juliana? E 798 
esses tipos de discussões você escuta às vezes na escola, às vezes não e tem a 799 

oportunidade no estágio disso ser repassado. Se você trabalhasse, por exemplo, no estágio 800 
em projetos de instalações elétricas, a tua gama de conhecimento, você teria uma outra 801 
vertente, mas pra mim, orientador, é importante ter profissionais (...) eu ter esse convívio 802 
de modo a que eu possa ter diversas possibilidades e as falhas da construção acadêmica. 803 
Eu tenho que enxergar essa falha. Eu só vou saber essas falhas nele, e ele vai mostrar as 804 

falhas. Se um falou, “não, tá tudo certo, tá tudo bem”, precisa nem ter contato, aí você sai 805 
e fala “não, não manda mais ninguém pra estagiar nessa instituição não porque eles são 806 

muito fraquinhos, não tem condições”. Se tua primeira experiência com a tua primeira 807 
estagiária fosse ruim, pra você receber um outro estagiário nosso, como é que seria? 808 
Augusto – Eu me arriscaria novamente... 809 
Pedro – Mas já teria uma retração. 810 

Augusto – Com certeza, é tanto que, vamos supor que, não sei... ela não acompanhasse o 811 
nível, né?, eu teria que abaixar o nível no caso, entendeu? Teria que alcançar o nível que 812 
ele tá lá pra tentar levantar ele. 813 

Pedro – Mas você prefere... 814 
Augusto – Alguém já com a teoria boa... 815 

Pedro – ... profissionais com as inseguranças, com as falhas, com os defeitos e com as 816 

qualidades de uma Juliana... 817 

Augusto – Com certeza, facilita muito... 818 
Pedro – ... ela vai ser teu referencial pro próximo... 819 

Augusto – ... facilita muito. 820 
Pedro – Não é isso? Com certeza vai ser um referencial emocional pra você.  821 
Juliana – Pelo menos eu vou ser... 822 

Pedro – Não tem jeito. É... Augusto, é... as palavras que tu falou pra mim, o Fábio tem 823 
uma certa visão porque ele fez... eletrônica ou eletrotécnica? 824 

Pesquisador – Eletrônica. 825 
Pedro – O curso de eletrônica então tem uma visão, uma percepção não só do que você 826 
falou em termos da construção humana mas também um pouquinho do profissional 827 

porque, apesar que ele depois foi estudar língua portuguesa, mas também tem um pouco 828 
da formação tecnológica. Pra mim os pontos positivos são bons, mas os pontos de 829 

questionamento são os que merecem maior cuidado. O que é bom tem que ser melhor e o 830 
que é frágil, o que é possível a gente tem que consertar. (...) A gente conserta um lado, às 831 

vezes falha em outro, não tem jeito porque nós temos profissionais trabalhando e são seres 832 
humanos cada um diferente do outro, alguns compactuam do mesmo pensamento, outros 833 
não, a equipe não é uma equipe coesa, difícil você ver uma equipe coesa. E pensar que 834 
esta pessoa tem que exercer o trabalho dela com dignidade, com segurança, pra que seja 835 
um profissional realizado, mesmo que daqui a pouco ela decida estudar medicina. Todo 836 

conhecimento que ela agregou, ela vai levar com ela. Porque se ela for cardiologista, 837 
como funciona o coração? São sinapses elétricas. Ela já vai correlacionar com 838 
eletrotécnica o monitor cardíaco. São... nossa profissão é tudo. E eu não sei se a minha 839 
formação, a minha vida, a minha construção de vida, é... me levou a ser muito crítico. 840 
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Então toda crítica que vem eu procuro me preocupar muito com ela. Não sei se eu vou 841 

conseguir, é... elevado ao cubo soluções do todo mas eu posso resolver as falhas que 842 
cabem a mim e... questionar mais com os colegas para que diminuam falhas. Por exemplo, 843 
projeto de instalações elétricas eu sempre tive foco pra construção predial. Eu nunca fui 844 

muito apesar de..., assim, acionamentos, eu tive a construção pra acionamento mas eu, 845 
meu projeto final, é... o projeto de uma fábrica, mas o meu emocional é elétrica predial. 846 
Eu enxergo toda uma instalação elétrica predial na minha mente, a industrial eu tô mais 847 
focado em quadros de comando. É a minha construção e é claro que isso eu vou levar pra 848 
minha profissão. O que que eu levo ao meu aluno de projeto de instalações? É saber que 849 

ele é capaz de desenhar um projeto e é capaz de criar uma concepção, eu trato até os 850 
alunos como fossem funcionários de uma empresa... que tem cada um, tem uma pessoa 851 
que tá contratando um serviço onde ele é obrigado a ouvir esse profissional, esse 852 
profissional, ouvir esse proprietário, esse cliente. Esse cliente quer algumas coisas, nem 853 
tudo você poderá fazer porque ferem normas, ou você tem que apresentar soluções dentro 854 

da regularidade, você tem que fazer um projeto em cima de uma concepção, fazer 855 
correções desse projeto, só que eu sempre foquei muito a... parte predial. Eu acho que o 856 

Márcio também focaliza muito a... predial. Mas temos um ponto positivo, foi oferecido 857 
recurso pra professor dar aula em programas à parte. O professor Márcio tá dando hoje, 858 
ele dá aula num programa chamado PRONATEC, onde o professor recebe uma... um 859 
auxílio e dá aula de instalações elétricas industriais. Então temos alunos hoje de primeiro 860 

período que estão fazendo esse curso. Quer dizer, a própria construção desse aluno será 861 
mais sólida da área de instalação industrial no futuro. O aluno que não estudou qualquer 862 
matéria de eletrotécnica está fazendo esse cursinho livre. Então esse cursinho livre pra... 863 

seria pra púbico externo, acabou temos, temos até alguns externos, mas temos mais alunos 864 
de começo de curso da escola do que público externo. O que eu achei interessante, tanto 865 

aluno de mecânica quanto aluno de eletrotécnica se interessarem em fazer esse curso livre, 866 

o que é, na minha visão, um ponto a favor dessa formação. E dentro do possível a gente 867 

vai tentando corrigir, melhorar e atender as demandas que as empresas, você tá fazendo 868 
uma demanda, outros... outras empresas apresentam as suas demandas também e nós 869 

vamos consertando... nos consertando de acordo com essas demandas solicitadas com 870 
essas críticas ao meu ver sempre construtivas das nossas falhas. Eu sou incapaz de 871 
enxergar minha falha. Se você não falar, eu não vou enxergar. E é onde novamente o 872 

supervisor de estágio, ele é fundamental não só para o estagiário, mas ele é fundamental 873 
na própria evolução do professor. Então eu tenho que ser grato a todos... todos... 874 

orientadores de estágio porque eles constroem também a minha formação. Tô quase 875 
aposentando mas continuo em construção. Eu só tenho a agradecer a você, Augusto, a 876 
você, o profissional, pela oportunidade de ver alguém que eu sei que eu sou um pouquinho 877 

importante na vida dela, saber que daqui a pouco ela vai ter netos e vai falar “Tá 878 
reclamando do professor? Você não teve um professor como eu tive... Tá reclamando do 879 

teu orientador de estágio? O orientador de estágio me marcava em cima”. Só que você 880 
parece ser muito mais meigo. Eu acho que eu sou mais bruto, né, Juliana? 881 

Juliana – Uhum... 882 
Pedro – Não, Juliana, tá sendo gravado. Fala “não, professor, você”, fala assim “não, você 883 
é legal, você é gentil... poxa, mente um pouquinho também, Deus perdoa, seja gentil 884 
comigo... 885 
Juliana – Tá bom... 886 

Pedro – Isso. Legal. Olha, Augusto, muito obrigado po... pela atenção que dedicou à 887 
gente, pela paciência... eu tô encerrando. 888 
Pesquisador – É isso, então, né? Eu que agradeço a vocês todos por terem se 889 
disponibilizado a ficar uma hora e meia aqui.890 
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ANEXO F 

 

TRANSCRIÇÃO DA AUTOCONFRONTAÇÃO SIMPLES – SEQUÊNCIA 1 – 

TROCA DE TOMADAS 

 

Pesquisador – Então, Juliana, a gente vai começar a seção de Autoconfrontação. Você vai 1 
se, você vai se, é, se ver agora na... no computador. É... são três situações de, de atividade 2 
de estágio nas quais você esteve envolvida. Essa primeira atividade que você vai assistir 3 
é a atividade que compreendeu a troca de tomadas num, em um dos laboratórios da 4 

Embrapa. Estão na situação você, o seu supervisor e eu, registrando imagens, e dois ou 5 
três, é... pesquisadores do, da Embrapa que adentram o espaço pra poder conversar com 6 
vocês, né?, a respeito de um... de outras situações. 7 

Juliana – Uhum... 8 
Pesquisador – Então você tá livre pra fazer o que você quiser, não é? Você vai começar a 9 
se assistir, você pode comentar, você pode... enfim, falar sobre o que você tá vendo, né? 10 
Você pode pausar, você pode voltar, você pode avançar, né?, você tá no comando agora 11 
da, da... da situação. 12 

Juliana – Uhum. 13 

Pesquisador – Então vamos lá. Fica à vontade. Quando você quiser. 14 
Juliana –Vou dar o play. É válido ressaltar que eu estou rouca? 15 
Pesquisador – Sim. Acho que sim. 16 

Juliana – É muito estranho. 17 
Pesquisador – o que que é estranho? 18 

Juliana – Se ver. 19 
Pesquisador – Não dá pra ouvir, né, realmente o que a gente fala, né? 20 

Juliana – Não. 21 
Pesquisador – Depois de ver várias vezes esse vídeo, eu me lembrei mais ou menos o que 22 

que acontece no começo. Primeiro você discute comigo sobre o posicionamento da 23 
câmera, se era melhor eu ficar em movimento com a câmera ou se era melhor ela ficar 24 
parada. E depois eu te pergunto o que que você ia fazer. 25 

Juliana – Sim. “Tá muito sujo, tá muito sujo” 26 
Pesquisador – Você lembra o que que você leu aí, nessa hora? 27 

Juliana – O que eu li? 28 
Pesquisador – É. 29 

Juliana – Eu acho que eu tava vendo... o... o tipo de equipamento. (Incompreensível) Na 30 
verda... eu acho que eu nem me, eu não me recordo o nome agora... é o local em que a 31 
gente põe o... objetos... que não podem ter manuseio direto... e tem aquele sugador, mas 32 
eu esqueci o nome. Só que esse tava fechado, diferente dos outros que eram abertos, eu 33 

acho que foi isso que me chamou a atenção. Eu fui ler o porquê. O Augusto é tão alto que 34 
não cabe igual a gente. 35 
Pesquisador – Não. Eu acho que você tá falando pra ele o que que você fez até agora, 36 

assim, o que que tinha pra fazer. 37 
Juliana – É. E a gente conversa sobre muita coisa, conversa sobre... a troca em si, né?, 38 
das tomadas, o trab.. o que o Augusto tava fazendo, conversamos sobre a sua pesquisa, 39 
sobre Deus... 40 
Pesquisador – Sim. Os assuntos eram muito variados. 41 

Juliana – É. E uma coisa que você falou é que você queria assim... não fazer parte direta... 42 
não ter participação direta do que a gente tava fazendo, como se só um observador, e a 43 
gente não deixava... 44 
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Pesquisador – Sim.  45 

Juliana – A gente chamava você pra participar com a gente... pra interagir. Isso é uma 46 
coisa... bonita assim, porque todas essas práticas a gente não tinha... uma, uma formação, 47 
assim, no IF. Eu aprendi muito bem com o Augusto. Tanto que muitos equipamentos dão 48 

defeito porque não tem o cuidado da... das extremidades, né? 49 
Pesquisador – Do fio, você diz? 50 
Juliana – É. Eu aprendi muito bem, muito bem... (incompreensível). Parece uma coisa 51 
boba, só que às vezes a gente não... não, não monta, vamos supor, eu quero montar um 52 
equipamento... às vezes eu não monto porque eu não sei trabalhar com a ligação das 53 

extremidades... 54 
Pesquisador – Uhum. 55 
Juliana – Por uma coisa simples eu não faço a outra. E o simples, quem sabe fazer é o 56 
técnico. Por exemplo, na faculdade aqui, as pessoas não têm esse treinamento prático. 57 
Então, às vezes eles não vão já querer explorar essas coisas porque não sabem manusear. 58 

E também tem a dificuldade da gente conseguir equipamento pra gente, né?, pra gente 59 
ficar treinando. 60 

Pesquisador – Você reparou que você trocou de alicate? 61 
Juliana – Uhum. Troquei porque esse é pra morder, pra ter facilidade de cortar o 62 
isolamento externo. O outro não, o outro é útil pra cortar o fio.  Ai, o Augusto... a última 63 
vez que eu o vi foi... 64 

Pesquisador – No meio do ano, né? 65 
Juliana – Foi antes de eu vir pra cá. Aí eu me despedi dele. Aí eu passei e ele “filha, você 66 
vai embora”. Depois ele ficou me esperando lá fora de novo, “filha, você vai embora”, 67 

“vou”... Ficou lá e o Geraldo falou “olha, ele já tá chorando”, aí foi de novo... chorando, 68 
né? 69 

Pesquisador – Sim. Tava triste no caso... e feliz ao mesmo tempo.  70 

Juliana – A habilidade do Augusto. 71 

Pesquisador – Oi? 72 
Juliana – A habilidade do Augusto... habilidade, agilidade. 73 

Pesquisador – Você lembra disso? Lembra desse assunto? 74 
Juliana – Eu tô tentando ouvir mas eu não consigo entender.  75 
Pesquisador – Ele tá falando de um caso de uma professora da PUC que foi... 76 

preconceituosa na fila de embarque no aeroporto. 77 
Juliana – É, o Augusto gosta de conversar também. 78 

Pesquisador – Uhum. 79 
Juliana – Mas, na verdade, o Augusto, ele... ele sempre está com muitas pessoas, mas 80 
esses trabalhos ele estaria fazendo sozinho. Então essa companhia intensa, sua e minha, 81 

acabou sendo um refúgio também. 82 
Pesquisador – Uhum. 83 

Juliana – Apesar que alguns trabalhos o ideal é fazer sozinho. Só que aqui eu acho que a 84 
gente não perdia a atenção em estar conversando. Porque tinha a intenção da sua pesquisa 85 

que a gente tinha que redobrar o cuidado. O que não livrava a gente de cometer erro. 86 
Pesquisador – Claro. 87 
Juliana – Principalmente eu.  88 
Pesquisador – Por que você sendo estagiária tá mais, você acha que tá mais sujeita ao 89 
erro? 90 

Juliana – Sim. Apesar de que enquanto estagiária eu também... arrisco, é, não... eu deixo 91 
de fazer certas coisas.  92 
Pesquisador – Uhum. 93 
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Juliana – É igual a comparação com o violino. Enquanto eu ainda toco desafinado, eu não 94 

toco alto. Só depois que eu tiver muita, muito fundamento já, já tiver, aí eu sim eu vou... 95 
então eu enquanto estagiária, ainda sou um, tocando violino desafinado... que não quer 96 
fazer aquilo ali com propriedade, só tô ali pra saber um pouco, mas eu não tenho coragem 97 

ainda pra... 98 
Pesquisador – ...entendi. 99 
Juliana – ... pra fazer (incompreensível) 100 
Pesquisador – Esse é o trecho mais longo da edição que eu fiz. A atividade em si, ela é 101 
muito longa. Vocês saíram da sala agora. 102 

Juliana – Nesse momento a gente, você não filmou, né? Mas a gente foi pra sala do... do 103 
outro, do outro moço. Ele tem um equipamento... deixa eu ver se lembro o nome do 104 
equipamento. É um, é um equipamento que trabalha com... é... é como, como se fosse... 105 
um estudo de átomos mesmo. Ele é bem caro e, assim, o sistema que tem um temporizador 106 
antes dele e um sistema de proteção antes desse equipamento e não tá certo. A empresa 107 

contratada fez errado só pra ser chamada novamente. E o Augusto não consertou, 108 
obviamente, porque não... não cabe a ele isso. Mas eu tenho anotação do esquema 109 

direitinho.  110 
Pesquisador – Uhum. E vocês conseguiram resolver depois? 111 
Juliana – Não, aí não, não é difícil. Tá errado, existe o certo, só que o errado a empresa 112 
fez então a gente tem que consertar.  113 

Pesquisador – Então quando contrata um serviço de uma empreiteira, vocês não metem a 114 
mão, né? Elas que... a empreiteira que presta o serviço é que tem que resolver. 115 
Juliana – É o certo. Eles foram contratados pra isso, né?  116 

Pesquisador – Uhum. 117 
Juliana – E nesse dia também o Augusto queria falar sobre o ar-condicionado, o problema 118 

que deu no ar-condicionado, por que aquele problema existia. 119 

Pesquisador – Então, disso que eu me lembrava, do temporizador eu não me lembrava 120 

não. 121 
Juliana – Mas teve os dois. Isso é errado. 122 

Pesquisador – O que é errado? 123 
Juliana – O... o chinelo... a rasteirinha, né? Porque praticamente todos os dias a gente 124 
tirava... colocava a botina, prendia o cabelo, tem todos os procedimentos... mas tinha dia 125 

que eu chegava e o Augusto já tava andando então eu ia atrás dele do jeito que eu tava. 126 
Pesquisador – Uhum. 127 

