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1 Introdução

O estágio se configura como um ato educativo no qual o discente inicia a sua prática
profissional devidamente orientado por docentes vinculados ao curso do qual o aluno faz parte e
ainda sob a supervisão da empresa concedente. O estágio contribui para com o aprendizado de
competências próprias relativas à formação profissional do discente e, além disso, colabora para o
desenvolvimento da vida cidadã e também para inserção no mercado de trabalho.

Dessa forma, (i) o estágio representa a integração dos conteúdos trabalhados em sala de
aula com as ações vivenciadas na prática; (ii) cria situações que levam à validação da escolha
profissional; (iii) busca suprir eventuais deficiências na formação acadêmica; (iv) atenua o
impacto da passagem da vida estudantil para o mundo do trabalho e (v) antecipa o
desenvolvimento de atitudes ou posturas profissionais como estímulo ao senso crítico e à
criatividade dos futuros profissionais. (BRASIL, 2008).

Assim, essa prática proporciona ao discente experiência acerca da sua área de atuação e
ajuda a desenvolver, neste, habilidades e competências para o exercício da profissão,
proporcionando contato com a sistemática das organizações públicas e privadas. Com isso,
propicia ao aluno a oportunidade de auxiliar as organizações em busca de soluções para os
problemas que apresentam e, ao mesmo tempo, aponta novas áreas de atuação profissional por
meio da integração da instituição de ensino com as organizações e com a sociedade. A partir
dessa inserção no espaço sócio-institucional, oportuniza-se também a fase de experimentação
profissional permitindo ao discente, através da vivência prática, completar a formação acadêmica
nos aspectos técnicos, culturais, científicos e comportamentais.

Pautamos nossas reflexões acerca do estágio na experiência docente, adquirida no período
em que estivemos coordenando o estágio supervisionado em nível de graduação. No curso de
Secretariado Executivo Bilíngue da UFPB, o estágio supervisionado obrigatório está incluído nos
conteúdos básicos profissionais e tem duração total de trezentas horas. Essa carga horária faz
parte das disciplinas de Estágio Supervisionado I, II, III e IV. No decorrer do estágio, o aluno é
acompanhado por um professor do curso e por um supervisor da parte concedente.

O estágio supervisionado obrigatório no curso acima mencionado é comprovado por
vistos do professor orientador e do supervisor, em fichas de presença, fichas essas que são
apresentadas à coordenação no final de cada disciplina. No término de cada fase, o aluno produz
um relatório no qual relata as atividades desenvolvidas no decorrer da prática. São esses
relatórios que aqui serão estudados a fim de investigar a modalização avaliativa presente nesse
gênero, buscando identificar, descrever e interpretar a função argumentativa dos modalizadores
avaliativos.

A partir dos objetivos supracitados, as questões a serem respondidas são: (i) que
modalizadores avaliativos são mobilizados para construir a argumentatividade em relatórios de
estágio supervisionado? e; (ii) que efeitos de sentidos são constituídos a partir do uso desses
modalizadores?
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Na tentativa de responder a essas questões, analisamos oito relatórios, coletados na
Coordenação do Curso de Secretariado Executivo da UFPB, no semestre de 2012.2. Para este
estudo, partimos da asserção de que o processo de argumentação está presente no relatório de
estágio, principalmente, por meio de modalizadores avaliativos, uma vez que estes permitem que
o locutor exprima um ponto de vista a respeito de seus enunciados.

Em termos metodológicos, a pesquisa é de caráter documental, de natureza qualitativa e
descritiva. Além disso, visando atender aos objetivos e às questões levantadas, assentamos esta
pesquisa, especialmente, na perspectiva teórica da Teoria da Argumentação na Língua, de Ducrot
e colaboradores (1988); nos Estudos sobre a Modalização de Castilho e Castilho (1993); Neves
(2011); Koch (2000); Nascimento e Silva (2012) e na noção de gênero discursivo proposta por
Bakhtin (2011).

