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O presente estudo tematiza a elaboração e apropriação da profissionalidade 
docente no espaço das disciplinas de estágio nos cursos de formação de 
professores – Pedagogia e Licenciaturas. Para tanto, retoma a discussão acerca do 
“ensino como trabalho” e da “profissionalização docente”, no âmbito dos estudos da 
sociologia e da psicologia do trabalho, levada a efeito por Bronckart, Machado, Clot 
e Faïta. Nesta perspectiva, compreende–se que as condições e o objetivo da ação 
profissional vão além do sujeito e que as tarefas profissionais são prescritas e 
previstas de acordo com pressupostos cultural e historicamente constituídos. 
Realizada em uma perspectiva discursiva, as análises dos comentários dos 
estagiários, sobre as atividades do professor no campo de estágio, permitem 
destacar a elaboração de significados acerca da profissionalidade. Os relatos de 
estágio podem ser indicados como relevante prática discursiva articulada ao modo 
pelo qual os sujeitos organizam e regulam sua própria atividade (Vygotsky, 
Bakhtin). A profissionalidade se configura, portanto, como um dos elementos 
mediadores que regulam as formas de intervenção e atuação educativa. Deste 
modo, a explicitação da rede discursiva “no e sobre o trabalho do professor” 
permite compreender alguns meandros da função psicológica do trabalho, do 
trabalho como recurso para o desenvolvimento. O reconhecimento das mudanças e 
transformações, com relação ao modo como os estagiários ocupam o lugar de 
professor e constituem a profissionalidade docente, é também importante 
contribuição para o processo de formação de professores. Este trabalho integra 
pesquisa em andamento, realizada com financiamento FAPESP – 2008–2010. 
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     O presente texto traz discussão acerca da elaboração e apropriação da 
profissionalidade docente, no espaço das disciplinas de estágio nos cursos de 
formação de professores - Pedagogia e Licenciaturas - a partir dos pressupostos da 
psicologia histórico-cultural e da perspectiva discursiva (Vigotski e Bakhtin). A fim 
de compreender algumas regularidades que emergem na análise dos relatórios de 
estágio, buscamos os estudos da sociologia e da psicologia do trabalho (Bronckart, 
Machado, Clot, Faïta e Souza-e-Silva), que consideram a participação em práticas 
institucionais de trabalho como recurso para o desenvolvimento e propõem a 
discussão acerca do "ensino como trabalho" e da "profissionalização docente".[1]   

Profissionalidade docente e a noção de "ensino como trabalho" 

     Nas últimas décadas, os cursos de formação de professores têm se pautado 
principalmente pela preocupação com a formação teórica e prática, com a 
articulação entre a prática e a reflexão sobre a prática, com o aprofundamento das 
ciências da educação e o desenvolvimento de propostas metodológicas daí 
decorrentes, tendo em vista a produção de um saber específico a esta profissão. 
Importante destacar que ao longo da história, "[a] possessão de um conjunto de 
conhecimentos especializados e a realização de um trabalho da mais alta 
importância social" (Nóvoa, 1991: 124) foi determinante para a caracterização e 
delimitação da profissão docente. Vem, justamente do domínio deste conhecimento 



específico, o reconhecimento e a legitimidade da profissão, bem como as idéias de 
profissionalismo e profissionalização docente. 

     A idéia de profissionalização docente aparece articulada às condições para a 
realização do trabalho, aos vários elementos concretos envolvidos na organização e 
no desempenho da atividade docente

     Assim, por um lado, as idéias de profissionalização e de profissionalismo estão 
mais relacionadas aos processos corporativos e coletivos, tendo em vista o 
reconhecimento e a valorização de uma atividade profissional. A noção de 
profissionalidade, por outro lado, dá maior relevância à construção de uma 
identidade profissional que condensa e prevê determinadas formas de ação 
profissional e de atuação no trabalho (Schwartz, 2000; Rosa, 1994, 2000). 