Juliana – Não, não é correto mas... 128 
Pesquisador – E esses dias que acontecia isso você, você tinha um cuidado redobrado, 129 
você tomava mais cuidado pra...? 130 

Juliana – Sim. Essa atividade eu fiz porque era tudo desligado.  131 
Pesquisador – Humm... 132 

Juliana – Mas se tivesse alguma coisa energizada, não ia chegar... 133 
Pesquisador – você não ia encostar a mão, né? 134 

Juliana – Não, eu não ia chegar perto. Mas se eu não acompanhasse o Augusto nesses 135 
dias que eu chegava e ele já tava andando, eu podia perder ele muito facilmente.  136 
Pesquisador – Uhum. Nessa parte aí vocês já não estão falando  sobre troca de tomadas, 137 
né? Não dá muito bem pra ouvir mas eu tenho a impressão que vocês tão falando sobre a 138 
outra atividade, né?... que vocês ainda iriam fazer no ar condicionado. 139 

Juliana – Não sei porque eu nem tô conversando, é você e o Augusto que tá conversando.  140 
Pesquisador – Não, tem um rapaz aqui, que não dá, a câmera não tá pegando, do 141 
laboratório. Quando ele for sair daqui de repente você vai ver, ele tá de jaleco. Ó, você 142 
também tem habilidade com chave-de-fenda, viu? 143 
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Juliana – Não. Tanto é que eu não tô conseguindo. Isso tava muito duro, aí eu peguei 144 

minha blusa, eu acho. Vou fazer isso ainda pra empurrar... 145 
Pesquisador – Sim. Você pega a sua blusa... algumas vezes. Não sei se na edição isso 146 
aparece.  147 

Juliana – Isso tava muito duro. Fábio fazendo anotações. 148 
Pesquisador – Sim, são essas aqui, ó. 149 
Juliana – Ah é, deixa eu ver. 150 
Pesquisador – Depois eu deixo você olhar, são todas essas aqui desse dia. “Conversam 151 
bastante”. “Começa a última semana”. 152 

Juliana – Sim. O quê?  153 
Pesquisador – Toda hora aqui você larga no chão, reparou? E toda hora você tem que 154 
agachar pra pegar. 155 
Juliana – Mas eu não tinha apoio. 156 
Pesquisador – Sim, não tinha onde por, né? 157 

Juliana – Não. Só se eu colocasse aqui, mas era pior. 158 
Pesquisador – Por que que ali ia ser pior? 159 

Juliana – Porque tava longe das ferramentas ou porque tava sujo. 160 
Pesquisador – Humm. 161 
Juliana – Não sei. 162 
Pesquisador – O Augusto lá fora. 163 

Juliana – Augusto olhando. Não sei, eu acho que ele tava conversando com alguém. Eu 164 
fiz tanto disso na Embrapa, meu pai não deixou fazer nenhum em casa.  165 
Pesquisador – Ah é? E por que que não? 166 

Juliana – Porque não confia... ou acha que pode me machucar, que eu posso me 167 
machucar... não sei. 168 

Pesquisador – Você lembra o que que tava acontecendo aí? 169 

Juliana – Eu não sei se eu queria encaixar mas... a parte preta não... não permitia. Mas a 170 

gente parece que não tá falando sobre isso. A gente tá conversando sobre outra coisa. Mas 171 
eu me lembro que eu cheguei a falar sobre a ordem de se colocar. Tinha uma ordem que 172 

não ia funcionar. 173 
Pesquisador – A ordem do que? 174 
Juliana – É. Porque são três fios, são três pinos, e em relação à disposição da pecinha de 175 

dentro, tipo se você colocar assim uma... uma, uma ordem assim de, de adentrar um e 176 
depois o outro não dava certo. Tinha que fazer... 177 

Pesquisador – Uhum. 178 
Juliana – É uma sequência. 179 
Pesquisador – Fui conferir ali porque daquela vez não gravou nada lá na sala da Aline, 180 

né? 181 
Juliana – Sim. Eu ainda tenho o crachá da Embrapa. Eu não devolvi ainda. 182 

Pesquisador – Guardou como lembrança? 183 
Juliana – Mas eu acho que tem que devolver. Eu farei quando eu voltar. Porque eu vim 184 

pra cá e... 185 
Pesquisador – Uhum. 186 
Juliana – Eu me lembro que nesse dia eu tava muito empolgada. E eu tava fazendo várias 187 
perguntas sobre coisas diferentes. Mas da... sobre eletrotécnica, né? 188 
Pesquisador – A sua empolgação, o motivo você não lembra não? 189 

Juliana – Ah, o Augusto. Ele também tava empolgado em fazer perguntas, supor, criar 190 
problemas só pra me perguntar. 191 
Pesquisador – Mas ele sempre fazia isso, né? Pelo menos o tempo que eu fiquei lá com 192 
vocês era muito comum. 193 
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Juliana – É. 194 

Pesquisador – Ele falava, ele usava a palavra “desafio”, se eu não me engano. 195 
Juliana – Uhum, “um desafio”. 196 
Pesquisador – É. 197 

Juliana – Ele, ele é muito didático. Ele é um... um supervisor-professor. Ele não é um 198 
supervisor-chefe. Chefe no sentido de só cobrar, né? Acho que eu tinha, essa parte eu 199 
tinha olhado pra cima pensando, tentando lembrar alguma coisa.  200 
Pesquisador – O que é... esse momento foi engraçado, né? 201 
Juliana – (imcompreensível) Eu estava pensando.  202 

Pesquisador – Ó, vocês dois agora estão parafusando ao mesmo tempo, tá vendo? 203 
Juliana – Uhum. Era legal quando o Augusto via... alguma coisa que eu... que eu tinha 204 
feito acabamento, aí ele falava que tava bom. Porque de muitos funcionários da empresa 205 
contratada, ele puxava e realmente tava frouxo, tava ruim, tava... e ele reprovava muito, 206 
então ele puxava com força, eu “ah, tá bom”. 207 

Pesquisador – Uhum. Me parece que foi isso ali que aconteceu agora, né? Acho que tava 208 
meio frouxo ainda, né?  209 

Juliana – Esse aqui? 210 
Pesquisador – Não, a toma... o espelho.  211 
Juliana – Que ele tá apertando? 212 
Pesquisador – Uhum. Olha lá, você com a... 213 

Juliana – Minha tomada. Minha tomada. De novo. Ah essa é outra. Ah. Eu sou muito 214 
boba.  215 
Pesquisador – Muito boba? 216 

Juliana – Uhum. 217 
Pesquisador – Você acha que é bobeira se sentir satisfeita com o trabalho que você faz? 218 

Juliana – Não é, mas é diferente porque as pessoas não fazem isso.  219 

Pesquisador – Você acha que não? 220 

Juliana – Não. 221 
Pesquisador – A primeira tomada tá aqui, você tá vendo? Você vai começar a segunda 222 

agora. 223 
Juliana – Uhum. 224 
Pesquisador – Você falou que não tinha onde colocar mas você arrumou um lugar onde 225 

colocar agora, tá vendo? A tomada, você lembra que deixava ela no chão? 226 
Juliana – Hum. 227 

Pesquisador – Ou não. Eu acho que essa tomada aqui é outra na verdade, né? 228 
Juliana – Acho que é. 229 
Pesquisador – Eu acho que é uma outra coisa isso daqui. Esse aí tá difícil, né?, de tirar. 230 

Juliana – Porque tinha um que já tava derretido... enferrujado. 231 
Pesquisador – Então esse ficou funcionando assim durante algum tempo, né? 232 

Juliana – Sempre tem que fazer reforma. As pessoas às vezes esquecem disso, só lembram 233 
quando dá problema.  234 

Pesquisador – Uhum. Mas aí existia algum, algum acordo entre a manutenção e o pessoal 235 
que trabalha nos laboratórios, de fazer uma vistoria, a pessoa do próprio laboratório, de 236 
vistoriar com frequência os equipamentos e ver se com algum problema poderia contatar 237 
a manutenção? 238 
Juliana – Esse papel o Augusto até pediu pra eu fazer enquanto eu tive lá, de passar em 239 

cada laboratório e perguntar se tinha algum problema... ou alguma sugestão em relação à 240 
manutenção elétrica, hidráulica. Aí as pessoas falavam algumas coisas, mas parece que 241 
isso não é frequente não, isso não é comum. Elas chegam mandando mesmo até porque 242 
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só tem o Augusto e o Carlinhos pra Embrapa inteira. Eles acabam tendo que ir atrás de 243 

problemas e não de reformas. 244 
Pesquisador – Acaba sendo mais reparo e não manutenção, né? 245 
Juliana – É. 246 

Pesquisador – O problema, porque o princípio da manutenção é evitar o problema, né?, é 247 
se, é se antecipar ao problema, né?, só que às vezes o problema acontece e é necessário 248 
fazer o reparo, né? Acontecia mais o reparo do que a manutenção, então, né? 249 
Juliana – Uhum. Mas o Augusto também, ele faz pedidos, assim, só que projetos novos, 250 
planejamentos, às vezes pra trocar tudo, né? “Troca tudo”, porque se não a gente vai ficar 251 

arrumando, consertando lá, o Augusto “Troca tudo”. Às vezes ele faz isso. 252 
Pesquisador – É até mais caro, né?... ficar... 253 
Juliana – É. 254 
Pesquisador - ... reparando do que fazer um sistema todo de novo, né? 255 
Juliana – Uhum. 256 

Pesquisador – Eu, e geralmente não conseguia, né? Não saía verba, não era autorizada... 257 
pra fazer essa troca. 258 

Juliana – É burocrático. 259 
Pesquisador – Toda hora ele tem que passar ali. 260 
Juliana – E tem que abaixar. 261 
Pesquisador – Vocês estão falando daqui. Se eu não me engano é daqui, da pessoa com 262 

quem você ia morar aqui com um bebezinho... 263 
Juliana – O nome é capela do... aqui. 264 
Pesquisador – Você viu que você se machucou ali? 265 

Juliana – Onde? 266 
Pesquisador – Volta um pouco se você quiser, volta um cadinho. Aí, acho que é aí. 267 

Juliana – Mais? 268 

Pesquisador – Mais um pouco, vai. 269 

Juliana – Mais? 270 
Pesquisador – Volta mais um cado. Não, eu acho que... é, volta mais um pouco ainda. 271 

Agora.  272 
Juliana – Pera aí. Deixa eu ver de novo. Ah. É, o certo é usar luva, né? 273 
Pesquisador – Hum. Então por que que você não usava então? Não tinha, era melhor 274 

trabalhar sem? 275 
Juliana – Pra trabalhar com os equipamentos desenergizados a gente não usava. Eles 276 

também não, não forneciam. 277 
Pesquisador – Uhum. 278 
Juliana – Mas é muito perigoso porque realmente eu posso cortar meu dedo. 279 

Pesquisador – Sim, mas é... mesmo que fornecesse você acha que vocês iam usar? Porque 280 
lá em casa, por exemplo, teve um cara da Light que foi lá fazer reparo na... ele não usava. 281 

Um usava e o outro não usava. E quando caiu um parafuso lá dentro da caixa de, do 282 
quadro geral da ca, né?, do prédio lá onde eu moro, o cara não conseguia pegar com a 283 

luva. O outro veio sem a luva e pegou. Eu, “ah, com a luva é muito ruim”. Volta um 284 
pouquinho pra você ver o que você fez, a gente tava conversando...  285 
Juliana – Não tá aqui, né? 286 
Pesquisador – Depois você é... oi? 287 
Juliana – É porque já foi pra outro vídeo. 288 

Pesquisador – É. Volta. Isso. Vai até o final. 289 
Juliana – Aqui? 290 
Pesquisador – É. Você desistiu, tá vendo?, de desencapar. Cortou tudo.  291 
Juliana – É. Pera aí! Sim. Esse já é? 292 
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Pesquisador – Continua sendo.  293 

Juliana – Ah, sim. 294 
Pesquisador – É porque eu antecipei um pouco, né? 295 
Juliana – Uhum. Nessa hora eu falei: “Eu machuquei e tá arquivado”. Um mau exemplo. 296 

Pesquisador – Não, eu acho que você falou que fez do jeito que ele tava te sugerindo fazer 297 
e que você se machucou. Ele falou pra você fazer assim, né? Aí você falou: “eu tava 298 
fazendo assim e me machuquei”. 299 
Juliana – Nessa hora eu falei: “olha só a habilidade, a agilidade”. E eu demoro um tempão 300 
pra fazer.  301 

Pesquisador – Essa é a última parte dessa primeira sequência. É.  (incompreensível) Tem 302 
uns seis minutos, é um pouco longo também, mas é a última. 303 
Juliana – Tinha uma pecinha no meio que não deixava eu encaixar, eu tive que tirar pra 304 
poder deixar um espaço no meio pra pecinha... 305 
Pesquisador – Humm. Já é o terceiro tipo de alicate que você usa, né? O momento que 306 

você usa a tua blusa, né? 307 
Juliana – Uhum.  308 

Pesquisador – Esse alicate é próprio pra isso mesmo? 309 
Juliana – Pra... 310 
Pesquisador – Pra puxar, pra ajustar, pra... algum... pra isso mesmo? 311 
Juliana – Ele tem várias... aqui no meio ele corta também. 312 

Pesquisador – Hum. Ele tem, ele tem, ele é múltiplo, né? 313 
Juliana – Uhum. 314 
Pesquisador – Várias... 315 

Juliana – Esse aqui não, esse aqui é só pra cortar. 316 
Pesquisador – Uhum. Eles ensinam isso pra vocês na escola, sobre essas várias 317 

ferramentas, pra que que elas servem? 318 

Juliana – Não. Acho que... acho que até porque a gente não... cada área da eletrotécnica 319 

vai usar ferramentas complementares. Não dá tempo da gente aprender tudo, né? 320 
Pesquisador – Uhum.  321 

Juliana – a gente tem que... ver o que a gente vai usar e aprender. Nesse momento, 322 
Augusto e o Fábio.  323 
Pesquisador – A gente tá conversando, também não me lembro o que. 324 

Juliana – Se animaram.  325 
Pesquisador – Eu acho que só falta isso agora pra terminar, pra você concluir a tomada, 326 

né? Tomada não, né? O nome disso é, não me lembro exatamente, tava te perguntando. 327 
Juliana – É tomada também. 328 
Pesquisador – É uma tomada? 329 

Juliana – Pode ser chamado de ponto de força, tomada, você tinha comentado. Porque pra 330 
esses, esse aqui, pra capela, tem motor, a gente acaba chamando de TUE... que é pra 331 

equipamento específico e a TUG que é pra geral. A gente dá um nome diferenciado pras 332 
tomadas. 333 

Pesquisador – Ah é, eu, eu sei o que é isso. Tomada para uso específico, tomada para uso 334 
geral, né? Essas são de uso específico? 335 
Juliana – É. Mas também é chamado de ponto de força. 336 
Pesquisador – Momento crucial, né? 337 
Juliana – Tinha vídeo de seis minutos? 338 

Pesquisador – Sim. Terminou. Tem de 19 até 25, né? 339 
Juliana – Ah sim.  340 
Pesquisador – Bom, era isso. A primeira parte pra te mostrar era isso. Você tem mais 341 
alguma coisa pra dizer? 342 
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Juliana – Estou com saudades... de trabalhar. 343 

Pesquisador – Sim. 344 
Juliana – É isso. Vamos ver o que os próximos vídeos me aguardam. 345 
Pesquisador – Sim. Vamos ver então. 346 

Juliana – E eu comento no final. 347 
Pesquisador – Sim, no final você pode fazer um comentário mais geral. 348 
Juliana – Sobre os três. 349 
Pesquisador – Uhum. Então vamos almoçar. 350 
Juliana – Uhum. 351 

Pesquisador – Acabei falando alguma coisa que o Pedro falou...352 
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ANEXO G 

 

TRANSCRIÇÃO DA AUTOCONFRONTAÇÃO SIMPLES – SEQUÊNCIA 2 – 

VERIFICAÇÃO DE DEFEITO EM TERMOSTATO DE AR-CONDICIONADO 

 

Pesquisador – Bom, Juliana, vamos lá. Agora é a, é a segunda parte, né? Você vai ver 1 
agora... bom, na verdade você não escolheu. Ainda tem esse vídeo aí que é o... o... da 2 
identificação do problema no termostato do ar-condicionado, né? 3 
Juliana – Uhum. 4 

Pesquisador – Eu tava vendo ontem e... e consegui identificar qual é o... qual é a situação 5 
de estágio na qual você tá envolvida ali, né?, acho que era pra identificar se tava com 6 
problema ou não o termostato, né? Foi isso que o Augusto te pediu pra fazer. E tem uma 7 
que... que é no escritório da Joyce e da Aline, no gabinete da Joyce e da Aline, na sala, 8 
né?, que você tá fazendo uma revisão de plantas elétricas e depois você vai pro parque 9 

elétrico pra avaliar alguma coisa desse parque elétrico levando em consideração a planta, 10 
né?, elétrica. Falei bem? 11 