Após essa breve introdução, cabe dizer que este trabalho está organizado da seguinte
forma: primeiro, discutimos a Teoria da Argumentação na Língua; em seguida, abordamos o
fenômeno da modalização e também tecemos em linhas gerais um breve comentário sobre o
gênero relatório. Após esse percurso teórico, analisamos o corpus deste estudo, focando nas
marcas impressas pelos modalizadores avaliativos presentes em relatórios de estágio
supervisionado e, por fim, apresentamos as considerações finais, refletindo sobre os resultados
encontrados a partir da nossa pesquisa.

2 Teoria da Argumentação na Língua: pressupostos defendidos por Ducrot e colaboradores

O ponto inicial das discussões acerca da Teoria da Argumentação na Língua proposta por
Ducrot e colaboradores é a oposição à concepção tradicional de sentido, segundo a qual o sujeito
falante apresenta um argumento como justificativa para uma determinada conclusão. “[...] La
teoria que propongo está destinada a oponerse a la concepción tradicional del sentid”. Ducrot
(1988: 51).

Para Nascimento (2009), a concepção tradicional de sentido a qual Ducrot e colaboradores
se referem é a de que o sentido do enunciado se divide em três tipos de indicações: objetivas,
subjetivas e intersubjetivas. As indicações objetivas se referem à representação da realidade, as
subjetivas revelam a atitude do locutor frente à realidade e as intersubjetivas estão relacionadas às
atitudes do locutor com relação a seus interlocutores, sendo os aspectos objetivos denominados
de denotativos e os aspectos subjetivos e intersubjetivos denominados conotativos.

Ainda segundo Nascimento (2009), Ducrot se opõe a essa descrição, pois para este
estudioso, se a realidade é descrita através da linguagem, essa forma de descrevê-la se dá por
meio dos aspectos subjetivos e intersubjetivos. Da unificação desses dois aspectos, subjetivo e
intersubjetivo, depreende-se o valor argumentativo dos enunciados, que é a orientação que
determinada palavra dá ao discurso, delimitando assim a continuação discursiva. Ou seja, o papel
que determinada palavra pode desempenhar no discurso é reflexo do valor argumentativo que ela
expressa. Com isso, Ducrot considera o valor argumentativo como o nível fundamental da
descrição semântica.

Nesse sentido, Nascimento (2009: 15) afirma ainda que Ducrot estabelece também “[...] a
diferença entre significação, valor semântico da frase e sentido, valor semântico do enunciado
para assegurar que tal diferença é de quantidade e natureza”. De modo que a significação
fundamenta-se em um conjunto de instruções que permitem interpretar os enunciados da frase.
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Percebe-se com isso que Ducrot propõe uma concepção aberta da significação. Ou seja, a
significação indica o trabalho que se deve fazer para compreender o enunciado, e o sentido do
enunciado por sua vez se dá quando se obedecem as indicações oferecidas pela significação.

Assim, Ducrot defende que:

La idea fundamental es que en la frase misma hay indicaciones sobre las
relaciones entre los interlocutores y toda mi teoría sobre la argumentación está
destinada a justificar esta idea. Mi objetivo es mostrar que la frase, y por lo
tanto la lengua, contiene alusiones a la actividad del habla, contiene alusiones
sobre lo que hacemos cuando hablamos. (Ducrot 1988: 64).

Percebe-se que para este estudioso, não se trata de saber o que a fala faz e sim o que se faz
quando se fala, porque há na língua instruções que não são fechadas e, que no enunciado,
marcarão sentido. Dessa forma, o sentido pode ser, então, entendido enquanto significação e
direção. A ideia de sentido enquanto direção é fundamental para Ducrot, pois permite postular em
seus escritos que o sentido de uma palavra é, ao mesmo tempo, significação e orientação ao
discurso.

Por meio dessa discussão, observa-se que Ducrot em conjunto com seus colaboradores,
introduziram o conceito de argumentação inerente à língua humana, criando a Teoria da
Argumentação na Língua. Levando a questão da argumentação para o nível da língua, afirma que
“[...] el valor argumentativo de uma palabra es por definición la orientación que esa palabra da
al discurso”, Ducrot (1988: 51). Ou seja, o valor argumentativo de uma palavra é o papel que ela
desempenha em um discurso.