. Condições históricas, sociais, políticas e 
econômicas: Formação, remuneração, relações de trabalho, sindicalização. 
Precarização e flexibilização do trabalho.[2]  

     Importante ainda destacar o caráter coletivo da profissionalidade, na medida em 
que esta é sempre social e historicamente construída, nos âmbitos de formação e 
de atuação profissional. Neste sentido, esta concepção, de que a profissionalidade 
se insere e se produz no coletivo profissional, se opõe à lógica de responsabilização 
individualizante dirigida ao profissional (Freitas, 2003). 

     Entendemos, aqui, o termo profissionalidade como a marca associada aos 
processos de subjetivação, de organização da prática subjetiva (Pereira, 2004:97-
98). Sob esta noção, ser e apreender como ser professor "significa perfilar-se à 
identidade da professoralidade configurada nos/ por determinados espaços e 
discursos" (Oliveira, V.F., 2004: 15), em espaços institucionais onde circulam e são 
produzidos modelos de atuação profissional e onde o sujeito se torna professor. 

     A cada vez mais, a questão do trabalho docente

     Nesta perspectiva, compreende-se que as condições e o objetivo da ação 
profissional vão além do sujeito e que as tarefas profissionais são prescritas e 
previstas de acordo com pressupostos cultural e historicamente constituídos. 

 tem sido focalizada em diversos 
estudos que problematizam aspectos da profissão docente, no entrecruzamento das 
reflexões do campo da lingüística, da política, história e sociologia da educação, da 
sociologia e psicologia do trabalho. Assim, em diálogo com o campo da lingüística, 
tendo em vista nossas análises, destacamos as contribuições dos estudos do 
"ensino como trabalho".  

O trabalho do professor [...] não é uma atividade individual, limitada 
à sala de aula e às interações com os alunos, atividade que se 
praticaria sem ferramentas, fora de qualquer tradição profissional. Ao 
contrário, ele é um ofício e um trabalho como qualquer outro (Faïta, 
2003), e, nos termos de Terssac (2202), apresenta-se, ao mesmo 
tempo, como uma atividade regulada explícita ou implicitamente, 
como uma atividade contínua de invenção de soluções, e, enfim, 
como uma atividade coletiva

     É, então, a partir dos aspectos destacados acerca da elaboração da 
profissionalidade docente e da noção de ensino como trabalho que selecionamos a 
material empírico apresentado a seguir. 

. (Amigues, 2004: 45) 

A profissionalidade docente nos relatórios de estágio 



     Como parte de uma pesquisa em andamento, analisamos aqui trechos de 
Relatórios de estágio elaborados por alunos-estagiários em diferentes momentos 
dos cursos de formação de professores (Pedagogia e Licenciaturas), em disciplinas 
cursadas desde o terceiro até o oitavo semestre dos cursos de graduação, 
identificadas como D1 a D5. As disciplinas D1 a D4 fazem parte da grade curricular 
dos cursos de Pedagogia: D1 e D2 são oferecidas no 3º semestre, sendo que D2 é 
cursada por alunos que já atuam como professores; D3 e D4 são oferecidas nos 5º 
e 6º semestres do curso. A disciplina D5 integra o 8º semestre da grade curricular 
dos cursos de Licenciatura. 

     Após leitura do conjunto de relatórios, selecionamos trechos nos quais os 
estagiários falam sobre o trabalho e o lugar institucional do professor. Por meio da 
análise buscamos compreender algumas regularidades na forma como os alunos/ 
professores em formação falam sobre e ocupam determinadas posições discursivas. 
Considerando a restrição de espaço para este texto, não vamos transcrever na 
íntegra os trechos recortados dos Relatórios de estágio, mas apenas alguns 
fragmentos dos relatórios. 

     Nos relatórios elaborados em D1, na forma como os estagiários falam sobre o 
trabalho do professor, persiste o caráter mais prescritivo acerca aquilo que é 
aconselhável e adequado à forma de atuação do professor. 