Juliana – Falou. 12 
Pesquisador – Falei? Obrigado. Então, você pode escolher. Você quer ver... você quer ver 13 
qual primeiro? Você prefere ver esse que tá agora engatilhado ou você prefere ver o da 14 
planta elétrica? 15 

Juliana – Pode ser esse 16 
Pesquisador – Pode ser esse? Então fica à vontade. Você já conhece o procedimento, já 17 
expliquei mais cedo... 18 

Juliana – Vou então dar o play. 19 
Pesquisador – Tá.  20 

Juliana – Essa gravação não foi... você gravou por quanto tempo? 21 

Pesquisador – Tudo isso? Tem pouco tempo. Eu tava tentando olhar, a gente pode olhar, 22 

você quer olhar? 23 
Juliana – Não? Não, não precisa não. Deve ser, parece uns dez minutos. 24 

Pesquisador – Essa não demora muito não. Por que que você não abriu aí? Ele que abriu.  25 
Juliana – Por que ele já chegou fazendo isso. 26 
Pesquisador – Uhum. 27 

Juliana – E isso parecia um pouco complicado de abrir, né? 28 
Pesquisador – Sim. Eu tenho a impressão que ele quebra inclusive. 29 

Juliana – É. Mas ele não pediu. Ele já chegou e falou... já foi abrindo. 30 
Pesquisador – Uhum. Aí ele vai te deixar sozinha. 31 
Juliana – “Esse não é o ruim não” 32 

Pesquisador – Aí eu vou cortar. 33 
Juliana – Cortar? 34 

Pesquisador – É eu vou cortar agora...  porque não é esse, né? Aí eu vou cortar e vou 35 
colocar lá no que tá ruim mesmo. 36 

Juliana – Aí o moço também quis ajudar, ele não deixou eu fazer, mas eu ia fazer.  37 
Pesquisador – Esse aí é o cara. 38 
Juliana – Aí o Augusto foi pra... com o Carlinhos... pra ver aquela chave-boia da caixa-39 
d’água, né? 40 
Pesquisador – Sim. Nossa, que memória. 41 

Juliana – Da outra vez ele não tinha conseguido. 42 
Pesquisador – Ele foi ver a bomba... bomba-sapo, né? É bomba-sapo?... Eu vi alguma 43 
boia lá, alguma bomba. 44 
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Juliana – Não, foi a chave, eu acho. Fábio me encorajando. “Será que pode?”. “Pode”. 45 

Ao contrário do moço que não deixou eu fazer. 46 
Pesquisador – É. 47 
Juliana – Esse ar condicionado, tinha tempo que não mexiam nele, né? 48 

Pesquisador – É... não sei, né? Aquele laboratório lá onde você tava mexendo naquela 49 
capela... 50 
Juliana – É. 51 
Pesquisador – ... tava tudo sujo e era sempre utilizado, né? 52 
Juliana – O Augusto ainda tava aí. 53 

Pesquisador – E você perguntou pra ele se ele podia ficar virado... percebeu? 54 
Juliana – Uhum. Desmontar as coisas é muito legal.  55 
Pesquisador – Ah é? Por quê? 56 
Juliana – Porque você des... é, Juliana, eu concordo, muito legal. É porque eu tinha 57 
acabado de falar isso antes e ela falou. Ela. 58 

Pesquisador – Ela.  59 
Juliana – Porque você descobre como as coisas são montadas, então eu sinto falta de 60 

coisas pra desmontar. 61 
Pesquisador – Uhum.  62 
Juliana – Não tenho. 63 
Pesquisador – E na escola também você fazia esse tipo de coisa, né? 64 

Juliana – Não. Inclusive... motores, por exemplo, seria muito importante a gente saber 65 
desmontar e montar motores. A gente só trabalha com a parte elétrica deles. 66 
Pesquisador – Uhum. 67 

Juliana – Inclusive, se algum queima, a gente não tem autorização pra abrir e ver onde 68 
queimou, o que queimou, pensar no porquê, no problema. Isso é questão da... de montar 69 

(incompreensível) de peça é mais com o pessoal da mecânica. 70 

Pesquisador – Uhum. Mas no dia a dia do eletrotécnico, é natural, é normal que se monte 71 

e desmonte motor, se... 72 
Juliana – Não, não é natural. Mas tem que saber onde que ocorreu o problema. Acho que 73 

isso é mais fácil de entender quando a gente desmonta. Tem várias coisas que às vezes 74 
são representadas em esquemas elétricos que não mostra a parte física. Se a gente 75 
soubesse a montagem, ficaria muito mais fácil entender até o esquema. 76 

Pesquisador – Uhum. Eu acho que você tá esperando uma chave que o rapaz foi buscar 77 
pra você. 78 

Juliana – Aí o moço foi abrir pra mim. Mas isso é bom, vai. 79 
Pesquisador – É bom, né? 80 
Juliana – Pois é. 81 

Pesquisador – O tempo todo será que é bom? 82 
Juliana – Não. O tempo todo não. Apesar de que na Noruega eu acho que isso não 83 

acontece. 84 
Pesquisador – Por que na Noruega não? 85 

Juliana – Porque as mulheres não permitem que os homens façam as coisas por 86 
cavalheirismo. 87 
Pesquisador – Hum. Por um suposto cavalheirismo, né? 88 
Juliana – É, não pode. Ela tem que fazer se não ela fica com raiva. E eu sou metade 89 
norueguesa. Mas isso acontece. 90 

Pesquisador – É. Ele praticamente assumiu tudo, né? Ele ficou na frente da câmera. Mas, 91 
por exemplo, Juliana, na... no... no plano de atividades vocês não tem esse tipo de 92 
atividade discriminado, mexer em ar condicionado. 93 
Juliana – Mas seria, assim, seria incluído na manutenção. 94 
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Pesquisador – Entendi. Não tá perfeitamente discriminado mas tá previsto de certo modo, 95 

né? 96 
Juliana – Porque na Embrapa surge todo tipo de problema.  97 
Pesquisador – Isso acontece até com os mais experientes, não é?  98 

Juliana – (incompreensível) 99 
Pesquisador – No primeiro vídeo o Augusto deixa cair um alicate no chão, você lembra? 100 
Juliana – É. Tem gente que deixa cair câmera, suporte de câmera no chão. 101 
Pesquisador – É verdade. 102 
Juliana – Quebra tudo. 103 

Pesquisador – Isso. Aí depois cola. 104 
Juliana – Em todo tipo de trabalho tem... 105 
Pesquisador – Uhum. 106 
Juliana – ... seus problemas. 107 
Pesquisador – Você ouviu? 108 

Juliana – Não. 109 
Pesquisador – Quer voltar pra ouvir ou quer que eu diga pra você?  110 

Juliana – Pode falar. 111 
Pesquisador – Você falou que esse aqui não vai sair com facilidade. 112 
Juliana – Hum.  113 
Pesquisador – O que que você tá medindo aí? 114 

Juliana – Ele tem várias posições. 115 
Pesquisador – Ele quem? 116 
Juliana – O termostato. 117 

Pesquisador – Hum.  118 
Juliana – E ele tem mais de uma... saída, né? A gente chama de perninha. Então, na 119 

posição aberta, na posição zero, ele tinha que... ele não podia apitar. Quando o multímetro 120 

apita, no... na opção do ohmímetro. 121 

Pesquisador – Na opção do? 122 
Juliana – Ohmímetro. 123 

Pesquisador – Ohmímetro? 124 
Juliana – É porque tá em curto, ou seja, ele tem passagem. 125 
Pesquisador – Uhum. 126 

Juliana – E não podia na opção, na par, no zero, ele tinha que, não podia apitar. Aí no 127 
caso não é uma medição, é conferindo mesmo se... se tá em aberto ou não. 128 

Pesquisador – Entendi.  129 
Pesquisador – Agora também não ouvi. 130 
Juliana – Eu acho que, é... eu falei que eu ia tirar... e mostrar pro Augusto... porque não 131 

tava bom. 132 
Pesquisador – Tá difícil mesmo esse aí. 133 

Juliana – Mas ele vai sair porque eu tirei ele. 134 
Pesquisador – Ele vai, ele vai sair sim. Tá chegando um trator aí. Tirar dali porque... 135 

Juliana – Não sei porque que eu ri. 136 
Pesquisador – Hum? Alguém falou, ah é... eu acho que o, eu acho que o cara falou “tão 137 
filmando ali, hein. Cuidado com o que vocês tão falando, hein”. Foi alguma coisa assim.  138 
Juliana – O eletrotécnico não é nada sem o seu multímetro.  139 
Pesquisador- Ah é? 140 

Juliana – Eu tenho um mas tá no Rio. E eu não tive autorização pra trazer. 141 
Pesquisador – Teu pai não deixou. 142 
Juliana – É porque... em teoria eu não, não, não posso, não tenho autorização ainda, né?, 143 
pra trabalhar com isso aqui. 144 
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Pesquisador – Uhum. Saiu lá. 145 

Juliana – Uhum. 146 
Pesquisador – Mas qualquer pessoa pode ir numa loja e comprar um multímetro, né? 147 
Juliana – Pode. 148 

Pesquisador – Mas andar com ele, não? 149 
Juliana – Pode.  150 
Pesquisador – Ah, isso é uma norma do seu pai? 151 
Juliana – É. Da minha mãe, na verdade. Mas depois que eu pegar meu CREA eu tenho 152 
que andar.  153 

Pesquisador – Bom, esse aí já foi também. 154 
Juliana – Então, o próximo? 155 
Pesquisador – Aqui mesmo? Quer ver aqui mesmo? 156 
Juliana – Não sei. O próximo é qual?  157 
Pesquisador – O próximo é o da... 158 

Juliana – Você quer pausar o vídeo da câmera? 159 
Pesquisador – Tá bom, então... 160 

Juliana – Esse finalzinho você corta então. 161 
Pesquisador – Qual final? 162 
Juliana – Hã? 163 
Pesquisador – Qual finalzinho? 164 

Juliana – Esse final que eu falo...165 
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ANEXO H 

 

TRANSCRIÇÃO DA AUTOCONFRONTAÇÃO SIMPLES – SEQUÊNCIA 3 – 

REVISÃO DE PLANTAS ELÉTRICAS 

 

Juliana – Acho que eu vou colocar (incompreensível) pra você. Quando eu fazia balé, eu 1 
tinha problema, que às vezes a gente... já tá gravando? 2 
Pesquisador – Já. 3 
Juliana – Então eu não vou falar... 4 

Pesquisador – Pode falar, ué. 5 
Juliana – ... do balé não. Tá. 6 
Pesquisador – Pode falar se você quiser. 7 
Juliana – Ele vai cortar essa parte depois, então não tem problema.  8 
Pesquisador – Eu vou cortar mas eu não vou cortar igual ela tava cortando o fio lá... com 9 

o alicate. Quase cortou o dedo fora. 10 
Juliana – Não. 11 

Pesquisador – Eu vou cortar preservando o meu dedo, tá?  12 
Juliana – Uhum. 13 
Pesquisador – Tá bom? 14 
Juliana – Até porque tem muito risco pro dedo dele esse tipo de corte que ele vai fazer. 15 

Pesquisador – Sim, é. Não posso ficar sem o meu dedo, né? 16 
Juliana – Uhum. Vamos começar. 17 
Pesquisador – Vamos lá. Então agora você vai ver a... a atividade em que você tá às voltas 18 

com a revisão da planta elétrica, né? É uma atividade diferente das atividades que você 19 
fez, né? Você as fez, então você, melhor do que eu e melhor do que ninguém, sabe disso. 20 

Juliana – Uhum. 21 

Pesquisador – Não é... eu não sei exatamente se o... a posição da câmera favorece... 22 

Juliana – Uhum. 23 
Pesquisador – ... a você fazer um resgate e comentar o que você faz porque é um trabalho 24 

que envolve especificamente o uso do computador. E a câmera não... é... não vi como, 25 
não vi jeito de fazer uma... de fazer uma convergência entre a imagem sua e a imagem do 26 
computador...  27 

Juliana – Uhum. 28 
Pesquisador – ... então foi um pouco difícil. 29 

Juliana – Sim. 30 
Pesquisador – Mas enfim, né? Vou, vou, vou passar e você vai, enfim, você já sabe o 31 
procedimento, né?  32 

Juliana – Sei. 33 
Pesquisador – E o que que, o que especificamente que você tá fazendo aí, né? 34 

Juliana – Nesse dia, eu estava... acho que passando a limpo algumas arrumações que eu 35 
tinha feito com o Augusto.... eu não sei se o som atrapalhou. Nesse dia, eu estava passando 36 

a limpo algumas arrumações que eu tinha feito e eu tinha revisado com o Augusto.  37 
Pesquisador – Uhum.  38 
Juliana – Aí ele concordou. Então eu tava passando pro Autocad. 39 
Pesquisador – Ah, passar a limpo você diz é, você tinha, você tinha visto o que deveria 40 
ser mudado e tava fazendo as alterações aí?  41 

Juliana – Sim. Nesse caso eu não tô comparando com o papel porque eu já sabia de cabeça 42 
o que eu tinha que fazer. 43 
Pesquisador – O papel que você diz é o projeto que veio da empreiteira? A planta que 44 
veio da empreiteira, né? 45 
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Juliana – É. A elétrica não veio. Então tava rascunhado pelo Leonardo, que era o técnico 46 

de edificações. 47 
Pesquisador – Em edificações.  48 
Juliana – Isso. 49 

Pesquisador – E como é que foi fazer esse... essa atividade especificamente, né?, tendo 50 
em vista que ela é bem diferente das outras que você fazia? 51 
Juliana – É. Então, é, é uma atividade relativamente simples, eu acho. Cômoda. Mas não... 52 
Pesquisador – Mais simples, na sua opinião, do que as outras? 53 
Juliana – É. Não tem... 54 

Pesquisador – E por quê? Por que que você acha que elas são mais simples do que as 55 
outras? 56 
Juliana – Porque esse é um, é um conhecimento teórico assim... acho que a gente aprendeu 57 
muito bem então. 58 
Pesquisador – Na escola, né?  59 

Juliana – É. 60 
Pesquisador – Hum.  61 

Juliana – E já com o Augusto não. Quando a gente tava andando e, a cada momento são 62 
informações novas, problemas pra pensar na solução e mais... 63 
Pesquisador – E você acha que o inverso também é verdadeiro assim? Por exemplo, o 64 
Augusto se sentiria mais à vontade fazendo o que ele estava mais acostumado, o que 65 

vocês faziam lá no... na... serviço de manutenção e reparo do que com esse tipo de 66 
atividade aí, o... a... de trabalhar com Autocad? 67 
Juliana – É, ele não gostaria de ficar. Na verdade, o Augusto, ele quer depois fazer a 68 

faculdade e talvez trabalhar com automação... é... e seria realmente v... controlando pelo 69 
computador as coisas que acontecem num lugar distante. Isso nas subestações ou o que 70 

for. Mas ele mesmo confessa que hoje ele não aguentaria ficar horas e horas na frente do 71 

computador parado. 72 

Pesquisador – Uhum. Já pra você é super tranquilo? 73 
Juliana – Não é tranquilo. Meu pai também trabalhou com isso e ele não aguenta ficar 74 

parado no computador. Ele também era do campo, como o Augusto, só que em alta tensão. 75 
Pesquisador – Uhum. 76 
Juliana – Um dia é bom, é bom revezar, mas é difícil ter um trabalho em que você vai 77 

atuar no campo e, e no projeto ao mesmo tempo. 78 
Pesquisador – Uhum. 79 

Juliana – Normalmente eles separam. São pessoas pra trabalhar no projeto e pessoas pra 80 
trabalhar no campo. 81 
Pesquisador – Entendi. 82 

Juliana – Então... tem gente que vai ficar no computador direto, né? Quer dizer, é um 83 
trabalho difi... muito... complexos, assim como os do campo mas... é diferente. 84 

Pesquisador – Uhum. 85 
Juliana – As pessoas aí também não, não conversam, né? 86 

Pesquisador – Sim, não falam, não se comunicam, né? 87 
Juliana – Não. Quem conversa bastante é o Flávio, que é o que fica nessa mesa. Mas aí 88 
ele tava... ele não tava indo na Embrapa. 89 
Pesquisador – Uhum. 90 
Outra – Tchau, gente.  91 

Pesquisador – Tchau. Então a questão da comunicação tem muito menos a ver com a 92 
natureza da atividade do que com a característica das pessoas, né? 93 
Juliana – Menos a ver com a atividade... 94 
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Pesquisador – ... com a natureza da atividade, né? Porque se o Flávio conversa bastante, 95 

também, se ele se comunica bastante, não é por uma questão da atividade proibir a 96 
conversa ou dificultar a conversa. É mais uma questão da singularidade do Flávio, né? E 97 
da Joyce e da Aline nesse caso aí? 98 