Partindo do princípio de que a argumentação é constitutiva da linguagem, concordamos
com a tese de Ducrot de que a língua é argumentativa por natureza e não existem enunciados
neutros e, em decorrência disso, a argumentatividade é uma característica inerente à linguagem
humana. Tese esta reescrita por Espíndola (2004:13) ao afirmar que não apenas a língua é
argumentativa, mas que “[...] língua e uso são fundamentalmente argumentativos”. Consideramos
ainda que o discurso convincente é aquele que faz com que o outro se identifique com o que está
sendo argumentado. Para que um discurso se efetive e seja convincente, faz-se necessário que
sejam mobilizados recursos linguísticos argumentativos, tais como as modalidades. É importante
dizer que neste trabalho trataremos de modalidade e modalização como denominações
equivalentes.

2.1 Estudos da Modalização Discursiva

Em sua proposta de estudo, Cervoni (1989) postula que os primeiros estudos sobre o
fenômeno da modalidade vêm da Lógica, no entanto, na Linguística assumem características
próprias, uma vez que os estudos linguísticos vão se preocupar com os aspectos sintáticos,
morfológicos, fonológicos, semânticos e pragmáticos do uso da modalidade.

O autor classifica as modalidades linguísticas em: núcleo duro, que segue a estrutura
canônica e sempre vai ser modal; e em modalidade impura, o que é parcialmente modal e nem
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sempre segue a estrutura canônica, ou seja, nem sempre há equivalência com a estrutura canônica
ou modaliza em alguns contextos linguísticos.

Nascimento (2005), em estudos realizados sobre a modalização na notícia jornalística,
afirma que:

Dentro do núcleo duro foram incluídas as modalidades proposicionais e os
auxiliares de modo, uma vez que ambos têm uma significação essencialmente
modal perfeitamente explícita. Com relação à modalidade impura, o autor afirma
que essa inclui os casos em que a modalidade é implícita ou mesclada num
lexema, num mesmo morfema, numa mesma expressão, a outros elementos da
significação. (Nascimento 2005: 58).

Para Neves (2000: 62), existem verbos que se constroem com outros para modalizar os
enunciados, especialmente para indicar modalidade epistêmica que é ligada ao conhecimento, e
deôntica que é ligada ao dever. A referida autora apresenta ainda casos de adjetivos exprimindo
valores modais, em que não é possível recuperar a estrutura canônica tradicional. Isso ocorre no
enunciado “pareceu-me o meio mais simples de evitar uma possível crise na família”. Neste
exemplo da autora, o adjetivo “possível” possui um valor epistêmico e, no entanto, incide sobre o
sintagma nominal “crise na família”, sendo impossível recuperar a estrutura canônica a que
Cervoni (1989) faz referência.

Em estudos mais recentes, Nascimento (2010: 37) assinala que a modalização é uma ação
de linguagem que realizamos e que essas ações estão sempre permeadas por intenções e
argumentatividade. Dessa forma, a modalização se apresenta como uma “[...] teoria que explica
como o locutor deixa registrado, no seu discurso, marcas de sua subjetividade através de
elementos linguísticos e, portanto, imprime o modo como esse discurso deve ser lido”.

De acordo com Koch (2000:32), entram na relação discursiva, ideológica ou
argumentativa, “[...] todos os aspectos relacionados à intencionalidade do falante, à sua atitude
perante o discurso que produz, aos pressupostos, ao jogo das imagens recíprocas que fazem os
interlocutores um do outro e do tema relatado”, enfim, todos os fatores implícitos deixam, no
texto, marcas linguísticas relativas ao modo como é produzido e que constituem as diversas
modalidades da enunciação.

A autora defende ainda que as modalidades são consideradas como parte da atividade
ilocucionária, já que revelam a atitude do falante perante o enunciado que produz. É por meio das
marcas linguísticas que o produtor textual adquire recursos para elaborar sua enunciação, seja ela
verdadeira, persuasiva ou manipuladora.

Dentre as relações que se estabelecem entre o texto e o evento que constitui a enunciação,
Koch (2000:36) destaca as seguintes: “[...] os operadores argumentativos, as marcas de intenções,
as pressuposições e os modalizadores, revelam a atitude do falante perante o enunciado que
produz”.

