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Resumo: O plano de trabalho intitulado “Funcionamento discursivo de simulacros na escrita acadêmica”, 

vinculado ao projeto de pesquisa “A escrita de si e processos de subjetivação: formação de professores na Amazônia 

Oriental” tem como objetivo analisar a escrita acadêmica de alunos universitários em relatórios de estágio 

supervisionado. Os estudos se amparam nas postulações de Maingueneau (1997) segundo as quais todo discurso só 

se relaciona com o outro através do simulacro que dele constrói. Assim, é possível analisar através dos discursos 

relatados na forma de citação vozes que estão presentes nesses relatórios e simulacros que elas produzem no 

processo de heterogeneidade discursiva. Ao analisar tais relatórios, identificamos, nos simulacros, relações que os 

alunos estabelecem com a sua formação, no que diz respeito a fundamentos teóricos e práticos que embasam a 

formação do professor, uma vez que a escrita acadêmica se faz numa relação heterogênea com diferentes 

conhecimentos. Assim, foi possível apreender como esse sujeito escritor se apropria ou reapropria do campo teórico 

do seu respectivo curso. O corpus de análise são relatórios de estágio de uma turma de 

Letras/Português/UNIFESSPA, uma turma de Letras Português/Parfor/UNIFESSPA e uma turma de Educação do 

Campo/UNIFESSPA, totalizando 49 relatórios que compõem o banco de dados do projeto de pesquisa.  

 

Palavras chave: Análise do discurso; simulacros; relatórios de estágio.   

1. INTRODUÇÃO  

Conforme aborda o plano de trabalho, a pesquisa se desenvolveu com a análise de 

relatórios de alunos universitários, centrando-se sobre o conceito de heterogeneidade e 

simulacros (MAINGUENEAU, 1997/2008). Assim, entendemos que essa discussão sobre 

heterogeneidade favorecerá o estudo proposto, pois toma como discurso a escrita do aluno e, 

dessa forma, entende-se que esse discurso do aluno dialoga com outros discursos porque todo 

discurso só se constitui dialogando com outros discursos, sejam eles na forma mostrada ou na 

forma constitutiva. Já o conceito de simulacro ajudará a entendermos que tipo de relação o 

sujeito, enquanto um escritor na academia, mobiliza em seus textos/discursos, numa relação 

sempre dialógica entre o seu próprio discurso e o discurso do Outro. Esse movimento 

possibilitou-nos a apreensão de como se estabelece a inter-relação de dependência ou de 

autonomia do sujeito escrevente com os aportes teóricos do seu campo de conhecimento e de 

outros campos afins.  

Nessa vertente, Maingueneau (1997) observa que não basta apenas marcar a relação do 

discurso com o que se considera seu exterior, precisa também analisá-lo em sua relação 

constitutiva com o interdiscurso.  Assim, ele considera que  

O interdiscurso consiste em um processo de reconfiguração incessante no qual uma 

formação discursiva é levada a incorporar elementos pré-construídos, produzidos fora 

dela, com eles provocando sua redefinição e redirecionamento, suscitando, igualmente, 

o chamamento de seus próprios elementos para organizar sua repetição, mas também 

provocando, eventualmente, o apagamento, o esquecimento ou, mesmo a denegação 

de determinados elementos. (MAINGUENEAU, 1997, p.113).  



Dessa perspectiva, o interdiscurso precede o discurso e, desse modo, não é o discurso 

que é analisado, mas, sim, as diversas relações interdiscursivas que dialogam nas mais distintas 

trocas entre vários discursos de um mesmo campo discursivo ou de campos distintos.  

Na perspectiva de que um discurso precede sempre um já-dito é que se postula a presença 

da heterogeneidade discursiva, contrária à ideia da existência de discursos homogêneos. Assim, 

Authier-Revuz (1998) postula dois tipos de heterogeneidade: a heterogeneidade mostrada e a 

heterogeneidade constitutiva. Para ela, a heterogeneidade enunciativa parte do pressuposto de 

que a linguagem e discurso são heterogêneos. Assim, Authier-Revuz (1990, p.32) diz que   

a heterogeneidade constitutiva do discurso e heterogeneidade mostrada do discurso 

representam duas ordens de realidade diferentes: a dos processos reais de constituição 

dum discurso e a dos processos não menos reais, de representação, num discurso, de 

sua constituição.  

Desse modo, adverte a autora que não se trata de tradução do outro discurso, nem de 

projeção de um discurso sobre o outro, quando se trata de heterogeneidade, mas, sim, “de uma 

relação direta que é interditada tanto porque ela faria supor uma transparência do dizer em suas 

condições reais, quanto pela irredutibilidade manifesta das duas heterogeneidades”. 

(AUTHIER-REVUZ, 1990, p.32).  