Juliana – É. Mas entre todas as pessoas, porque nessa sala ficam, ficavam três ou quatro 99 
pessoas. Na sala do lado ficava também umas três pessoas, na outra... cada uma tinha... 100 
uma pessoa pra cada sala. Em todas, praticamente só o Flávio que puxava os assuntos. 101 
Pesquisador – Uhum. 102 
Juliana – E, e em ordem de, (incompreensível)...umas treze catorze pessoas diferentes que 103 

trabalham no computador só nessa área, quem puxava assunto era o Flávio, na sala dele. 104 
Pesquisador – Sim. E os temas variadíssimos, né?...  105 
Juliana – É. 106 
Pesquisador – ...ou tinha mais a ver com o trabalho? 107 
Juliana – Com o trabalho... ele é bem centrado.  108 

Pesquisador – Uhum. 109 
Juliana – Mas às vezes ele puxava alguma coisa diferente. A maioria do trabalho. 110 

Pesquisador – Sim. 111 
Juliana – Só que é uma peculiaridade do Flávio, eu acredito. 112 
Pesquisador – Uhum. 113 
Juliana – A maioria que trabalha nesse ambiente... não conversa. 114 

Pesquisador – Entendi. 115 
Juliana – Teve um dia, eu achei engraçado. Eu fiquei sozinha, sozinha mesmo, porque... 116 
Pesquisador – Aí nesse mesmo lugar? 117 

Juliana – É, é. Aline não tava, ela deixou o notebook dela pra mim, porque o meu não 118 
tava com Autocad, e o dela tinha, o da Embrapa não tinha, os computadores, então eu 119 

fiquei sozinha mesmo, não tinha ninguém nessa sala, eu fiquei lá. E nesse dia o Augusto... 120 

eu fui de tarde, então foi o dia de eu ficar aí. As outras pessoas tinham ido embora, só 121 

tinha um... uma pessoa, um homem numa sala... é... uma sala depois dessa. E como eu 122 
estava sozinha, fazendo projeto, eu coloquei uma música clássica pra tocar... de 123 

Beethoven, e eu fui fazer um projeto com a música. E quando terminou a música, o moço 124 
colocou uma música clássica pra tocar também.  125 
Pesquisador – Uhum. 126 

Juliana – Não sei se isso faz sentido, mas... me influenciou de alguma forma.  127 
Pesquisador – Uhum. 128 

Juliana – E os estagiários que trabalham nesse setor também, eu conheci, acho que só 129 
dessa área que trabalhavam pra Aline... com a ajuda dela, né?, acho que foram quatro. 130 
Um deles compartilhava que sentia uma certa tristeza... em ficar parado sempre. 131 

Pesquisador – Uhum. 132 
Juliana – E ele via, às vezes, eu e o Augusto andando pra lá e pra cá, e dizia: “Poxa, o 133 

trabalho de vocês deve ser tão mais emocionante” 134 
Pesquisador – Uhum. 135 

Juliana – “E eu não faço isso, eu faço uma coisa assim”, mas eu dizia: “Não, você faz 136 
algo muito complexo, eu não sei fazer e ia dar um trabalho pra aprender” 137 
Pesquisador – Uhum. 138 
Juliana – Mas ele di... eles diziam que era muito repetido, muito repetido. Essa é uma 139 
atividade que é muito repetitiva.  140 

Pesquisador – Eu reparei que você faz algumas anotações ali nesse, nessa folha. Não sei 141 
se você chegou a reparar. A gente tava conversando bastante agora. 142 
Juliana – Faço.  143 
Pesquisador – Mas você usa, você usa esse... 144 
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Juliana – Uhum. 145 

Pesquisador –  ... você faz uso desse recurso de anotar algumas vezes. 146 
Juliana – Eu anoto pra depois perguntar ao Augusto... pra eu confirmar alguma coisa.  147 
Pesquisador – Hum. 148 

Juliana – Porque esse projeto... 149 
Pesquisador – Olha lá. 150 
Juliana – É... ele foi sendo feito depois da construção física, depois de toda a parte física, 151 
né?, das instalações elétricas já terem ocorrido. O correto é o projeto antes e depois a 152 
instalação elétrica, entende? 153 

Pesquisador – Uhum. 154 
Juliana – Então... alguns caminhos, caminhos de fiação, de condutores são óbvios pra 155 
gente... 156 
Pesquisador – Uhum. 157 
Juliana – ... pro projetista, mas pode não ser o que aconteceu de fato, então eu, lá no 158 

projeto, coloquei: “Passa por essa parede”. Mas pode ser que o, a pessoa que fez colocar 159 
por outra. Então tem que confirmar, “Augusto”, eu não posso ver dentro da parece, né?. 160 

“Augusto, realmente foi isso ou foi outra coisa?” Aí eu vou lá e arrumo.  161 
Pesquisador – Uhum. Ele tem, ele provavelmente vai ter se lembrado de como foi lá, 162 
porque ele acompanhou. 163 
Juliana – É. 164 

Pesquisador – Aí agora é a parte que você vai lá no parque elétrico.   165 
Juliana – Isso. 166 
Pesquisador – Já é outro dia. Você reparou que você tá com uma outra roupa?   167 

Juliana – Uhum.  168 
Pesquisador – Tá com uma outra roupa, né? 169 

Juliana – Uhum. Essa é uma, uma ati, uma atividade assim muito... autônoma? Posso 170 

dizer? 171 

Pesquisador – Sim, no sentido de que você consegue fazer... 172 
Juliana – (incompreensível)... e o Augusto, ele não, não lembra como se mexe no 173 

Autocad, tal, mas pra revisar eu pergunto a ele. 174 
Pesquisador – Uhum. A veia musical do, da Juliana ali.  175 
Juliana – Para de mexer o dedo. É porque tava carregando, né?  176 

Pesquisador – Uhum... não sei, provavelmente sim. 177 
Juliana – Tava, o computador tava carregando. Quando o Augusto tava de férias, eu fui 178 

muitas vezes aí, em todas as construções novas, pra conferir todas as tomadas, desenhar 179 
tudo.  180 
Pesquisador – Essa é uma imagem que dá pra pegar direito, mais ou menos, né? 181 

Juliana – É. É gostoso mexer com Autocad. 182 
Pesquisador – É? 183 

Juliana – Mas eu não, não gostaria de trabalhar assim.... por muito tempo só com Autocad, 184 
só com projeto. 185 

Pesquisador – Um pouco com cada, né? 186 
Juliana – É. 187 
Pesquisador – De repente, né?   188 
Juliana – É, eu não sei explicar as minhas gesticulações. Eu não sei. Esse caderno você 189 
conhece? 190 

Pesquisador – Conheço.  191 
Juliana – Esse caderno todo? 192 
Pesquisador – Não, conheço as folhas. Você deixou comigo dois cadernos em espiral. 193 
Juliana – Ah, esse não foi. 194 
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Pesquisador – Não esse foram fo... você destacou algumas folhas. Eu não sei se tua mãe 195 

era, era pra sua mãe me dar esse daí e não me deu.  196 
Juliana – Uhum. Porque tinha informação importante (incompreensível). 197 
Pesquisador – Isso aí também faz parte daquelas anotações que você falou, né?, as quais 198 

você havia mencionado anteriormente, que depois você vai utilizar pra consultar o 199 
Augusto... sobre... a planta em si, né?, sobre a relação da planta. 200 
Juliana – Não, essa eu tô desenhando... eu tô confirmando se é tomada baixa, média ou 201 
alta de acordo com o que eu tô vendo mesmo ali na construção. 202 
Pesquisador – Hum.  203 

Juliana – Esse eu não perguntaria pro Augusto.  204 
Pesquisador – Nossa. Esse lugar aqui tá me deixando todo sangrado. 205 
Juliana – É? 206 
Pesquisador – Nariz, boca. Você não fica com a boca ressecada aqui não? 207 
Juliana – Não, eu passo hidratante. Sofrimento de pesquisadores. 208 

Pesquisador – Sim. São os percalços da pesquisa.  209 
Juliana – Por falar nisso eu ainda tenho que... colocar... fazer a última revisão da... mostrar 210 

pro Augusto quando eu vol, quando eu sair daqui.  211 
Pesquisador – Uhum. Ah, final do ano quando você for lá, uma das coisas que você vai 212 
fazer é finalizar isso aí? 213 
Juliana – É, eu vou entregar pra ele.  214 

Pesquisador – A importância desse projeto então, deixa ver se eu entendi... é... não é mais 215 
do ponto de vista da concepção, né? da... do parque elétrico, mas pra futuramente se 216 
alguém for mexer em alguma coisa, vai saber onde mexer a partir desse, dessa planta. 217 

Juliana – Uhum. E também porque a Embrapa precisa ter documentos de tudo... 218 
Pesquisador – Sim 219 

Juliana – ... que tá sendo feito. Em relação a essas novas construções, eles precisam... 220 

Pesquisador – É uma questão também de norma, né? 221 

Juliana – É 222 
Pesquisador – De ter que ter essa planta arquivada pra qualquer... pra, pra fins diversos, 223 

né? Tanto pra fins de manutenção, de reparo, né?, quanto pra fiscalização do órgão 224 
competente?  225 
Juliana – Uhum. 226 

Pesquisador – Ah, entendi. 227 
Juliana – Isso também era pra empreiteira... empreiteira, pra terceirizada, na verdade, 228 

fornecer.  229 
Pesquisador – Uhum. E a Embrapa é enorme, né? Assim, isso aí é um parque novo. Os 230 
outros prédios todos tinham essas plantas arquivadas? Você sabe dizer? 231 

Juliana – O principal tem. O prédio do jó, do jó, a gente chama de JD... 232 
Pesquisador – Que que é JD? 233 

Juliana – É por causa de Joana Döbereiner 234 
Pesquisador – Ah sim, da fundadora. 235 

Juliana – É, aquele prédio que tem os vários laboratórios. 236 
Pesquisador – Uhum, eu lembro 237 
Juliana – Esse eu acho que não tem. A instalação lá é muito antiga. Mas eles vão, tem 238 
que... não sei se vão reformar, não sei. Mas tá tendo problema lá.  239 
Pesquisador – Uhum. Você sumiu. 240 

Juliana – É. 241 
Pesquisador – Provavelmente você tá vendo alguma coisa na... nas outras salas.  242 
Juliana – Na outra sala, uhum.  243 
Pesquisador – O vento. 244 
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Juliana – O vento. 245 

Pesquisador – É.  246 
Juliana – Augusto às vezes diz que precisa relembrar como utiliza o Autocad.  247 
Pesquisador – Ele precisa? 248 

Juliana – Às vezes diz que... que quer relembrar 249 
Pesquisador – Ah, então ele estudou isso já algum dia? 250 
Juliana – É, mas muito tempo.  251 
Pesquisador – E o programa provavelmente evoluiu bastante, né? 252 
Juliana – Sim, mas a maneira de se utilizar ainda é a mesma praticamente. É porque aquilo 253 

que a gente não vê há muito tempo dá um receio. 254 
Pesquisador – Uhum. Onze e quarenta e cinco. 255 
Juliana – Onze e quarenta e cinco? 256 
Pesquisador – É, na data ali, é... na hora ali (incompreensível)  257 
Juliana – Ah... 258 

Pesquisador – Bom Juliana, era isso que você tinha, que eu tinha pra te mostrar. 259 
Juliana – Uhum. Então agora eu comento sobre os três vídeos? 260 

Pesquisador – Se você quiser. Você pode comentar sobre os vídeos, você pode comentar 261 
sobre o que mais você tiver vontade. O momento é seu.  262 
Juliana – É. Esse foi a parte final da pesquisa, a última situação era a confrontação... 263 
autoconfrontação? 264 

Pesquisador – Não, porque, a gente conversou, que eu tô pensando em confrontar você 265 
com algumas anotações suas. 266 
Juliana – Ah sim. 267 

Pesquisador – Daqueles cadernos. 268 
Juliana – Uhum. 269 

Pesquisador – Né? Provavelmente eu vou me encontrar com você pra conversar um pouco 270 

mais sobre a pes, claro que eu vou encontrar com você até o dia que eu for vivo, né?, mas 271 

sobre a pesquisa, ainda vou conversar com você no final do ano e vou te fazer uma 272 
devolutiva depois... pra você, pro Augusto, pro IFRJ, pra Embrapa e pro... e pro, e pro 273 

Pedro. 274 
Juliana – Uhum 275 
Pesquisador – Né? Essa não é a última vez ainda.  276 

Juliana – Sim. 277 
Pesquisador – Mas era isso, né? Sobre autoconfrontação em imagem e vídeo era isso que 278 

tinha pra te mostrar. Eu queria ter mostrado um pouco mais. Tinha mais coisa pra mostrar, 279 
mas infelizmente aconteceu aquilo que a gente já conversou... 280 
Juliana – Uhum. Essas filmagens e toda... todo tempo que você ficou acompanhando a 281 

gente, eu acho que foi esse... o... o próprio Augusto se sentiu mais valorizado. Vou repetir 282 
porque eu não consegui falar direito.  283 

Pesquisador – Tá. 284 
Juliana – O próprio Augusto ser mais valorizado, se sentir mais valorizado, porque às 285 

vezes pessoas da manutenção são esquecidas, né? Deixadas... Não sei se eu posso dizer 286 
exatamente sim, mas... tudo que se trata, a manutenção é emergência, é emergência, tem 287 
que ser pra ontem, tal... e... e nessa cobrança... extrema, fica difícil cuidar dos detalhes. 288 
Pesquisador – Uhum. 289 
Juliana – O que seria, é, prevenções, talvez relatórios, talvez ler um... como é o nome 290 

daquele documento? 291 
Pesquisador – Um manual de... manutenção.  292 
Juliana – Um manual de manutenção, entre outras coisas. E... com essa situação, esse 293 
estudo... ergológico? 294 
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Pesquisador – Uhum.  295 

Juliana – A gente acaba... 296 
Pesquisador – ... e discursivo também. 297 
Juliana – ... e discursivo. É... a gente, a gente que eu digo as... Augusto, né?, 298 

principalmente eles, porque eles tra... eles são os trabalhadores... é... nós acabamos 299 
prestando atenção nesses detalhes assim. Erros que, às vezes, a gente comete... entre 300 
outras coisas. E... e isso não acontece... com as pessoas que ficam no escritório, né? Então 301 
até as outras pessoas achavam muito diferente. É claro que cada trabalho tem suas 302 
peculiaridades e importâncias... mas, mas era diferente. As pessoas às vezes só por ver 303 

você com a gente, com o Augusto, já olhava de uma forma: “Por quê? Por que isso?”. E 304 
o Augusto, com certeza, amou essa experiência. Você acabou conhecendo também mais 305 
o Carlinhos. Foi muito bom. Eu não, pra mim também foi... foi extraordinário porque... 306 
eu... o próprio meu, meu pai, né?, já se acidentou mais de uma vez. Já se aciden..., ele já 307 
se acidentou na minha frente, então... eu sempre sou muito... sabe? Tentar pensar em tudo 308 

e até às vezes você com a gente fazia ainda a gente pensar mais um pouquinho. 309 
Pesquisador – Uhum. 310 

Juliana – É... eu também, assim, compartilhar essa... as coisas que eu fiz, às vezes, 311 
algumas perguntas que o Augusto fazia eu respondia errado, teoria errada, sabe?, porque 312 
eu não tava com tudo muito fresco na memória. Mas foi maravilhoso... tudo. E agora, 313 
continuar e utilizar também os materiais pra fazer o TCC do IFRJ. E, quem sabe, 314 

incentivar outros relatórios melhores... ou menos piores que o meu. É isso, então, ainda 315 
vou esperar a próxima autoconfrontação com os escritos. 316 
Pesquisador – Tá bom, brigado. É isso. Então vamos comer. Tinha que ter filmado isso 317 

de novo. Se bem que filmar, filmou. 318 
Juliana – Vamos comer.  319 

Pesquisador – Bom, então vamos lá, Juliana?  320 

Juliana – Vamos, tem que pausar.  321 

Pesquisador – Eu ia pedir... eu ia fazer você comentar algumas coisas aqui, mas eu acho 322 
que... o que você falou já dá (incompreensível)... eu tenho certeza que ia dar problema. 323 

Olha a equipe, olha a equipe, segundo o manual, olha a equipe de manutenção. Tinha isso 324 
tudo lá? 325 
Juliana – Voltando para a parte séria porque a outra do comer ele vai cortar. Então agora 326 

lendo o manual... Por que não? Vai. 327 
Pesquisador – Ah, eu vou gravar, vou... 328 

Juliana – Eu vou ler... (incompreensível) 329 
Pesquisador – Já, tá gravando. 330 
Juliana – Então, esse é o Manual... 331 

Pesquisador – Manual de Manutenção. Ele não tem um título na capa. Eu fui até grifando 332 
algumas designações: programa de manutenção,... 333 

Juliana – Tá. Eu vou ler um pedaço, tá? 334 
Pesquisador – Uhum.  335 

Juliana – “Estrutura e funcionamento do programa para o atendimento a este programa 336 
de manutenção”. “Estrutura mínima” 337 
Pesquisador – Uhum. 338 
Juliana – “Nessa estrutura as pessoas serão orientadas e supervisionadas por um 339 
engenheiro ou arquiteto”. “Deverá... supervisionada por um engenheiro” 340 