Na visão de Castilho e Castilho (1993:217), o termo modalização expressa um julgamento
do falante perante a proposição. No entanto, dois termos têm sido empregados nesse sentido:
modalidade e modalização. O primeiro, quando “[...] o falante apresenta o conteúdo
proposicional numa forma assertiva (afirmativa ou negativa), interrogativa (polar ou não-polar) e
jussiva (imperativa ou optativa)”. O termo modalização tem sido usado quando “[...] o falante
expressa seu relacionamento com o conteúdo proposicional”. Esse relacionamento consiste em
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julgar o teor de verdade da proposição, ou expressar um julgamento sobre a forma escolhida para
verbalizar o conteúdo da proposição.

Para esses autores, a modalização é um fenômeno da linguagem que expressa um
julgamento do falante sobre o conteúdo proporcional. Castilho e Castilho (1993:218) ainda
afirmam que “[...] os elementos linguísticos que materializam a modalização são denominados de
modalizadores”. Esses elementos são agrupados, conforme esses estudiosos, em três tipos de
modalização: epistêmica, deôntica, e afetiva.

A modalização epistêmica ocorre quando o falante expressa uma avaliação sobre o valor
de verdade e as condições de verdade da proposição. Divide-se em três subclasses: asseverativa,
quase-asseverativa e delimitadora.

No entanto, Nascimento e Silva (2012) apoiados em Neves (2000) discordam em parte de
Castilho e Castilho (1993) e defendem a ideia de que “[...] os delimitadores não garantem nem
negam o valor de verdade do que se diz, mas sim estabelecem as condições, o ambiente das
informações e os das negações”. Nascimento e Silva afirmam que:

[...] não trataremos os modalizadores delimitadores como do tipo epistêmico,
mas os consideramos como elementos linguísticos que agem como negociadores
na articulação argumentativa com o interlocutor, o qual será guiado pelo locutor
a partir de sua intenção, atendendo ao seu próprio interesse discursivo.
(NASCIMENTO E SILVA, 2012: 90).

A modalização asseverativa segundo Castilho e Castilho (1993) indica que o falante
considera verdadeiro o conteúdo da proposição, podendo ser apresentado por este como uma
afirmação ou negação, sem deixar margem a dúvidas. O exemplo 1 abaixo, analisado por Adelino
e Nascimento (2013) em investigação sobre a modalização em relatórios de estágio
supervisionado, ilustra o funcionamento do modalizador asseverativo:

Exemplo 1

“Dentre as atividades realizadas nesse estágio, uma delas me deixou completamente envolvida no mundo
secretarial. Participei inteiramente da programação de um evento, o evento de Boas Vindas ao semestre”.

Com a expressão “completamente”, afirmam Adelino e Nascimento (2013: 9), “o locutor,
enfatiza a certeza de que houve um envolvimento no mundo secretarial. A expressão em destaque
imprime um alto grau de adesão com relação ao conteúdo proposicional”. Por isso, trata-se de um
modalizador epistêmico asseverativo.

Já a modalização quase-asseverativa é aquela em que o falante considera o conteúdo da
pressuposição como quase certo, apresenta uma hipótese que depende de confirmação, nesse
caso, o falante se furta de toda responsabilidade sobre o valor de verdade ou falsidade da
proposição. O exemplo 2 de autoria de Adelino e Nascimento (2013) mostra como esse tipo de
modalização pode ser empregado:

Exemplo 2

“Apesar do contratempo, a coordenação cogitou a possibilidade de realizar os eventos quando houver uma nova data
para os mesmos, ficando as estagiárias convidadas para participar da organização”.
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O exemplo 2, apresenta um caso de modalização quase asseverativa marcado pela
expressão “possibilidade”. Ou seja, o conteúdo de P é apresentado como uma possibilidade, algo
que não é certo. (ADELINO E NASCIMENTO, 2013: 10).

Nos estudos dos modalizadores empreendidos por Nascimento e Silva (2012),
identificamos a modalização habilitativa no campo das epistêmicas de modo que este tipo de
modalização, segundo esses últimos autores, expressa a capacidade de algo ou alguém realizar o
conteúdo do enunciado, pois, conforme os autores, “[...] este modalizador possui, em sua base, o
caráter epistêmico, uma vez que não se pode expressar que algo ou alguém é capaz de realizar
algo sem que se tenha conhecimento a esse respeito”. (Nascimento e Silva 2012: 82).