Ancorado nesses pressupostos teóricos, o trabalho tem como objetivo analisar nos 

relatórios de estágio do aluno universitário como o discurso do futuro professor se constitui na 

relação heterogênea com outros discursos, sobretudo do campo científico, observando os efeitos 

de captação e subversão produzidos nos simulacros construídos.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Compusemos durante a pesquisa um corpus formado de 49 relatórios escritos por alunos 

de Letras durante a realização de disciplinas de Estágio Supervisionado de Língua e Literatura. 

Nos relatos, compreendidos como discursos em que se produzem diferentes imagens 

relacionadas, sobretudo, à formação do futuro professor de Língua Portuguesa, destacamos 

imagens produzidas discursivamente, sob o jogo do simulacro que o discurso produz.  

Destacamos, dos relatórios, 98 enunciados que evidenciam o modo como o aluno 

introduz em seu discurso as bases teóricas ou metodológicas mobilizadas na sua formação, 

configurando-se como heterogeneidade discursiva mostrada. Agrupamos os enunciados 

selecionados nos seguintes eixos discursivos: i) a citação como ancoragem da avaliação do 

professor da escola básica; ii) a citação para privilegiar um objeto de ensino; iii) a citação 

focalizando a concepção de ensino, iv) a citação para justificar a negação do discurso do outro; 

v) a citação para alinhar o discurso de quem cita com o discurso citado e a vi) citação para 

autoavaliar o fazer pedagógico do professor estagiário. Os discursos relatados na forma de 

citação, sejam eles na forma direta ou indireta, considerados por Bakthin/Voloshinov (1988) 

como “o discurso no discurso”, foram destacados para uma análise dos procedimentos 

discursivos reveladores de como o sujeito escrevente introduz o outro no seu discurso e que 

simulacros são produzidos entre a voz de quem cita e a voz de quem é citado. Apresentaremos, 

a seguir, a análise de apenas um enunciado vinculado a apenas três dos eixos identificados, por 

questão de espaço, embora, durante a pesquisa tenhamos analisado um conjunto de enunciados 

vinculados a cada eixo acima mencionado.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 SIMULACRO DE NEGAÇÃO DO DISCURSO DO OUTRO  

Enunciado 1  
[...] essas observações se fazem necessárias para que os gêneros textuais não sejam 

abordados como sendo modelos estanques ou estruturas rígidas assim, ao se trabalhar 



com gêneros, exige cautela por parte do profissional que atue no ensino de língua. 

Mendonca et. Al (2007) chama a atenção para esse fator; a autora enfatiza que  

(“...) seria um equívoco de a escola trabalhar com os gêneros como se fossem moldes 

prontos que o aluno só teria de preencher, sem levar em conta a situação de interação”. 

Mesmo havendo características comuns a vários exemplares ocorrem variações. 

(RELATÓRIO 2- ENUNCIADO 8 – LETRAS 2010)  

Ao observar o enunciado 1, percebe-se que o autor do relatório (doravante, AR) se volta 

para a importância de os gêneros textuais serem trabalhados em sala de aula e a fundamental 

participação do professor nesse processo. No entanto, interessa-nos, neste tópico, destacar como 

se dá o funcionamento discursivo que estamos nomeando de “simulacro de negação do discurso 

do outro”. Se bem observamos, é possível dizer que tal simulacro se materializa por uma 

estratégia discursiva através da qual o sujeito que enuncia, num jogo de antecipação do outro, 

introduz em seu discurso a voz negada (... fazem necessárias para que os gêneros textuais não 

sejam abordados como sendo modelos estanques ou estruturas rígidas...) e, alimentando-se dela, 

anula-a através da voz científica captada como voz aliada e legitimadora:  

(Mendonca et. Al (2007) chama a atenção para esse fator; a autora enfatiza que (“...) 

seria um equívoco de a escola trabalhar com os gêneros como se fossem moldes prontos...).  

Tem-se, nesse procedimento discursivo, a relação de um discurso com outros definida 

pela própria relação que esse discurso estabelece consigo mesmo, definido sua identidade a 

partir do simulacro do Outro, de modo que, para isso, o outro negado é relegado ao interdito, 

como destaca Maingueneau (2008). Segundo o autor, é assim que a formação discursiva define 

não somente o seu universo discursivo, mas, também, o modo como ela coexiste com os outros 

discursos. No caso analisado, a formação discursiva do estudante se define negando o discurso 

do professor da escola básica e legitimando o discurso científico convocado a seu favor.  

3.2 SIMULACRO DE ALINHAMENTO  

Enunciado 2  

As histórias de vida e o método (auto) biográfico de forma integrada, 

procuram repensar as questões da formação, acentuando a ideia que ‘ninguém forma 

ninguém’ e que a ‘formação é inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os 

percursos de vida’. [...] Neste sentido, as histórias de vida como metodologia de 

pesquisa – formação, possibilita que as pessoas sejam simultaneamente, objeto e 

sujeito da formação (JOSSO, 2004).  