Pesquisador – Uhum. 341 
Juliana – “Ou arquiteto”, bom, arquiteto tem. “E deverá...” 342 
Pesquisador – Engenheiro, não tinha? 343 
Juliana – Não. Mas tá ou, né?  344 
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Pesquisador – Sim. 345 

Juliana – Arquiteto tem. “E deverá contar com o seguinte quadro de pessoal: 1 346 
encarregado de manutenção; 1 pedreiro; 1 pintor; 1 marceneiro; 1 eletricista; 1 bombeiro 347 
hidráulico; 1 jardineiro; 1 técnico em ar condicionado; 1 técnico mecânico; 3 auxiliares 348 

de serviços... de serviço”. Mas isso existe. 349 
Pesquisador – Tinha lá todos esses? 350 
Juliana – Tem, só que eles não ficam juntos. 351 
Pesquisador – Hum. 352 
Juliana – Mas... eu... poderia dizer aqui que o encarregado de manutenção seria o 353 

Augusto. 354 
Pesquisador – Uhum. 355 
Juliana – O pedreiro é o moço do olho verde, que eu me esqueci o nome dele. Pintor tem, 356 
tinha os pintores. Marceneiro não tenho... não sei dizer... mas, mas tinha umas pessoas 357 
que trabalhavam, tavam trabalhando só com essa parte numa construção, né?, só com 358 

madeira. O eletricista, eu diria que seria o Carlinhos. O bombeiro hidráulico seria o 359 
Mazinho. O jardineiro também não sei dizer, era uma pessoa que fazia só isso... a... 360 

Pesquisador – Mas tinha quem desse conta desse tipo de trabalho? 361 
Juliana – Tinha. O técnico em ar condicionado também. Foi o moço até que se acidentou... 362 
caiu da escada. 363 
Pesquisador – Mas todo mundo que você tá falando era da própria Embrapa, ninguém era 364 

terceirizado.   365 
Juliana – Não, eles são da Embrapa. 366 
Pesquisador – Da Embrapa, né? 367 

Juliana – Agora, três auxiliares de serviço... é... as, os pedreiros tinham auxiliares. Mas... 368 
mas, pedreiro, acho que pintor tinha auxiliares... mas... o técnico em mecânica, só tinha 369 

em mecânica automotiva, não tinha o técnico mecânico, isso não tinha 370 

Pesquisador – Mecânica de um modo geral, né? 371 

Juliana – É, isso não. Não tinha. Às vezes eles chamavam esse funcionário. Mas na 372 
manutenção, o eletricista, eles não tinham auxiliares não. 373 

Pesquisador – Uhum. 374 
Juliana – Eu acho que era mais pra parte de construção. Manutenção não tinha auxiliar. 375 
Pesquisador – De repente o que podia acontecer era reordenar isso daí, né? Um pedreiro 376 

que não tivesse ocupado num dado momento podia servir de auxiliar pra um trabalho de 377 
um eletricista, né?... ajudar no que fosse possível, não sei.  378 

Juliana – Eu não prestei atenção. Desculpa, eu tava... 379 
Pesquisador – Sim. É... o que podia acontecer pra suprir, o que poderia, talvez, acontecer 380 
pra suprir a falta desses auxiliares de serviço era um trabalhador de uma determinada, de 381 

uma determinada área que não estivesse ocupado num momento, ir ajudar no que pudesse 382 
ajudar, auxiliar no que pudesse auxiliar. No que que você tava pensando? 383 

Juliana – Eu tava pensando que não. Na verdade eu acho que eu tinha entendido, só que 384 
não perfeitamente. Mas, assim, o Augusto nunca tinha ajudante. 385 

Pesquisador – Hum. 386 
Juliana – às vezes, o que acontecia era... o Augusto e o Carlinhos estarem trabalhando 387 
juntos, mas eles não são ajudantes um do outro. 388 
Pesquisador – Uhum. 389 
Juliana – Não nessa posição aqui de auxiliares, né? O Carlinhos é eletricista, o Augusto 390 

é técnico em eletrotécnica.  391 
Pesquisador – É, mas eu vi, por exemplo, o Mazinho trabalhando junto com ele. 392 
Juliana – Sim, mas ele é um bombeiro hidráulico. É porque o Mazinho era o responsável 393 
pela parte elétrica antes do Augusto chegar. 394 
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Pesquisador – Hum, entendi.  395 

Juliana – Só que ele não ti, não... é... não faz mais esse serviço, porque ele não tem, assim, 396 
documento de curso nessa área, então a Embrapa pediu pra ele parar. E por isso ele 397 
realmente, às vezes, fica sem trabalhar. 398 

Pesquisador – Uhum. 399 
Juliana – Pra obedecer essa ordem, né? 400 
Pesquisador – Entendi. Bom, posso mostrar uma outra coisa aqui também pra você ver? 401 
Juliana – Pode. Uhum. 402 
Pesquisador – É... Eu fiz a leitura, né?, assim.  403 

Juliana – De tudo? 404 
Pesquisador – De tudo não. Fiz a leitura dessa primeira parte aqui. 405 
Juliana – Uhum.  406 
Pesquisador – Né? Aqui eu deixei de lado porque fu... eu vim, eu vim até aqui só e depois 407 
eu deixei de lado a parte de serviço hidráulico, vi a parte de instalação elétrica. É... mas, 408 

por exemplo, aqui nesse documento, tem umas planilhas é... que, que determinam, 409 
recomendam, não sei qual é... uma determinada rotina, um... uma, uma certa rotina de 410 

trabalho, né? Aqui, por exemplo: “Manutenção de sistemas, baixa tensão, iluminação e 411 
tomadas. Tem essa... tem essas siglas aqui... e a designação de cada sigla, né? 412 
Juliana – Uhum. 413 
Pesquisador – A periodicidade com que a atividade tinha que ser feita. 414 

Juliana – Sim. 415 
Pesquisador – Dando uma olhada assim por alto você reconhece... alguma... disparidade, 416 
alguma incongruência? Dava pra fazer isso tudo do jeito que tava colocado aí?  417 

Juliana – Só um instante. Aqui, semanal, semanal seria corrigir fixação de tampas de caixa 418 
de passagem... 419 

Pesquisador – Isso. 420 

Juliana – ... inspecionar lâmpadas incandescentes, é, interruptores, substituindo as partes 421 

queimadas e inspecionar contatos, fixação antes de trocar lâmpada e vistoriar se tinha 422 
lâmpada queimada ou com brilho ruim... O Augusto, ele sempre aproveitava pra conferir 423 

isso... quase que... diariamente, assim, por onde ele passava, porque praticamente ia pra 424 
todos os lugares todos os dias. Só que ele olhava e tal: “Ah, esse aqui, essa lâmpada não 425 
tá...” Mas não lembrava de anotar até porque tava sendo, outras pessoas tavam solicitando 426 

ele pra outras coisas. 427 
Pesquisador – Uhum. Entendi 428 

Juliana – E aí, quando tava ruim mesmo, acredito que alguém ligava. 429 
Pesquisador – Uhum. 430 
Juliana – Apesar de ele sempre ver, mas num... num, num era bem semanal. Porque a 431 

demanda de utilização do Augusto, né?, de solicitação do trabalho dele é grande.  432 
Pesquisador – Uhum. 433 

Juliana – Agora essa parte aqui da... verifica, verificar fixação das tampas de caixa de 434 
passagem, tomada, interruptor, ver se tem interruptor queimado... isso eu acredito que 435 

não é feito com mu, não é feito semanalmente. 436 
Pesquisador – Não dava pra fazer nessa frequência aí, né? 437 
Juliana – É, semanalmente não. Já aqui, esse T, ele é o trimestral. 438 
Pesquisador – Trimestral. 439 
Juliana – Trimestral seria medir e registrar nível de iluminação nos pavimentos, efetuar 440 

inspeção na rede de tomadas de piso com teste NEON, reapertar carcaças das tomadas, 441 
trimestralmente. É... essa parte aqui do medir e registrar nível de iluminação dos 442 
pavimentos quem fazia era o Carlinhos. Mas eu acho que é quando... a luz do poste 443 
queimou, aí ia lá... alguém falava, “tá sem”, né? 444 
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Pesquisador – Uhum. 445 

Juliana – Mas eu acredito também que não era trimestral. Eu também acredito que as 446 
outras não... não é, assim, não tem exatamente, né?... um plano... 447 
Pesquisador – A rotina então era outra, né? 448 

Juliana – É. 449 
Pesquisador – Não era bem a que tá estabelecida aqui. 450 
Juliana – É.  451 
Pesquisador – Tinha uma rotina, claro? 452 
Juliana – É, é uma, é uma rotina, sabe? Ela... ela é um caos que converge pra organização.  453 

Pesquisador – Uhum.  454 
Juliana – Mas não é planejado. É porque as pessoas cobram. Sempre tem alguém 455 
cobrando o que tá errado. Mas não dá tempo pra eles se organizarem. Até porque se a 456 
gente olhar pra própria salinha, dá pra ver que os documentos não conseguem estar no 457 
lugar certo. Não sei se eles já trocaram. Vou descobrir quando eu voltar... 458 

Pesquisador – Uhum. 459 
Juliana – ... se eles já passaram pra sala nova. Mas não tem como. 460 

Pesquisador – Uhum. 461 
Juliana – Não tinha como. E essa parte aqui, semestralmente... efetuar limpeza geral das 462 
lâmpadas e luminárias: não.  463 
Pesquisador – Uhum. 464 

Juliana – Não. Reapertar parafusos de sustentação, acho que só se desse problema. 465 
Inspecionar reatores e reapertá-los... reapertá-los, eu acho que só se desse problema, 466 
mas... inspecionava sim. Inspecionar reatores bases e soquete, acho que não tanto.   467 

Pesquisador – É... se você, são, são várias planilhas aqui, né?, se você for... 468 
Juliana – É. Mas o planejamento não e seguido exatamente assim. Eles precisavam de um 469 

auxiliar. 470 

Pesquisador – Sim.   471 

Juliana – Pra... talvez pra; um auxiliar pra manter organização de sala, pra manter 472 
organização de documento, pra ajudar numa... nos planejamentos... 473 

Pesquisador – Uhum. 474 
Juliana – ... talvez receber as... a.... ligações com as cobranças e organizar... 475 
Pesquisador – Uhum. 476 

Juliana – ... seria interessante pra eles. 477 
Pesquisador – É porque tinha, resumindo, então tinha pouca gente.  478 

Juliana – É. Precisava de mais um, um técnico, mais um eletricista... 479 
Pesquisador – E faltava também um modo de organização ali, né?, da informação 480 
Juliana – Ah, com certeza.  481 

Pesquisador – Né? 482 
Juliana – Limpeza, tudo.  483 

Pesquisador – Tá ok, Juliana. 484 
Juliana – Ok. 485 

Pesquisador – Você quer olhar mais? Tem mais aí pra você olhar. Se você quiser olhar, 486 
fica à vontade. Aqui é a continuação da primeira planilha, tá vendo?   487 
Juliana – Uhum.  488 
Pesquisador – Porque continua a mesma numeração aqui. É porque vai... a gradação é 489 
conforme a periodicidade, né?, aqui. 490 

Juliana – Uhum. O (incompreensível). Desculpa. 491 
Pesquisador – Porque tem algumas, por exemplo, um tra, uma rotina que tem que ser 492 
diária, né?  493 
Juliana – Uhum. 494 
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Pesquisador – Que eu acho que é, que é... acaba, acaba aparecendo como a mais 495 

complexa, né?, porque tem que ser todo dia.   496 
Juliana – Uhum. 497 
Pesquisador – Né? Deveria ser todo dia.   498 

Juliana – Aqui, diário não tem nenhum, né? 499 
Pesquisador – Tem, se você for olhar de novo, você vai ver. São várias, são várias 500 
planilhas. Você vai enxergar algumas que são. Pode ir passando que você vai ver algumas 501 
que são diárias.  502 
Juliana – Essa aqui também não. Eu não sabia disso, na verdade isso aqui é muito 503 

interessante. Muito mesmo. Eu tô passando certo? Acho que tô. 504 
Pesquisador – Tá, tá. Acho que você vai voltar. 505 
Juliana – Não, agora tá certo. Esse aqui já... nível do óleo combustível do tanque depósito. 506 
Nível do óleo lubrificante. Esses ele fazia diariamente. 507 
Pesquisador – Uhum. 508 

Juliana – Nível de água de refrigeração. Esse não era diariamente.  509 
Pesquisador – Esse, esse era feito naqueles grupos geradores? 510 

Juliana – Isso. Existências de vazamentos através de inspeção visual, estado das correias... 511 
Pesquisador – Agora, por que que era feito diariamente, esse aí não dava pra deixar de 512 
fazer mesmo? 513 
Juliana – Porque eles sempre usavam os geradores todos os dias. E o gerador, ele utiliza 514 

bastante combustível. 515 
Pesquisador – Uhum.  516 
Juliana – Então tinha todo dia que verificar, né? Até porque... 517 

Pesquisador – Porque o... a Embrapa inteira dependia muito de energia elétrica, né? Se 518 
desse...  519 

Juliana – É. Uhum. 520 

Pesquisador – Se desse alguma, se desse algum problema nesse tipo de... 521 

Juliana – ... equipamento, não podia dá não. 522 
Pesquisador – Não podia, né? Eu acho que só esse é diário mesmo. 523 

Juliana – Uhum. 524 
Pesquisador – Você pode passar mais. Tem alguns aí que são da área hidráulica. 525 
Juliana – Sim.  526 

Pesquisador – Engraçado, foi o Augusto que me passou esse material. Perguntei pra ele e 527 
ele me passou. 528 

Juliana – É? 529 
Pesquisador – É.  530 
Juliana – Mas isso é interessante porque ele mostra... praticamente... os procedimentos de 531 

tudo, né? Tem até o nome de todos os equipamentos aqui. 532 
Pesquisador – Uhum.  533 

Juliana – Eu não sabia que tinha que fazer isso. Por exemplo, se eu soubesse... vamos 534 
supor esse aqui, é... examinar o cubo do ventilador, a polia, voluta e a bomba d’água. 535 

Examinar compressor de ar. Talvez eu não lembrasse, “ah, como funciona o compressor 536 
de ar?”, mas aí eu já ia ver. 537 
Pesquisador – Uhum 538 
Juliana – Já ia pesquisar como o funcionamento, exatamente isso, né?, compressor de ar, 539 
ou aqui, termostato, coisas que eu não sei... entende? 540 

Pesquisador – Você mexeu em termostato, né?, você se viu mexendo. 541 
Juliana – É 542 
Pesquisador – Mas porque deu problema, né?, não foi uma atividade de manutenção, né? 543 
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Juliana – É. Mas isso aqui é muito bom se... o estagiário que chega agora, se ele tivesse 544 

isso aqui na mão, ele já tem uma noção do que se faz. 545 
Pesquisador – Uhum. 546 
Juliana – Medir compressão em cada cilindro. Eu vou ter que pegar isso aqui pra... 547 

examinar ponto a ponto. 548 
Pesquisador – Eu te passo por e-mail. 549 
Juliana – É. Por exemplo, limpar respiro do cárter. Eu não sei exatamente o que é isso. 550 
Mas eu pesquisando eu veria, né 551 
Pesquisador – Uhum. Tem bastante coisa. 552 

Juliana – É. E essas situações aqui sobre óleo, então a gente daria pra pesquisar qual o 553 
óleo... é, o lubrificante, o... até... outras coisas, né?, específicas ou próprias pra tal tipo de 554 
equipamento. 555 
Pesquisador – Uhum. 556 
Juliana – Isso é algo que dá pra aprender no IF, algo que eu aprenderia pra cada tipo de 557 

equipamento e... 558 
Pesquisador – Sim. 559 

Juliana – Aqui já tá escrito porque são os equipamentos da Embrapa. Mas, tem a, o nome 560 
de alguém que produziu isso? 561 
Pesquisador – Tem. Tem na frente. 562 
Juliana – No final? 563 

Pesquisador – Na frente.  564 
Juliana – Na frente? Deixa eu ver. 565 
Pesquisador – Eu os chamei até de profissionais do método. 566 

Juliana – Uhum. 567 
Pesquisador – Esse documento, ele não tem data aqui, mas parece ser de 2002. 568 

Juliana – Hum 569 

Pesquisador – É a data que aparece no arquivo que o Augusto me mandou. 570 

Juliana – Uhum. Então, engenheiros civis, arquitetos, engenheiros regionais, engenheiros 571 
civis... assim... é. Seria muito bom depois da sala arrumada ter isso aqui como uma, algo 572 

que se possa ter disponível, né?...  573 
Pesquisador – Uhum. 574 
Juliana – ... lá, pra eles utilizarem... ou alguém que possa ajuda-los nisso. Os estagiários 575 

podem ajudar...   576 
Pesquisador – Uhum.  577 

Juliana – ... a verificar. Seria muito bom até lembrar o Augusto disso. 578 
Pesquisador – É, você pode fazer isso. 579 
Juliana – É, vou falar “Augusto...” 580 