•   É importante pensar  

•   [É importante] compreender as influências e os resultados  

•   O professor deve se preocupar  

•   O professor tem que ser um sujeito ativo 

•   [tem que] ter controle sobre eles e também ter controle sobre o 
tempo 

•   É preciso que ele [professor] se auto-avalie  

•   [É preciso] que troque experiências; que respeite as diferenças e 
proporcione a igualdade em sala de aula; que considere a riqueza  

•   [É preciso] que seja flexível; que incorpore novos meios didáticos  

•   [É preciso] que leia, escreva e construa um novo conhecimento; 
que lute por melhores condições de trabalho; e que acima de tudo 
AME o que está fazendo. 

•   é imprescindível que estes reflitam sobre a sua relação com esses 
elementos na organização do seu trabalho 

•   o professor deve desenvolver o trabalho coletivo 

•   o professor não deve agir [...] mas sim articulá-las 

     Os relatórios produzidos nesta disciplina são marcados por afirmativas e 
prescrições muito categóricas relativas à atuação do professor. Além disto, a 
referência ao professor é, quase em sua totalidade, feita por verbos em terceira 
pessoa. Desta forma, ao prescrever aquilo que o professor deve e como deve fazer, 



o estagiário ocupa outro espaço discursivo, fora do discurso, sem que esteja 
implicado e incluído neste fazer.  

     Com relação a isto, é bem interessante explicitar o funcionamento discursivo e a 
forma de ocupar o espaço institucional previsto ao professor nos relatórios de D2. 

•   Não sei exatamente como faria se eu fosse professora daquela 
escola [...] porém acho que deveria proporcionar condições  

•   Tentaria também oportunizar  

•   não é tão fácil relacionar a teoria e a prática, mas devemos de 
alguma maneira sempre tentar 

•   É possível notar que a profissional se sente, por vezes, perdida 

•   Percebemos uma sala em construção 

•   Sinceramente, se estivesse no lugar desta profissional, procuraria  

•   sem sombra de dúvida, pediria auxílio aos pais [...] Pediria o 
auxílio da coordenação pedagógica e das amigas da mesma série 

•   procuro realizar um trabalho pedagógico  

•   Apesar de prepará-las [as atividades] com antecedência, levo em 
consideração  

•   Quando percebo que algo novo surge na aula, redireciono 

     Nos relatórios produzidos no espaço da disciplina D2, cursada por alunos que já 
atuam como professores, é possível destacar uma mudança significativa na forma 
como se colocam em relação ao professor da classe onde realizaram as 
observações registradas no relatório. A ocorrência de verbos na primeira pessoa do 
singular e na forma condicional (faria, procuraria...) permite indicar a forma e o 
lugar discursivo no qual se colocam, senão no próprio lugar do professor, pelo 
menos ao lado dele, de forma solidária e compreensiva, muito menos prescritiva e 
inflexível do que aquela apresentada em D1. Tal mudança é ainda maior nos 
relatórios da disciplina D3: 

•   Para que possamos entender o aluno e trabalhar [...] precisamos  

•   por mais que problematizemos as questões educacionais, 
elaboremos teorias e novas praticas de ensino, a pratica em sala de 
aula não corresponde à teoria proposta 

•   há a preocupação em respeitar  

•   procurei colocar os alunos que apresentam  

•   eu procurei perceber  

•   é necessário organizar  



•   nunca tinha visto a professora da sala conversar sobre regras [...] 
Tive com eles um diálogo franco [...] e tive um retorno maravilhoso 

•   Ela faz um trabalho que atende  

•   os recursos utilizados pelos professores são os tradicionais [...] 
em termos de avaliação predominam  

•   Ela me pareceu bem disposta e bem intencionada, porém nem 
sempre realiza suas propostas.  