(RELATÓRIO 9 - ENUNCIADO 18 – EDUCAÇÃO DO CAMPO  

No enunciado 2, o autor do relatório faz uso da partícula “neste sentido”, como tentativa 

de aproximar duas vozes discursivas. Assim, ele tenta ajustar sua proposta de ensino pautada na 

história de vida dos educandos à discussão científica de Josso quanto ao uso das histórias de 

vida como metodologia de ensino e pesquisa.  

Nesse enunciado, prevalece a tentativa de aproximação de duas vozes representadas por 

um discurso agente e um discurso paciente, tal como propõe Maingueneau (2008).  Essa 

tentativa de ajustar as duas vozes discursivas presentes nos relatórios nos dão a entender que o 

autor do relatório se esforça para tentar manter o mais fielmente possível a identidade discursiva 

da voz do outro. Desse modo, existe nos enunciados uma tentativa de interpretar o dito do outro 

e trazer para seu relatório apenas aqueles que mais se aproximam da discussão proposta pelo 

autor do relatório.  

3.3 SIMULACRO DE AUTOAVALIAÇÃO  

Enunciado 3  

Como é meses de entregar na secretaria uma nota os alunos foram avaliados através da 

participação do debate, interpretação, na produção de texto, em fim é preciso ter em mente que 

este não recai somente sobre a aprendizagem dos alunos, mais também para o meu aprendizado. 

E eu digo que foi positivo além de rico na aprendizagem de ambos.  



Quando avaliamos as aprendizagem realizadas por nossos alunos, também estamos 

avaliando, queiramos ou não, o ensino que ministramos. Em sentido estrito, a 

avaliação nunca é apenas do ensino ou da aprendizagem, mas também dos processos 

de ensino e aprendizagem. (Antoni Zabala, 1997, p.213) (RELATÓRIO 5 – 

ENUNCIADO 2 – LETRAS PAFOR).  

Analisando o enunciado 3, observa-se que o autor do relatório se propõe a discutir 

estratégias de avaliação adotadas no estágio, ao mesmo tempo que avalia seu apendizado, nesse 

processo. Para avaliar seus métodos avaliativos como positivos, o docente utiliza-se do discurso 

outro de Zabala, que postula  que não é só o aluno que é avaliado no espaço escolar, mas, 

também, o professor. Nesse sentido, percebemos que há o simulacro quando o AR faz uso da 

discussão de Zabala sobre o processo avaliativo em sala de aula para tentar justificar como 

positiva a estratégia avaliativa utilizada por ele na sua prática de regência durante o estágio.  

Nesse tópico, observamos que há uma tentativa dos autores dos relatórios em avaliar 

como positiva sua estratégia utilizada em sala de aula no momento da sua regência. Para afirmar 

tal positividade em suas experiências enquanto docentes na sala de aula, eles utilizam vozes 

científicas que discutem sobre metodologia de ensino, objeto de ensino, dentre outros, para 

afirmar que suas escolhas para o processo de estágio foram as mais adequadas possíveis.   

4. CONCLUSÃO  

Face às análises realizadas, constatamos que, embora haja citações que destoem da 

proposta discursiva do AR, produzindo, assim, simulacros dissonantes, as vozes a que recorrem 

os sujeitos, na forma de discurso relatado, funcionam como interdiscursividades que autorizam 

a interpretação do AR. Nesse sentido, destacamos os modos mais frequentes nos relatórios de 

funcionamento de simulacros, sob a percepção de que a relação do sujeito em formação com as 

bases teóricas mobilizadas em seu curso são heterogêneas e refletem os modos como se dá a 

captação de diferentes teorias, na relação com a prática de ensino.  

Sendo assim, podemos afirmar que, em sua maioria, os alunos de Letras, ao utilizarem o 

discurso outro, em ampla maioria, na forma direta, têm dificuldades de exercer sua autoria no 

processo de incorporação do discurso do outro em sua produção escrita.   

Ainda assim, observamos que, na maioria das vezes, os autores dos relatórios articulam 

a teoria acadêmica com sua prática pedagógica, numa tentativa de não mecanizar o ensino de 

língua portuguesa, muitas vezes, carregado de regras, a fim de um ensino em que o 

conhecimento prévio do educando seja privilegiado em sala de aula e que este seja o ponto de 

partida para um fazer pedagógico mais eficiente.  

Dessa maneira, essa pesquisa serve também de base para uma reflexão sobre a produção 

de conhecimento durante a prática formativa do aluno de Letras e como os conhecimentos da 

área de formação deste aluno dialogam com a sua prática.  
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