Pesquisador – Você pode sugerir.  581 
Juliana – Uhum. “Coloca os estagiários pra verem essas coisas que tão...” 582 

Pesquisador – Uhum. 583 
Juliana – Porque algumas situações os estagiários podem. Verificar óleo, a gente pode 584 

fazer isso. 585 
Pesquisador – Sozinho, né? 586 
Juliana – É. Limpar, apertar parafuso. Tem coisas aí que a gente pode fazer sozinho e o 587 
que for mais complexo o Augusto vai com a gente. 588 
Pesquisador – Sim. 589 

Juliana – Mas seria muito útil. 590 
Pesquisador – Que bom que eu te mostrei isso então. 591 
Juliana – É.  592 
Pesquisador – Então tá bom, né?, Juliana. Agora vamos comer mesmo, né? Né? 593 
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Juliana – É.  594 

Pesquisador – Pedro, essa é pra você, hein. Eu vou desligar.  595 
Juliana – Pode. Me desculpem aí as tosses. 596 
Pesquisador – Tudo bem. 597 

Juliana – Acabamos? 598 
Pesquisador – Acabamos. Agora vamos comer. 599 
Juliana – Mas eu quero uma cópia disso. 600 
Pesquisador – Disso aqui? 601 
Juliana – É. 602 

Pesquisador – Liga o meu computador e acessa pela internet e... e manda pra você... agora, 603 
se você quiser ou se você quiser eu mando pra você depois. Eu não vou esquecer não. 604 
Juliana – Você não vai esquecer? 605 
Pesquisador – Não. 606 
Juliana – Não? 607 

Pesquisador – Não. Quer mandar agora, pode mandar, eu não tenho pressa.  608 
Juliana – Mas eu tenho. 609 

Pesquisador – Tá, então liga aí. 610 
Juliana – Não, não... eu disse que eu tenho pressa pra gente sair.611 
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ANEXO I  

CORPUS PRELIMINAR 

RELAÇÃO COM OS SABERES: 

 

i. Eu tô vendo lá na prática o que muita coisa eu não pude ver aqui... na prática... 

outras coisas eu tive, assim, que... assim... é... um ensino bem superficial... e lá 

eu tô aprendendo mais, né? (Estagiária – Entrevista) 

ii. (...) o que eu aprendi aqui eu tô tentando ver lá... outras coisas que eu não aprendi 

aqui, eu tô vendo lá mas um complementa o outro... (Idem) 

iii. (...) pode ser que a Embrapa tenha muita coisa pra aprender também... que 

complemente talvez, é... o que os estagiários têm ou não. (Idem) 

iv. (...) lá na Embrapa, a concentração é muito mais na prática do que na teoria e 

aqui, numa instituição de ensino, né?, a concentração é muito mais na área de... 

é na área teórica do que prática. (Idem) 

v. No IF... vamos começar pelo IF... é... os saberes teóricos eu acho que foram... 

com certeza foram essenciais... a parte prática que... eu, entre zero e cinco, por 

exemplo, eu daria três... (Idem) 

vi. (...) em algumas áreas, é... de matéria técnica, né?, prática que a gente associa à 

matéria técnica... algumas áreas foram bem, a gente conseguiu se aprofundar 

bastante... em outras... é... particularmente, assim, transformadores, a parte de 

automação eu não consegui me aprofundar muito... (Idem) 

vii. (...) aqui no IF a gente teve uma... uma instrução aprofundada... mas na prática 

em algumas... algumas áreas, houve uma deficiência... e isso lá no estágio tá 

conseguindo ser suprido em alguns sentidos. (Idem) 

viii. Por exemplo, é... eu brinco que aqui, que aqui na, no laboratório do IF de, de 

eletrotécnica, nós usamos todos os cabos com borns, é tipo, é tipo banana... que 

existe um... o equipamento é ligado numa placa e existem, existem uns furinhos 

que você pega o fio e coloca lá... aí, se o supervisor, você chega numa empresa e 

simplesmente chegam pra você, “ó, pode fazer a instalação”... não existem fios 

assim na, no mercado de trabalho, com esses borns... daí o estudante olharia e 

diria: “tá, mas cadê o, cadê o fio banana?” (Idem) 

 

-- //-- 

 

ix. Mas nossa área de atuação, ela é de característica demais. Ela é um universo. 

Então o universo não tem limite, nossa profissão também não. Então aquele 

profissional de eletrotécnica que diz eu sei tudo, no dia seguinte, é, estaríamos no 

velório. Não há, nós não conhecemos um grão de a (...), nosso conhecimento de 

eletrotécnica, ela sabe algumas coisas hoje mais do que eu, alguns itens ela sabe 

que eu não sei, ele sabe uns itens que eu não sei, eu sei algumas coisas que ele e 

ela não sabem, sabemos alguns pontos em comum, mas o nosso conhecimento é 

apenas um grão de areia no deserto do Saara (...) É o mundo da eletrotécnica, e 

sabemos muito pouco, por isso que a questão de um eletrotécnico não pode ser 

arrogante, não pode ser displicente. Essa área, ela é muito vasta e sabemos muito 

pouco. (Orientador - GEE) 

x. A eletrotécnica, ela é o aprendizado prático que foi levado pra escritura, pro, pro 

conhecimento escrito. A eletrotécnica sempre saiu da “como isso funciona”. (...) 

e cada aprendizado de um profissional é que vai se transformar numa página, 

num capítulo do livro mesmo. Não existe na nossa área conhecimento primário 
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teórico. Nossa profissão é essencialmente prática, prática, aprender fazendo e 

fazendo se aprende e fazendo se descobrem novas coisas pra fazer. (Idem) 

xi. Eu acho que a grande vantagem do conhecimento não você ter o conhecimento 

em si, mas pelo menos saber... é... por onde trilhar. E o estágio, ele não é só pro 

aluno. Eu tenho certeza que o Augusto deve ter adquirido algum conhecimento 

nessa relação, aprimorado o conhecimento dele, amadurecido o conhecimento e 

eu também... tô coletando conhecimento, relembrando conhecimento e 

aprimorando conhecimento. O estágio é fundamental. Não ter estágio eu acho um 

grande erro, um retrocesso na vida profissional. Porque não tendo estágio, então 

o aluno não pode mais ter três, quatro anos de curso, tem que ter vinte anos de 

curso. (Idem) 

xii. (...) assim, eu entendi esse saber da cultura profissional como o que você aprende 

no dia a dia no trabalho. E acho interessante porque você pode pegar alguém que 

não seja com uma formação em eletrotécnica, dá pra ele aprender muita coisa na 

prática, né? Tem como você ensinar o cara que o disjuntor desarmou, que um 

disjuntor tá quebrado, que o motor queimou, mas há situações assim pontuais que 

só quem tem formação consegue chegar a um bem comum, né? Isso é o que eu 

acho interessante. Quando é um problema na área de automação, dificilmente 

alguém que não tenha formação na área vai descobrir se tem uma contatora 

aberta, isso não tem jeito, não tem... não tem dia a dia que ajude.... ou alguma 

coisa que tem que calcular, né?. Que um cabo tem cem metros de comprimento 

e tá dando uma queda de tensão x, por isso que o equipamento tal não vai 

funcionar adequadamente, então eu acho que a formação, essa formação 

acadêmica é essencial pro dia a dia. (Supervisor - GEE) 

xiii. (...) na prática nós fazemos instalações com contatoras boas, com relés bons... 

mas é na prática do equipamento que não tá funcionando, e tem que botar pra 

funcionar o mais rápido possível, você tem que pensar rápido e detectar o defeito, 

e eu concordo, é a formação, é o conhecimento que... que vem da escola que leva 

a... eu falei anteriormente, é o lapidar.. a rapidez de raciocínio... (Orientador - 

GEE) 

xiv. (...) como o Pedro comentou sobre detectar problemas, né?, é algo realmente 

muito prático assim, tem gente que demora um pouco pra... pra fazer essa 

relação... detectar problemas é juntar o acadêmico com a prática de fato e existem 

até cursos sobre isso, né?, sobre como detectar problemas, mas assim, é... eu 

confesso que é muito conteúdo, muito conteúdo na escola, né?, e que deve ser 

relembrado, revisado para a prática. Eu, particularmente, tenho todo conteúdo no 

meu notebook organizado e eu faria a revisão para, pra começar o estágio e meu 

notebook deu problema. Essa é uma fala, conto lá em casa que essa é uma, é uma 

experiência interessante. Todas as informações que eu tinha e eu devia revisar, 

olhar pra pra voltar porque não dá pra guardar tudo de cabeça, eu não tive, assim, 

eu... eu... como o computador deu defeito, eu não tive como usar. (Estagiária - 

GEE) 

xv. A gente sempre ensina e aprende, nada melhor do que aprender, do que ensinar. 

Isso aí é realmente, o que se ensina pra gente: “você aprende ensinando”. 

Realmente... foi assim que eu aprendi. Meu, a maior construção do meu 

conhecimento foi ensinando. Foi o meu maior lucro. Você está doando? Sim eu 

estou doando mas o meu crescimento é maior. É um grande pagamento além do 

salário... (Orientador - GEE) 

xvi. Fazer a manutenção desses controladores sem ter o manual em mãos, sem ter o 

esquema elétrico em mãos... também eu acho isso importante... o aluno ter a 
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capacidade de desenhar esse quadro de comandos no papel e daí criar as teorias 

e propor a solução... eu acho isso importante... (Supervisor - GEE) 

 

-- //-- 

 

xvii. Isso é uma coisa... bonita assim, porque todas essas práticas a gente não tinha... 

uma, uma formação, assim, no IF, eu aprendi muito bem com o Augusto. Tanto 

que muitos equipamentos dão defeito porque não tem o cuidado da... das 

extremidades, né? (Estagiária – Autoconfrontação) 

xviii. Parece uma coisa boba, só que às vezes a gente não... não, não monta, vamos 

supor, eu quero montar um equipamento... às vezes eu não monto porque eu não 

sei trabalhar com a ligação das extremidades... (Idem) 

xix. Por uma coisa simples eu não faço a outra. E o simples, quem sabe fazer é o 

técnico. Por exemplo, na faculdade aqui, as pessoas não têm esse treinamento 

prático. Então, às vezes eles não vão já querer explorar essas coisas porque não 

sabem manusear. E também tem a dificuldade da gente conseguir equipamento 

pra gente, né?, pra gente ficar treinando. (Idem) 

xx. Era legal quando o Augusto via... alguma coisa que eu... que eu tinha feito 

acabamento, aí ele falava que tava bom. Porque de muitos funcionários da 

empresa contratada, ele puxava e realmente tava frouxo, tava ruim, tava... e ele 

reprovava muito, então ele puxava com força, eu “ah, tá bom”. (Idem) 

xxi. (...) cada área da eletrotécnica vai usar ferramentas complementares. Não dá 

tempo da gente aprender tudo, né? (...) a gente tem que... ver o que a gente vai 

usar e aprender. (Idem) 

xxii. (...) motores, por exemplo, seria muito importante a gente saber desmontar e 

montar motores. A gente só trabalha com a parte elétrica deles (...) Inclusive, se 

algum queima, a gente não tem autorização pra abrir e ver onde queimou, o que 

queimou, pensar no porquê, no problema (...) Isso é questão da... de montar 

(incompreensível), de peça é mais com o pessoal da mecânica (...) Mas tem que 

saber onde que ocorreu o problema. Acho que isso é mais fácil de entender 

quando a gente desmonta. Tem várias coisas que às vezes são representadas em 

esquemas elétricos que não mostra a parte física. Se a gente soubesse a 

montagem, ficaria muito mais fácil entender até o esquema. (Idem) 

xxiii. Então... alguns caminhos, caminhos de fiação, de condutores são óbvios pra gente 

(...) pro projetista, mas pode não ser o que aconteceu de fato, então eu, lá no 

projeto, coloquei: “Passa por essa parede”. Mas pode ser que o, a pessoa que fez 

colocar por outra. Então tem que confirmar, “Augusto”, eu não posso ver dentro 

da parece, né?. “Augusto, realmente foi isso ou foi outra coisa?” Aí eu vou lá e 

arrumo. (Idem) 

 

SOBRE SI E SOBRE OS ATORES: 

 

i. (...) eu pensei que eu não ia saber muita coisa não... mas o Augusto, ele é bem... 

graças a Deus ele explica tudo, assim, tecnicamente e fisicamente também, que 

ele até estuda Física... (Estagiária – Entrevista) 

ii. (...) eu tive muita dificuldade de no meio fora da escola conseguir estágio... por 

ser menor, por ser menina e morar longe... (Idem) 

iii. (...) no estágio... no estágio, o supervisor é completamente essencial... porque não 

tem como a gente, não tem como... pelo menos lá até hoje eu nunca fiz nada sem 
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a presença do Augusto... ele que me ensina tudo, ele que, enfim... sempre tô com 

ele... (Idem) 

 

-- //-- 

 

iv. A simples transposição aluno-profissional, foi um pouco do que aconteceu 

comigo, é muito ruim porque você... tem os ciclos na vida, o ciclo aluno é quando 

você tá aprendendo e tem todo direito de errar. O ciclo profissional, de acordo 

com a área de trabalho, este direito de errar não pode existir porque implica em 

óbito, ou o próprio, ou de colega de trabalho com o próprio e de terceiros usuários 

do sistema. Elétrica é o que eu sempre falo, eletrotécnico distraído, eletrotécnico 

morto. (Orientador - GEE) 

v. O orientador de estágio não pode ser qualquer pessoa, nem o professor... 

principalmente aquele que vai lidar com o estagiário na... nessa... nesse início de 

vida profissional, tem que ser uma pessoa dinâmica, que permite ao estagiário ter 

atividades de uma forma dinâmica, ele tem que ser uma pessoa com muito, muita 

paciência, eu não seria um bom orientador em estágio, eu não sou muito 

paciente... é preciso muita paciência porque é... é a fase do medo. E essa pessoa 

que vai orientar tem que ser a, tem que ser essa pessoa que vai acabar com esse 

medo, mas não com a prudência (Idem) 

vi. (...) eu me sinto na minha posição primeiro honrado, mas também muito 

temeroso, né?, porque tem uma parte de for... né?, de responsabilidade de 

formação dela, uma pequena parte mas importante, que daqui ela vai sair, e os 

demais vão sair, já pruma área de trabalho, então não vai ter mais supervisor ali 

pra perguntar, né?, então eu me vejo na obrigação de sempre estar revisando, 

sempre estar me atualizando, sempre estar vendo coisas que até mesmo eu não 

sei pra poder passar pra ela. Então é isso, resumidamente. (Supervisor - GEE) 

vii. Cada professor que a Juliana teve junto com a Juliana, mais os pais, eu não vou 

expandir muito... foram cada um os responsáveis por um pedaço da construção. 

Os professores ao todo acabam formando um todo, mesmo alguns positivos ou 

negativos. Mas o... o supervisor de estágio, ele não tem uma pequena participação 

não, Augusto. Pode ser pequena em termos de conhecimento teórico. Em 

formação profissional, se o supervisor de estágio for um relapso, um sem noção, 

ele vai tá destruindo um profissional. Se você for um negligente, o dano 

provocado, ele é... não, não tem medida. É incomensurável, é isso? 

Incomensurável. Vários professores, um professor sem noção deixa de praticar 

um benefício e provoca um dano que poderá ser corrigido no estágio... ou o 

próprio profissional estudando, se aplicando, ele corrige esse erro... o supervisor 

de estágio, não. Supervisor de estágio não pode ser qualquer um, tem que ser 

aquele. (Orientador - GEE) 

viii. A Juliana, ela não tem que tá aqui só pra aprender, ela tem que dar um fruto. Ela 

tem que ter uma produção... aprendendo. Ela não tem que ser a empregada não 

remunerada ou mal remunerada da empresa. Não é pra isso que ela tá aqui mas 

ela tem que produzir. Ela não pode ser a escrava no estágio. E é onde, eu acho, o 

ponto mais perigoso. Se o supervisor de estágio for ruim, é um desastre. Você é 

o ponto crucial, você é supervisor de estágio. Você que vai fazer o bem ou o mal. 

A responsabilidade é muito grande. Entenda isso, não é simples não. De acordo 

com o profissional, eu nunca deixaria que alguém, um aprendiz com ele. (...) A 

tua carga de responsabilidade é muito grande e a tua oportunidade de aprendizado 

social também é gigantesca. (Idem) 
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ix. Por isso que o orientador do estágio, professor do aluno que está no estágio, eu, 

professor, é muito bom saber que estou colocando, tô participando, e é 

participando da colocação no mercado de trabalho de um profissional que desejo 

que não vá morrer num acidente. É uma grande preocupação. Eu não penso nesse 

profissional. Eu, ser humano, Pedro, estou pensando nos pais desse profissional. 