Um exemplo de modalização habilitativa pode ser conferido no enunciado a seguir
retirado da pesquisa de Adelino e Nascimento (2013):

Exemplo 3

“Nesse estágio pude verificar a minha Inteligência Emocional, pois apareceram pelos caminhos alguns conflitos que
tive que agir com a cabeça, e não me deixar levar pelo impulso”.

Neste exemplo, conforme análise de Adelino e Nascimento (2013: 11), ao usar a expressão
“pude”, o locutor revela que foi capaz de gerenciar situações nas quais ele precisou ter equilíbrio
emocional para solucionar conflitos em seu campo de estágio. Assim, o verbo poder, no
enunciado, revela algo que o locutor foi capaz de fazer, qual seja, verificar sua inteligência
emocional.

Após discutirmos os três tipos de modalização epistêmica, considerados aqueles em que o
locutor expressa uma avaliação sobre o valor de verdade da proposição, passamos para a
discussão sobre a modalização deôntica.

Este tipo de modalização indica que o locutor considera o conteúdo da proposição como
algo que deve ou precisa ocorrer obrigatoriamente, defende Castilho e Castilho (1993). No
entanto, os modalizadores deônticos não expressam somente obrigatoriedade, mas também
podem expressar desejo ou vontade, proibição, possibilidade, conforme apontam os estudos
apresentados por Nascimento e Silva (2012).

A modalização deôntica de obrigatoriedade apresenta o conteúdo como algo obrigatório e
que precisa acontecer. O exemplo abaixo, que também faz parte da investigação de Adelino e
Nascimento (2013: 11), ilustra como essa modalização pode ocorrer em um enunciado:

Exemplo 4

“No DEMA, ocorre mensalmente uma reunião de departamento, e no decorrer de cada reunião se faz necessário a
elaboração de uma ata”.

Percebe-se neste exemplo de Adelino e Nascimento (2013:11), a presença de um
modalizador deôntico de obrigatoriedade, marcado pela expressão “se faz necessário”. Tal
expressão atua fortemente sobre o conteúdo do enunciado indicando algo que deve
obrigatoriamente ocorrer. O uso desse modalizador neste exemplo permite ao locutor dirigir o
interlocutor no sentido de que a produção da ata deve ocorrer a cada reunião e isto é algo
obrigatório naquele departamento acadêmico (DEMA).

A modalização deôntica de proibição de acordo com Nascimento e Silva (2012) expressa
o conteúdo do enunciado como algo proibido e deve ser considerado como tal pelo provável
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interlocutor. No exemplo que se segue, Nascimento e Silva (2012: 84) retrata  um caso desse tipo
de modalizador:

Exemplo 5

“Você não pode fumar nesse ambiente”

Neste exemplo, os autores afirmam que a expressão “não pode” se apresenta como uma
propibição para o interlocutor. Ou seja, a intenção do locutor é deixar claro que é proibido fumar
nesse ambiente.

A modalização deôntica de possibilidade ocorre, segundo Nascimento (2012), quando o
locutor responsável pelo enunciado expressa algo facultativo ou uma permissão, deixando, muitas
vezes, a cargo do interlocutor a escolha em realizar o que lhe é pedido pelo conteúdo do
enunciado. É possível verificar como essa modalização acontece a partir do exemplo de Adelino
e Nascimento (2013):

Exemplo 6

“O estágio III permitiu uma maior clareza com relação as atividades realizadas pelo profissional de secretariado,
deixando a certeza da importância do nosso trabalho, e de que nosso trabalho vai muito além das técnicas
secretariais.”

Neste exemplo, comenta Adelino e Nascimento (2013: 12), a intenção do locutor é deixar
claro que o estágio III facultou ao aluno “uma maior clareza” no que se refere as competências e
habilidades que o profissional de secretariado possui. Tais competências e habilidades vão “além
das técnicas secretariais”, ou seja, abrange outras atividades, por exemplo as gerenciais. Esse
efeito de sentido é produzido a partir do deôntico de possibilidade permitiu.