     Aqui, como podemos entrever a partir dos fragmentos selecionados, a forma 
como os estagiários se referem ao professor e ao trabalho realizado por ele é  
bastante distinta. Nestes relatórios, tanto os professores como os estagiários 
ocupam o foco de atenção (ela faz, procurei colocar...) e constituem o objeto do 
discurso. Importante também destacar que as descrições e os comentários sobre o 
trabalho de sala de aula aparecem sempre entremeados com as atividades 
realizadas pelos próprios estagiários (procurei, tive...). Considerando, portanto, o 
funcionamento discursivo nestes relatórios, é possível dizer que neste momento os 
estagiários partilham e ocupam um lugar institucional profissional mais circunscrito 
e definido, lugar este atravessado por uma determinada forma de compreender a 
profissionalidade docente. 

     Nos relatórios produzidos no espaço das disciplinas D4 e D5, ambas disciplinas 
finais de estágio dos cursos de Pedagogia e Licenciaturas respectivamente, é 
possível perceber significativa mudança na forma como os estagiários ocupam o 
lugar discursivo do professor: 

•   acredito que falta realidade dos alunos, textos infantis 

•   As [minhas] aulas poderiam contemplar 

•   Boa parte dos professores reflete em sua prática a experiência 
que tiveram enquanto alunos. Têm como referência ambientes 
formais de educação 

•   A professora exerce o magistério há muito tempo [...] trabalha 
muito bem empenhada com a linha construtivista [...] Ela sempre 
procura utilizar atividades variadas  

•   minha experiência no estágio foi realmente muito positiva [...] 
muitas outras dúvidas e medos foram surgindo, mas com eles surgiu 
também a certeza [...] é possível refletir e reformular nossas próprias 
teorias e desenvolver nosso trabalho. 

•   Fez-me aprender  

     Da mesma forma que em D3, aqui também os estagiários estão implicados nas 
descrições e na forma de dizer, ocupam o lugar de protagonistas da ação educativa. 
Mas, além disto, os comentários deste momento são revestidos de caráter mais 
reflexivo e avaliativo, o que pode ser atribuído ao fato destas disciplinas de estágio 
docente serem conclusivas.  

As práticas discursivas: A profissionalidade e o lugar institucional do professor 



     Nas análises preliminares aqui indicadas, consideramos que: 

partindo do pressuposto da existência de uma linguagem que faz (a 
linguagem como trabalho), uma linguagem circundante (a linguagem 
no trabalho) e uma linguagem que interpreta (a linguagem sobre o 
trabalho), conduzir a análise das práticas de linguagem tendo em 
mente, ao mesmo tempo, suas distinções e suas imbricações revela-
se adequada a uma melhor disponibilização do conhecimento a 
serviço da ação sobre o trabalho. [...] identificar as modalidades 
segundo as quais circula a "linguagem sobre o trabalho" e de que 
modo ela é formulada pelo coletivo ou rede de coletivo mostra-se 
adequado para auxiliar na reflexão e na definição de meios de 
melhoria da transmissão dos savoir-faire. 

     Sob esta perspectiva discursiva, tendo em vista "a linguagem sobre o trabalho", 
as análises dos relatórios de estágio permitem destacar a elaboração de 
significados acerca da profissionalidade. Como pudemos indicar, os comentários dos 
estagiários acerca do trabalho realizado pelo professor são marcados por 
aproximações e distanciamentos, identificação e negação. Os estagiários falam do 
professor de modo mais prescritivo no início e aos poucos se colocam ao lado do 
professor, falam de modo mais genérico sobre o trabalho dele e, ao final, indagam 
e fazem comentários de caráter mais reflexivo sobre si próprios neste lugar. 

(Nouroudine, 2002: 26) 

     A construção da profissionalidade docente, como forma de compreender e 
significar a atividade do trabalho docente, não se dá de modo isolado nem retórico, 
mas parece estar intrinsecamente produzida nas práticas e posicionamentos 
discursivos. 