Eles tem que morrer antes. E esse estudante não poderá morrer por minha culpa 

numa má formação. Eu, orientador de estágio, acho que a responsabilidade é 

talvez até menor... dar orientações de atitudes, postura...  a questão da humildade, 

da postura também do “eu não sei fazer”... porque não vai aprender tudo mesmo, 

não tem como, é uma soma de conhecimentos consolidando ao longo do tempo... 

e auxiliar na confecção do trabalho de conclusão de curso, que é uma etapa 

importante, final dessa formação... (Idem) 

x. Orientador de estágio, não tenho muito que fazer. São algumas dicas... que os 

pais, que eu não acho diferente do que os pais dão... eu acho que é mais uma 

visão, as orientações tão mais paternalistas do que profissionais. O que eu não 

gostaria que meu filho fizesse no mercado de trabalho ou como deve se portar, 

eu acho que tem mais essa relação humana, social do que profissional. E o 

profissional é auxiliar no desenvolvimento da... da escrita porque é um 

profissional que nunca fez um relatório de conclusão de curso, não sabe como 

fazer, não sabe como começar, como proceder, aí é onde entra o orientador de 

estágio, como ponto mais importante, é o grande responsável por este 

acabamento. É assim que eu enxergo o professor orientador. (Idem) 

xi. Acho que é a capacidade de transferir... o que tá aqui na sala, da parte elétrica... 

pra um projeto, pra colocar no Autocad, ela sabe fazer isso muito bem... é... 

capacidade de absorver o que se aprendeu. Eu gostei muito disso. Uma carga 

teórica básica boa, mas... vou falar dos pontos negativos que é melhor. Não sei, 

se eu tivesse que resumir em uma palavra os pontos negativos seria insegurança, 

que ao meu ver é algo um pouco normal. (Supervisor - GEE) 

xii. Eu sou incapaz de enxergar minha falha. Se você não falar, eu não vou enxergar. 

E é onde novamente o supervisor de estágio, ele é fundamental não só para o 

estagiário, mas ele é fundamental na própria evolução do professor. Então eu 

tenho que ser grato a todos... todos... orientadores de estágio porque eles 

constroem também a minha formação. Tô quase aposentando mas continuo em 

construção. Eu só tenho a agradecer a você, Augusto, a você, o profissional, pela 

oportunidade de ver alguém que eu sei que eu sou um pouquinho importante na 

vida dela, saber que daqui a pouco ela vai ter netos e vai falar “Tá reclamando do 

professor? Você não teve um professor como eu tive... Tá reclamando do teu 

orientador de estágio? O orientador de estágio me marcava em cima”. Só que 

você parece ser muito mais meigo. Eu acho que eu sou mais bruto, né, Juliana? 

(Orientador - GEE) 

 

-- //-- 

 

xiii. Foi antes de eu vir pra cá. Aí eu me despedi dele. Aí eu passei e ele “filha, você 

vai embora”. Depois ele ficou me esperando lá fora de novo, “filha, você vai 

embora”, “vou”... Ficou lá e o Geraldo falou “olha, ele já tá chorando”, aí foi de 

novo... chorando, né? (Estagiária - Autoconfrontação) 

xiv. É igual a comparação com o violino. Enquanto eu ainda toco desafinado, eu não 

toco alto. Só depois que eu tiver muita, muito fundamento já, já tiver, aí eu sim 

eu vou... então eu enquanto estagiária, ainda sou um, tocando violino 
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desafinado... que não quer fazer aquilo ali com propriedade, só tô ali pra saber 

um pouco, mas eu não tenho coragem ainda pra... (Idem) 

xv. Ele, ele é muito didático. Ele é um... um supervisor-professor. Ele não é um 

supervisor-chefe. Chefe no sentido de só cobrar, né? (Idem) 

xvi. (...) às vezes pessoas da manutenção são esquecidas, né? Deixadas... Não sei se 

eu posso dizer exatamente sim, mas... tudo que se trata, a manutenção é 

emergência, é emergência, tem que ser pra ontem, tal... e... e nessa cobrança... 

extrema, fica difícil cuidar dos detalhes. (Idem) 

 

FRAGMENTOS HÍBRIDOS: 

 

i. E... é... saberes teóricos lá na Embrapa. Acredito que na maioria das instituições... 

é... nas empresas, aliás, que oferecem estágio... a concentração é clara, né?, é 

mais na parte prática porque o estágio tem mais a ver com isso, mas lá, como eu 

disse antes, eu tive, eu... eu considero que eu tive sorte sim, porque meu 

supervisor, ele explica pra mim as coisas tudo não só na linguagem técnica, mas 

fisicamente também... então é como se ele me explicasse a... a aplicabilidade da 

situação, mas ele me explica o porquê também e tal pra que a gente entenda 

tudo... (Estagiária – Entrevista) 

ii. (...) ele explica nesses dois sentidos, porque às vezes... é... em... estudos técnicos, 

eletrotécnica, engenharia, eletrônica, todo tipo de engenharias, a linguagem de 

livros e tudo é sempre muito técnica, a gente sempre aprende a aplicabilidade 

das, das coisas, mas não porque normalmente é assim... lá ele explica essas duas, 

desses dois modos, graças a Deus. (Idem) 

iii. (...) eu sou mais cientista do que engenheira... mas tem, é, é interessante se 

acostumar com os dois lados, saber o porquê e aplicar aquilo ali, ver o 

funcionamento, tanto o princípio quanto o funcionamento, mas é muito comum, 

mesmo aqui no IF, justo por eletrotécnica ser uma... é... é o que se vê na 

engenharia elétrica, mas superficialmente... então livros e mesmo os professores 

explicam, não dá pra aprofundar muito, então a gente tem que se acostumar com 

uma linguagem muito técnica sim, mas eu acho interessante os dois lados, acho 

que para mim é muito necessário as duas, essas duas vertentes... (Idem) 

 

-- //-- 
 

iv. A fase de estágio, pra mim ela é a mais crucial de todas, é onde o estagiário, no 

caso o aluno, ele já não pode se dar ao luxo de “eu não sei tanto”, sempre 

aconselho a “não sei”, fale com o seu orientador do estágio “eu não sei”. Nunca 

a arrogância do “eu sei”. Nunca faça isso, sempre aconselho ao meu aluno em 

orientação, meus alunos como um todo, os meus em orientação eu acho que sou 

mais enfático (...). Então pra mim o estágio é o elo que tem que ser o mais forte, 

é que dá a verdadeira oportunidade do aluno congregar conhecimento teórico 

com um novo conhecimento teórico que vai aprender também no estágio. 

(Orientador - GEE) 

v. É, o programa de ensino, acho que às vezes falta um pouco o conteúdo histórico 

do tema. Tem circuito elétrico, mas por que que tem circuito elétrico em série? 

Porque ele é seco, circuito em série, circuito em paralelo, circuito misto, ponte 

de Wheatstone, ponte de Kelvin. Mas não tem o porquê. Então eu tinha esse 

porquê, apesar dessa ponte de Kelvin inútil, eu não me atrevi a tentar tirar porque 

podia servir pra alguma coisa, eu só não sabia. Eu não queria que a minha 



353 
 

ignorância se tornasse um ponto de ignorância futura. Foi retirado uma época do 

conteúdo, depois eu acabei com os colegas insistindo em retomar aqueles 

conteúdos básicos todos de pontes; um aluno estagiando, fazendo medição de 

defeitos em boninas de motores, pra saber se uma bobina, uma única bobina tá 

com defeito: ponte de Kelvin. Eu não sabia. Então eu tive essa reciclagem 

histórica com a prática de um aluno em estágio. Então até nesse ponto, a atividade 

do estagiário, ela é a aula pro mau docente. Eu não perco essas oportunidades de 

aprender. Vou ensinar a Juliana a produzir um texto que conta uma história de 

uma vida profissional. E essa vida profissional pra mim tem pontos de ensino. Eu 

não sei o que outros pensam, que é só ensinar, eu acho que eu aprendo mais do 

que eu ensino. (Idem) 

vi. Então, eu acho... eu, eu me acho uma pessoa assim, eu que seria incapaz de, 

acabei de estudar e, como aconteceu com um amigo, com um outro estudante que 

foi contratado numa empresa e começou a trabalhar com automação, eu acho que 

eu não conseguiria fazer isso, né?, eu precisaria de um tempo maior pra, pra me 

adaptar às questões práticas. Eu falei até, até brinquei no início. O Augusto 

dizendo “ah, faça a ligação e tal”, “mas cadê os pinos de banana?”, porque é 

diferente né?, essa questão assim de instalação, de mexer com ferramentas, essas 

coisas, eu não tive, acho que agora tá começando ter, tem laboratório novo com 

chuveiro, algumas coisas assim mais práticas eu não tive. E, bom, algumas 

pessoas já têm esse conhecimento de como manusear ferramentas; eu não tinha, 

então acho que eu sou uma pessoa que eu demoraria mais um pouco pra, é, 

imergir nessa questão prática. (Estagiária - GEE) 

vii. Ah, eu acho que o estágio é aquele primeiro contato, né?, essa transferência, né?, 

de aluno pra trabalhador, e pra mim eu acho crucial, porque são realidades 

diferentes, na escola geralmente se prende a um pouco de teoria, há um pouco de 

simulações práticas, mas aplicar numa situação real mesmo, pra valer, você tendo 

que decidir, né?, você tendo que calcular, você não vai ter o professor pra te 

apontar, “aqui você errou, aqui é pra fechar curto”, não, é você e ponto final. 

Então eu acho que o estágio serve pra isso, você ter um contato com alguém um 

pouquinho mais experiente, e você pode fazer essa troca de, de conhecimento, 

né?, em algumas situações você vai ter que ensinar, porque você tá mais 

atualizado, em outras você vai aprender a ter essa segurança em executar as 

tarefas. (Supervisor - GEE) 

viii. Mudou o equipamento. Então temos que ter uma nova formação pruma nova 

geração de profissionais. É aonde eu também considero importante essa relação 

professor orientador do aluno / professor orientador no estágio / aluno, nessa 

troca. Porque se não, como eu formo o aluno? A evolução tecnológica tá aí. Todo 

dia aparece uma coisa nova. Se eu ficar dentro da escola formando alunos, aquele 

conteúdo programático construído bonitinho, daqui a pouco eu estarei mandando 

nada pro mercado. Onde o aluno vai sair de uma formação escolar, vai chegar no 

estágio, ainda existindo estágio daqui a cem, duzentos anos, vai tá entrando 

naquele estágio e ele vai olhar assim tudo: "Não sei nada. Isso não existe, mas 

que que é isso?” (Orientador – GEE) 

ix. Foi meu primeiro orientando, quando eu tive o prazer de ser pedido um aluno, 

primeira vez na minha vida ser orientador, eu precisava tanto de orientação, acho, 

que quanto ele. O que fazer como orientador? Eu não sabia o que fazer. Eu tinha 

vontade de ser orientador mas eu nunca pediria a alguém pra ser orientador dele. 

Aquele primeiro pedido eu falei, “mas eu não sei como fazer, eu não tenho 

experiência, você pensou bem?” “Pensei sim, gostaria que fosse o senhor”. Então 
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ele jogou uma carga de responsabilidade em pesquisar o que que eu tinha que 

fazer. Então começou, aquilo abriu meu horizonte. Então eu tive um aluno, sem 

querer, como meu grande professor, de ter que procurar o aprendizado, e contato 

com a empresa, aonde que eu tive o primeiro contato com... “estamos acabando 

com retorno, estamos colocando relés com comando wireless, direto fase neutro 

em que a..., acionou, interrompe o circuito”... acabou o retorno. (Idem) 

x. (...) então essa relação professor-aluno-professor de estágio, eu chamo assim, eu 

gosto de chamar de professor de estágio, porque tá ensinando todo dia. Essa 

relação, uma boa relação, deveria ser mais forte. Eu acho que ainda não existe 

essa possibilidade do professor ter tanto contato mais forte com os estágios, 

porque tem muito a aprender. Pelo menos eu enxergo assim, se algum outro ou 

outros professores acham que não há necessidade porque já sabem, é... então eu 

tenho que lamentar muito, eu tenho que dizer que eu sei muito pouco, porque a 

cada contato que eu tenho, eu aprendo muito. (Idem) 

xi. Mas assim, é... eu posso dizer que, graças a Deus também, o Augusto, ele não 

ensinava apenas a... numa linguagem técnica, apenas a prática. Ele também faz 

Física e também pretende fazer Elétrica, então ele sempre me explicou assim, eu 

até comentei isso na outra... na outra conversa, na outra entrevista, a... o que 

acontece, enfim, a prática, mas ele sempre me explicava também a teoria então 

eu sempre achei muito interessante essa questão. Acho que ele ajudou ainda mais 

essa relação do conhecimento acadêmico com o prático, porque não deixou de 

comentar, de explicar a questão aprofundada, não só ali, “você tem que saber 

isso”. (Estagiária - GEE) 

xii. Como eu me sinto como aluna e futura trabalhadora ao mesmo tempo. Bom, 

como... como... é um momento, como eu vejo muito comentário, de tensão, 

assim, de medo. Porque, de fato, como é uma demanda tão grande de 

oportunidades, enfim, de trabalho, de especificidades da eletrotécnica, dá uma 

noção no sentido de que você não sabe nada, quase nada, ou de incapacidade. 

Mas é algo... é um... é algo assim em que eu posso aprender a questão da 

adaptação, porque eu posso no futuro trabalhar com... com algo que eu não sei, 

que é automação, por exemplo, mas eu tenho métodos pra aprender aquilo, como 

o Pedro mesmo citou. E eu tenho aprendido muito isso, assim, a questão de se 

adaptar, de se transformar, porque é... de revisar conhecimentos, de aprofundar 

conhecimentos teóricos e práticos, mas eu poderia resumir como estagiária, é um 

momento de medo, de se desfazer de medos, de novas descobertas, é uma 

instabilidade, assim, emocionante... mas é muito... assim... é uma oportunidade 

de crescimento muito grande. (Idem) 
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ANEXO J 

 

CORPUS FINAL 

 

i. Eu tô vendo lá na prática o que muita coisa eu não pude ver aqui... na prática... 

outras coisas eu tive, assim, que... assim... é... um ensino bem superficial... e lá 

eu tô aprendendo mais, né? (Estagiária – Anexo D – l. 25-27) 

ii. (...) o que eu aprendi aqui eu tô tentando ver lá... outras coisas que eu não aprendi 

aqui, eu tô vendo lá mas um complementa o outro... (Idem – Anexo D – l. 30-32) 

iii. (...) lá na Embrapa, a concentração é muito mais na prática do que na teoria e 

aqui, numa instituição de ensino, né?, a concentração é muito mais na área de... 

é na área teórica do que prática. (Idem – Anexo D – l. 85-87) 

iv. (...) aqui no IF a gente teve uma... uma instrução aprofundada... mas na prática 

em algumas... algumas áreas, houve uma deficiência... e isso lá no estágio tá 

conseguindo ser suprido em alguns sentidos. (Idem – Anexo D – l. 137-140) 

v. (...) pode ser que a Embrapa tenha muita coisa pra aprender também... que 

complemente talvez, é... o que os estagiários têm ou não. (Idem – Anexo D – l. 

54-55) 

vi. No IF... vamos começar pelo IF... é... os saberes teóricos eu acho que foram... 

com certeza foram essenciais... a parte prática que... eu, entre zero e cinco, por 

exemplo, eu daria três... (Idem – Anexo D – l. 110-112) 

vii. (...) em algumas áreas, é... de matéria técnica, né?, prática que a gente associa à 

matéria técnica... algumas áreas foram bem, a gente conseguiu se aprofundar 

bastante... em outras... é... particularmente, assim, transformadores, a parte de 

automação eu não consegui me aprofundar muito... (Idem – Anexo D – l. 121-

124) 

viii. Por exemplo, é... eu brinco que aqui, que aqui na, no laboratório do IF de, de 

eletrotécnica, nós usamos todos os cabos com bornes, é tipo, é tipo banana... que 

existe um... o equipamento é ligado numa placa e existem, existem uns furinhos 

que você pega o fio e coloca lá... aí, se o supervisor, você chega numa empresa e 

simplesmente chegam pra você, “ó, pode fazer a instalação”... não existem fios 

assim na, no mercado de trabalho, com esses bornes... daí o estudante olharia e 

diria: “tá, mas cadê o, cadê o fio banana?”... (Idem – Anexo D – l. 142-148) 

ix. Mas nossa área de atuação, ela é de característica demais. Ela é um universo. 