A modalização deôntica volitiva expressa um desejo ou vontade de que algo ocorra. Além
de deixar materializada, no enunciado, a vontade do falante, afirma Nascimento e Silva (2012:
86), esse tipo de modalizador pode funcionar como uma estratégia argumentativo-pragmática
através da qual o locutor pode pedir ou solicitar ao seu interlocutor que realize algo que deseja. O
exemplo abaixo, retirado de Adelino e Nascimento (2013:13) ilustra um caso desse tipo de
modalizador:

Exemplo 7

“ Foi então que o Assistente Administrativo me pediu para fazer as anotações sobre tudo que ali eu ouvia
de importante para que, no final da reunião pudéssemos elaborar a ata.”

Os autores, ao analisar este trecho, afirmam que a expressão me pediu para apresenta o
conteúdo “fazer as anotações sobre tudo que ali eu ouvia de importante” como um desejo ou uma
vontade do assistente administrativo quanto à atuação da estagiária no ato da reunião, no que se
refere especificamente a tomar notas dos pontos importantes em discussão. Por essa razão, essa
expressão imprime o caráter volitivo no conteúdo do enunciado.

O último tipo, denominado por Castilho e Castilho (1993) de modalização afetiva,
verbaliza as reações emotivas do falante em face do conteúdo proposicional, deixando de lado
quaisquer considerações de caráter epistêmico ou deôntico.
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Nesta proposta de trabalho, adotamos a reformulação deste último tipo de modalização
realizada por Nascimento (2005), em que esta foi denominada de modalização avaliativa, uma
vez que esse tipo de modalização mais do que revelar um sentimento ou emoção por parte do
locutor em função da proposição do enunciado, “[...] indica uma avaliação da proposição por
parte do falante, emitindo juízo de valor, e indicando, ao mesmo tempo, como o falante quer que
essa proposição seja lida.” (Nascimento 2005: 64).

O exemplo abaixo, retirado também de Adelino e Nascimento (2013) ilustra como esta
modalização ocorre em um enunciado:

Exemplo 8

“O trabalho em equipe foi uma grande forma de crescimento para mim, pois a interação com grupos de
pessoas diferenciadas me proporcionou a troca de conhecimentos e informações”.

Como afirma Adelino e Nascimento (2013: 13), verifica-se neste exemplo a presença de
uma expressão avaliativa que marca o posicionamento do locutor em relação ao trabalho em
equipe. Para o locutor, o fato de ter tido a oportunidade de trabalhar junto a profissionais de
outras áreas do conhecimento lhe proporcionou “uma grande forma de crescimento”. Assim, essa
expressão funciona neste trecho como um modalizador avaliativo, pois marca o posicionamento
do locutor frente ao conteúdo do enunciado.

Para discutir a modalização delimitadora, apoiamo-nos em Nascimento e Silva (2012).
Esses autores não consideram este tipo de modalizador pertencente ao campo das modalizações
epistêmicas e sim como um tipo de modalizador à parte que agem como negociador na
articulação argumentativa com o interlocutor. A partir do exemplo 9, analisado por Adelino e
Nascimento (2013) é possível verificar como essa modalização se realiza:

Exemplo 9

“O DEMA faz reuniões mensalmente com os professores do departamento”.

A modalização delimitadora neste exemplo que foi analisada por Adelino e Nascimento
(2013: 13) se manifesta por meio da expressão mensalmente, estabelecendo limites ao conteúdo
do enunciado. Ou seja, o locutor estabelece a frequência pela qual o DEMA realiza reuniões e,
assim, responsabiliza-se pelo conteúdo do enunciado, nos limites estabelecidos.

2.2 Relatório: um gênero discursivo

Bakhtin (2011) denomina os gêneros discursivos como “tipos relativamente estáveis de
enunciados”, que são delimitados a partir de três critérios: o conteúdo temático, o estilo
linguístico e a estrutura composicional. Tais critérios são tratados, em cada gênero, a partir da
própria natureza da esfera particular de interação social e da própria função interacional do
gênero. O referido autor, afirma que:

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque cada
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campo dessa atividade contém um repertório de gêneros do discurso, que cresce
e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um determinado
campo. (Bakhtin 2011: 262).