     Desta forma, se consideramos a articulação entre discurso e condições de 
produção e se entendemos a linguagem como forma de ação, podemos tomar os 
relatórios de estágio como prática discursiva para designar a reversibilidade entre o 
social e textual, do discurso, da atividade discursiva. Os comentários dos 
estagiários contornam e configuram uma forma de profissionalidade - que é fugidia 
e não é pré-definida. Reconhecer-se como professor implica em ocupar uma 
determinada posição institucional e discursiva. 

Essa instância de subjetividade enunciativa possui duas faces: por 
um lado, ela constitui o sujeito em sujeito de seu discurso, por outro, 
ela o assujeita. Se ela submete o enunciador a suas regras, ela 
igualmente o legitima, atribuindo-lhe a autoridade vinculada 
institucionalmente a este lugar. (Maingueneau, 1997: 33) 

     Elegemos aspectos que ajudam a compreender o processo de elaboração e 
apropriação da profissionalidade docente, ao longo do qual os estagiários deixam 
de ver o "professor de fora" para se ver "como professores" - recursos para o 
desenvolvimento do estagiário-professor. Ao falar acerca do lugar institucional do 
professor e de seu trabalho, os estagiários elaboram sentidos para a 
profissionalidade docente, articulados às noções de trabalho e profissionalização.  

     É fundamental lembrar que cada disciplina de estágio produz e é produzida por 
determinadas condições de produção do discurso, pois, na medida em que levanta 
indagações e confere ao estagiário um lugar mais ou menos ativo, cada disciplina 
define um posto de observação a partir do qual os alunos comentam sobre o 
trabalho do professor e podem ocupar o lugar institucional do professor. Daí 
podermos dizer que as disciplinas de estágio integram as "condições de exercício da 
função enunciativa" (Foucault, 1997: 136),  



segundo as quais se exerce uma prática, segundo as quais essa 
prática dá lugar a enunciados parcial ou totalmente novos, segundo 
as quais, enfim, ela pode ser modificada. [...] Trata-se de revelar as 
práticas discursivas em sua complexidade e densidade; mostrar que 
falar é fazer alguma coisa falar é fazer alguma coisa - algo diferente 
de exprimir o que se pensa, de traduzir o que se sabe e, também, de 
colocar em ação as estruturas de uma língua; mostrar que somar um 
enunciado a uma série preexistente de enunciados é fazer um gesto 
complicado e custoso que implica condições [...] e comporta regras. 
(Foucault, 1997: 237) 

     Assim, enquanto práticas discursivas, os relatórios de estágio atravessam e são 
atravessados por um saber que perpassa os diversos níveis e estruturas 
institucionais. Os relatórios de estágio podem ser indicados como relevante prática 
discursiva articulada ao modo pelo qual os sujeitos organizam e regulam sua 
própria atividade. A profissionalidade se configura, portanto, como um dos 
elementos mediadores que regulam as formas de intervenção e atuação educativa 
(Vigotski, 1995; Bakhtin, 1986, 1997).  

     Portanto, o reconhecimento das mudanças e transformações com relação ao 
modo como os estagiários ocupam o lugar de professor e constituem a 
profissionalidade docente, bem como a explicitação da rede discursiva "no e sobre o 
trabalho do professor", permite compreender alguns meandros da função 
psicológica do trabalho e do trabalho como recurso para o desenvolvimento (Clot, 
2006). 

     Importante que nós, formadores de professores, não percamos de vista as 
implicações produzidas pelo contingenciamento e condições de produção dos 
relatórios de estágio - a depender do foco proposto e construído e do lugar que os 
estagiários são convocados a ocupar ao longo das disciplinas. Reside aqui o 
principal destaque a ser feito acerca do processo de formação de professores, na 
medida em que indica as próprias disciplinas enquanto espaço de produção de 
posições discursivas e de elaboração da profissionalidade docente. 
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[1] Neste texto apresentamos parte de uma pesquisa em andamento, Auxílio à 
Pesquisa, FAPESP, 2008-2010. 
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