Então o universo não tem limite, nossa profissão também não. Então aquele 

profissional de eletrotécnica que diz eu sei tudo, no dia seguinte, é, estaríamos no 

velório. Não há, nós não conhecemos um grão de a (...), nosso conhecimento de 

eletrotécnica, ela sabe algumas coisas hoje mais do que eu, alguns itens ela sabe 

que eu não sei, ele sabe uns itens que eu não sei, eu sei algumas coisas que ele e 

ela não sabem, sabemos alguns pontos em comum, mas o nosso conhecimento é 

apenas um grão de areia no deserto do Saara (...) É o mundo da eletrotécnica, e 

sabemos muito pouco, por isso que a questão de um eletrotécnico não pode ser 

arrogante, não pode ser displicente. Essa área, ela é muito vasta e sabemos muito 

pouco. (Orientador – Anexo E – l. 148-157) 

x. A eletrotécnica, ela é o aprendizado prático que foi levado pra escritura, pro, pro 

conhecimento escrito. A eletrotécnica sempre saiu da “como isso funciona”. (...) 

e cada aprendizado de um profissional é que vai se transformar numa página, 

num capítulo do livro mesmo. Não existe na nossa área conhecimento primário 

teórico. Nossa profissão é essencialmente prática, prática, aprender fazendo e 
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fazendo se aprende e fazendo se descobrem novas coisas pra fazer. (Idem – Anexo 

E – l. 171-181) 

xi. (...) assim, eu entendi esse saber da cultura profissional como o que você aprende 

no dia a dia no trabalho. E acho interessante porque você pode pegar alguém que 

não seja com uma formação em eletrotécnica, dá pra ele aprender muita coisa na 

prática, né? Tem como você ensinar o cara que o disjuntor desarmou, que um 

disjuntor tá quebrado, que o motor queimou, mas há situações assim pontuais 

que só quem tem formação consegue chegar a um bem comum, né? Isso é o que 

eu acho interessante. Quando é um problema na área de automação, dificilmente 

alguém que não tenha formação na área vai descobrir se tem uma contatora 

aberta, isso não tem jeito, não tem... não tem dia a dia que ajude.... ou alguma 

coisa que tem que calcular, né?. Que um cabo tem cem metros de comprimento 

e tá dando uma queda de tensão x, por isso que o equipamento tal não vai 

funcionar adequadamente, então eu acho que a formação, essa formação 

acadêmica é essencial pro dia a dia. (Supervisor – Anexo E – l. 360-371) 

xii. (...) como o Pedro comentou sobre detectar problemas, né?, é algo realmente 

muito prático assim, tem gente que demora um pouco pra... pra fazer essa 

relação... detectar problemas é juntar o acadêmico com a prática de fato e existem 

até cursos sobre isso, né?, sobre como detectar problemas, mas assim, é... eu 

confesso que é muito conteúdo, muito conteúdo na escola, né?, e que deve ser 

relembrado, revisado para a prática. (Estagiária – Anexo E – l. 384-389) 

xiii. Isso é uma coisa... bonita assim, porque todas essas práticas a gente não tinha... 

uma, uma formação, assim, no IF. Eu aprendi muito bem com o Augusto. Tanto 

que muitos equipamentos dão defeito porque não tem o cuidado da... das 

extremidades, né? (Idem – Anexo F  – l. 46-49) 

xiv. Parece uma coisa boba, só que às vezes a gente não... não, não monta, vamos 

supor, eu quero montar um equipamento... às vezes eu não monto porque eu não 

sei trabalhar com a ligação das extremidades (...) (Idem – Anexo F – l. 51-54) 

xv. Era legal quando o Augusto via... alguma coisa que eu... que eu tinha feito 

acabamento, aí ele falava que tava bom. Porque de muitos funcionários da 

empresa contratada, ele puxava e realmente tava frouxo, tava ruim, tava... e ele 

reprovava muito, então ele puxava com força. Eu, “ah, tá bom”. (Idem – Anexo 

F – l. 204-207) 

xvi. Eu acho que é bem interessante porque eu pensei que eu não ia saber muita coisa 

não... mas o Augusto, ele é bem... graças a Deus ele explica tudo, assim, 

tecnicamente e fisicamente também, que ele até estuda Física... isso é 

interessante... (Idem – Anexo D – l. 27-30) 

xvii. No estágio... no estágio, o supervisor é completamente essencial... porque não 

tem como a gente, não tem como... pelo menos lá até hoje eu nunca fiz nada sem 

a presença do Augusto... ele que me ensina tudo, ele que, enfim... sempre tô com 

ele... e os outros, os outros estagiários de outras áreas também sempre estão com 

seus orientadores... com seus supervisores, na verdade. (Idem – Anexo D – l. 76-

80) 

xviii. A simples transposição aluno-profissional, foi um pouco do que aconteceu 

comigo, é muito ruim porque você... tem os ciclos na vida, o ciclo aluno é quando 

você tá aprendendo e tem todo direito de errar. O ciclo profissional, de acordo 

com a área de trabalho, este direito de errar não pode existir porque implica em 

óbito, ou o próprio, ou de colega de trabalho com o próprio e de terceiros usuários 

do sistema. Elétrica é o que eu sempre falo, eletrotécnico distraído, eletrotécnico 

morto. É um padrão que eu falo, e é verdade. (Orientador – Anexo E – l. 38-44) 
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xix. O orientador de estágio não pode ser qualquer pessoa, nem o professor... 

principalmente aquele que vai lidar com o estagiário na... nessa... nesse início de 

vida profissional, tem que ser uma pessoa dinâmica, que permite ao estagiário ter 

atividades de uma forma dinâmica, ele tem que ser uma pessoa com muito, muita 

paciência, eu não seria um bom orientador em estágio, eu não sou muito 

paciente... é preciso muita paciência porque é... é a fase do medo. E essa pessoa 

que vai orientar tem que ser a, tem que ser essa pessoa que vai acabar com esse 

medo, mas não com a prudência. (Idem – Anexo E – l. 56-63) 

xx. Eu me sinto na minha posição primeiro honrado, mas também muito temeroso, 

né?, porque tem uma parte de for... né?, de responsabilidade de formação dela, 

uma pequena parte mas importante, que daqui ela vai sair, e os demais vão sair, 

já pruma área de trabalho, então não vai ter mais supervisor ali pra perguntar, 

né?, então eu me vejo na obrigação de sempre estar revisando, sempre estar me 

atualizando, sempre estar vendo coisas que até mesmo eu não sei pra poder passar 

pra ela. Então é isso, resumidamente. (Supervisor – Anexo E – l. 459-465) 

xxi. Cada professor que a Juliana teve junto com a Juliana, mais os pais, eu não vou 

expandir muito... foram cada um os responsáveis por um pedaço da construção. 

Os professores ao todo acabam formando um todo, mesmo alguns positivos ou 

negativos. Mas o... o supervisor de estágio, ele não tem uma pequena participação 

não, Augusto. Pode ser pequena em termos de conhecimento teórico. Em 

formação profissional, se o supervisor de estágio for um relapso, um sem noção, 

ele vai tá destruindo um profissional. Se você for um negligente, o dano 

provocado, ele é... não, não tem medida. É incomensurável, é isso? 

Incomensurável. Vários professores, um professor sem noção deixa de praticar 

um benefício e provoca um dano que poderá ser corrigido no estágio... ou o 

próprio profissional estudando, se aplicando, ele corrige esse erro... o supervisor 

de estágio, não. Supervisor de estágio não pode ser qualquer um, tem que ser 

aquele. (Orientador – Anexo E – l. 485-496) 

xxii. A Juliana, ela não tem que tá aqui só pra aprender, ela tem que dar um fruto. Ela 

tem que ter uma produção... aprendendo. Ela não tem que ser a empregada não 

remunerada ou mal remunerada da empresa. Não é pra isso que ela tá aqui mas 

ela tem que produzir. Ela não pode ser a escrava no estágio. E é onde, eu acho, o 

ponto mais perigoso. Se o supervisor de estágio for ruim, é um desastre. Você é 

o ponto crucial, você é supervisor de estágio. Você que vai fazer o bem ou o mal. 

A responsabilidade é muito grande. Entenda isso, não é simples não. De acordo 

com o profissional, eu nunca deixaria que alguém, um aprendiz com ele. Por 

interesse profissional, comigo eu mandaria embora. Sendo servidor, eu não 

poderia demitir, mas eu procuraria excluir esse profissional já que eu não posso 

desfazer dele. A tua carga de responsabilidade é muito grande e a tua 

oportunidade de aprendizado social também é gigantesca. (Idem – Anexo E – l. 

535-546) 

xxiii. Por isso que o orientador do estágio, professor do aluno que está no estágio, eu, 

professor, é muito bom saber que estou colocando, tô participando, e é 

participando da colocação no mercado de trabalho de um profissional que desejo 

que não vá morrer num acidente. É uma grande preocupação. Eu não penso nesse 

profissional. Eu, ser humano, Pedro, estou pensando nos pais desse profissional. 

Eles tem que morrer antes. E esse estudante não poderá morrer por minha culpa 

numa má formação. Eu, orientador de estágio, acho que a responsabilidade é 

talvez até menor... dar orientações de atitudes, postura...  a questão da humildade, 

da postura também do “eu não sei fazer”... porque não vai aprender tudo mesmo, 
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não tem como, é uma soma de conhecimentos consolidando ao longo do tempo... 

e auxiliar na confecção do trabalho de conclusão de curso, que é uma etapa 

importante, final dessa formação... (Idem – Anexo E – l. 552-562) 

xxiv. Orientador de estágio, não tenho muito que fazer. São algumas dicas... que os 

pais, que eu não acho diferente do que os pais dão... eu acho que é mais uma 

visão, as orientações tão mais paternalistas do que profissionais. O que eu não 

gostaria que meu filho fizesse no mercado de trabalho ou como deve se portar, 

eu acho que tem mais essa relação humana, social do que profissional. E o 

profissional é auxiliar no desenvolvimento da... da escrita porque é um 

profissional que nunca fez um relatório de conclusão de curso, não sabe como 

fazer, não sabe como começar, como proceder, aí é onde entra o orientador de 

estágio, como ponto mais importante, é o grande responsável por este 

acabamento. É assim que eu enxergo o professor orientador. (Idem – Anexo E – 

l. 569-578) 

xxv. Foi antes de eu vir pra cá. Aí eu me despedi dele. Aí eu passei e ele “filha, você 

vai embora”. Depois ele ficou me esperando lá fora de novo, “filha, você vai 

embora”, “vou”... Ficou lá e o Geraldo falou “olha, ele já tá chorando”, aí foi de 

novo... chorando, né? (Estagiária – Anexo E – l. 66-69) 

xxvi. É igual a comparação com o violino. Enquanto eu ainda toco desafinado, eu não 

toco alto. Só depois que eu tiver muita, muito fundamento já, já tiver, aí eu sim 

eu vou... então eu enquanto estagiária, ainda sou um, tocando violino 

desafinado... que não quer fazer aquilo ali com propriedade, só tô ali pra saber 

um pouco, mas eu não tenho coragem ainda pra... (Idem – Anexo F – l. 94-98) 

xxvii. Ele, ele é muito didático. Ele é um... um supervisor-professor. Ele não é um 

supervisor-chefe. Chefe no sentido de só cobrar, né? (Idem – Anexo F – l. 198-

199) 

xxviii. Acredito que na maioria das instituições... é... nas empresas, aliás, que oferecem 

estágio... a concentração é clara, né?, é mais na parte prática porque o estágio tem 

mais a ver com isso, mas lá, como eu disse antes, eu tive, eu... eu considero que 

eu tive sorte sim, porque meu supervisor, ele explica pra mim as coisas tudo não 

só na linguagem técnica, mas fisicamente também... então é como se ele me 

explicasse a... a aplicabilidade da situação, mas ele me explica o porquê também 

e tal pra que a gente entenda tudo... (Idem – Anexo D – l. 163-169) 

xxix. (...) ele explica nesses dois sentidos, porque às vezes... é... em... estudos técnicos, 

eletrotécnica, engenharia, eletrônica, todo tipo de engenharias, a linguagem de 

livros e tudo é sempre muito técnica, a gente sempre aprende a aplicabilidade 

das, das coisas, mas não porque normalmente é assim... lá ele explica essas duas, 

desses dois modos, graças a Deus. (Idem – Anexo D – l. 175-179) 

xxx. (...) eu sou mais cientista do que engenheira... mas tem, é, é interessante se 

acostumar com os dois lados, saber o porquê e aplicar aquilo ali, ver o 

funcionamento, tanto o princípio quanto o funcionamento, mas é muito comum, 

mesmo aqui no IF, justo por eletrotécnica ser uma... é... é o que se vê na 

engenharia elétrica, mas superficialmente... então livros e mesmo os professores 

explicam, não dá pra aprofundar muito, então a gente tem que se acostumar com 

uma linguagem muito técnica sim, mas eu acho interessante os dois lados, acho 

que para mim é muito necessário as duas, essas duas vertentes... (Idem – Anexo 

D – l. 183-190) 

xxxi. A fase de estágio, pra mim ela é a mais crucial de todas, é onde o estagiário, no 

caso o aluno, ele já não pode se dar ao luxo de “eu não sei tanto”, sempre 

aconselho a “não sei”, fale com o seu orientador do estágio “eu não sei”. Nunca 
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a arrogância do “eu sei”. Nunca faça isso, sempre aconselho ao meu aluno em 

orientação, meus alunos como um todo, os meus em orientação eu acho que sou 

mais enfático, eu acredito que eu tenha falado com você várias vezes isso. Então 

pra mim o estágio é o elo que tem que ser o mais forte, é que dá a verdadeira 

oportunidade do aluno congregar conhecimento teórico com um novo 

conhecimento teórico que vai aprender também no estágio. (Orientador – Anexo 

E – l. 44-52) 

xxxii. É, o programa de ensino, acho que às vezes falta um pouco o conteúdo histórico 

do tema. Tem circuito elétrico, mas por que que tem circuito elétrico em série? 

Porque ele é seco, circuito em série, circuito em paralelo, circuito misto, ponte 

de Wheatstone, ponte de Kelvin. Mas não tem o porquê. Então eu tinha esse 

porquê, apesar dessa ponte de Kelvin inútil, eu não me atrevi a tentar tirar porque 

podia servir pra alguma coisa, eu só não sabia. Eu não queria que a minha 

ignorância se tornasse um ponto de ignorância futura. Foi retirado uma época do 

conteúdo, depois eu acabei com os colegas insistindo em retomar aqueles 

conteúdos básicos todos de pontes; um aluno estagiando, fazendo medição de 

defeitos em boninas de motores, pra saber se uma bobina, uma única bobina tá 

com defeito: ponte de Kelvin. Eu não sabia. Então eu tive essa reciclagem 

histórica com a prática de um aluno em estágio. Então até nesse ponto, a atividade 

do estagiário, ela é a aula pro mau docente. Eu não perco essas oportunidades de 

aprender. Vou ensinar a Juliana a produzir um texto que conta uma história de 

uma vida profissional. E essa vida profissional pra mim tem pontos de ensino. Eu 

não sei o que outros pensam, que é só ensinar, eu acho que eu aprendo mais do 

que eu ensino. (Idem – Anexo E – l. 80-93) 

xxxiii. Então, eu acho... eu, eu me acho uma pessoa assim, que eu seria incapaz de, 

acabei de estudar e, como aconteceu com um amigo, com um outro estudante que 

foi contratado numa empresa e começou a trabalhar com automação, eu acho que 

eu não conseguiria fazer isso, né?, eu precisaria de um tempo maior pra, pra me 

adaptar às questões práticas. Eu falei até, até brinquei no início. O Augusto 

dizendo “ah, faça a ligação e tal”, “mas cadê os pinos de banana?”, porque é 

diferente né?, essa questão assim de instalação, de mexer com ferramentas, essas 

coisas, eu não tive, acho que agora tá começando ter, tem laboratório novo com 

chuveiro, algumas coisas assim mais práticas eu não tive. E, bom, algumas 

pessoas já têm esse conhecimento de como manusear ferramentas; eu não tinha, 

então acho que eu sou uma pessoa que eu demoraria mais um pouco pra, é, 

imergir nessa questão prática. (Estagiária – Anexo E – l. 108-118) 

xxxiv. Ah, eu acho que o estágio é aquele primeiro contato, né?, essa transferência, né?, 

de aluno pra trabalhador, e pra mim eu acho crucial, porque são realidades 

diferentes, na escola geralmente se prende a um pouco de teoria, há um pouco de 

simulações práticas, mas aplicar numa situação real mesmo, pra valer, você tendo 

que decidir, né?, você tendo que calcular, você não vai ter o professor pra te 

apontar, “aqui você errou, aqui é pra fechar curto”, não, é você e ponto final. 

Então eu acho que o estágio serve pra isso, você ter um contato com alguém um 

pouquinho mais experiente, e você pode fazer essa troca de, de conhecimento, 

né?, em algumas situações você vai ter que ensinar, porque você tá mais 

atualizado, em outras você vai aprender a ter essa segurança em executar as 

tarefas. (Supervisor – Anexo E – l. 124-132) 

xxxv. (...) então essa relação professor-aluno-professor de estágio, eu chamo assim, eu 

gosto de chamar de professor de estágio, porque tá ensinando todo dia; essa 

relação, uma boa relação, deveria ser mais forte. Eu acho que ainda não existe 
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essa possibilidade do professor ter tanto contato mais forte com os estágios, 

porque tem muito a aprender. Pelo menos eu enxergo assim, se algum outro ou 

outros professores acham que não há necessidade porque já sabem, é... então eu 

tenho que lamentar muito, eu tenho que dizer que eu sei muito pouco, porque a 

cada contato que eu tenho, eu aprendo muito. (Orientador – Anexo E – l. 326-

332) 

 

  

  

 

 

 