Considerando esse ponto de vista e a diversidade de gêneros discursivos, este estudioso
preocupou-se em distinguir os gêneros em primários e secundários. Para o autor, os gêneros
denominados de primários (simples) são as formas discursivas que se constituem em
circunstâncias de uma comunicação espontânea (réplica de diálogo, narrativa de costumes,
documentos etc.), enquanto que os gêneros chamados de secundários (complexos) são aqueles
que, conforme esse autor:

[...] aparecem em circunstâncias de uma comunicação cultural, mais complexa
e relativamente mais evoluída, principalmente na escrita: artística, científica,
sociopolítica. Durante o processo de sua formação, esses secundários absorvem
e transmutam os gêneros primários (simples) de todas as espécies, que se
constituem em circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea. (Bakhtin
2011: 263).

Essa distinção entre os gêneros primários e secundários é de relevante valor teórico, para
Bakhtin, em virtude da natureza do enunciado, pois, ainda segundo esse estudioso:

[...] tomar como ponto de referência apenas os gêneros primários leva
irremediavelmente a trivializá-los. A inter-relação entre os gêneros primários e
secundários de um lado, o processo histórico de formação dos gêneros
secundários do outro, eis o que esclarece a natureza do enunciado e, acima de
tudo, o difícil problema da correlação entre língua, ideologias e visões de
mundo. (Bakhtin 2011:263).

Nessa perspectiva, os gêneros primários são as formas discursivas constituídas em
situação de comunicação verbal relacionadas ao cotidiano, já os gêneros secundários são aqueles
ligados às esferas mais complexas da interação social, principalmente na forma escrita.

Dessa forma, cada gênero textual tem um propósito comunicativo bastante claro que o
determina e lhe dá uma esfera de circulação. Todos os gêneros têm uma forma e uma função,
bem como um estilo e um conteúdo, mas sua determinação se dá basicamente pela função e não
pela forma.

Considerando a classificação de Bakhtin (2011), o gênero relatório de estágio está entre
aqueles ditos secundários, uma vez que é produzido no universo acadêmico, em uma
circunstância de comunicação cultural mais complexa, utilizando termos bakhtinianos, com a
função de relatar e analisar experiências didático-pedagógicas vivenciadas por estudantes, em
ambientes profissionais. Para (Nascimento et al. 2010) apoiado em  Beltrão e Beltrão (2005:
329), “[...] o gênero relatório é um texto expositivo, no qual são relatadas ocorrências vivenciadas
ou  execuções de serviços”.
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Nesse mesmo sentido, Medeiros (2006: 143), conceitua o relatório como “[...] a
comunicação em que se expõe a ocorrência de fatos a alguém que deseja ser informado”.
Contudo, o autor chama a atenção para a necessidade de se conhecer bem o interlocutor, uma vez
que a linguagem deve se adequar a esse tipo de texto.

Em estudos desenvolvidos por Nascimento e Chaves (2008), o relatório é visto como um
texto que tem a função de interpretar fatos e apresentar propostas e não se trata somente de uma
exposição de fatos ou atividades, mas da análise desses, o que revela uma subjetividade explícita
do locutor do texto.

Dessa forma, compartilhamos com a opinião dos autores acima e acreditamos, portanto,
que essa discussão pode ser ampliada para o relatório de estágio supervisionado, considerando
que a característica principal deste gênero é relatar o exercício prático de atividades nas quais há
o desenvolvimento de habilidades instrumentais para complementação da formação profissional.
Tal exercício prático ocorre em espaços que possibilitam a inserção de alunos em formação sob a
orientação de professores e supervisores experientes ligados à universidade e à empresa
concedente, respectivamente.

Diante dessa abordagem, o relatório de estágio supervisionado é aqui compreendido como
uma atividade discursiva de articulação entre a formação e o exercício do trabalho, de modo que
esse gênero discursivo se constitui como um texto que possibilita aos alunos em formação não só
relatarem as atividades desenvolvidas, mas, principalmente, expressarem suas opiniões a respeito
da experiência vivida em um ambiente organizacional,  como sujeitos críticos e reflexivos a
respeito da profissão que irão assumir após a conclusão do curso. E, é neste momento reservado
para que os alunos expressem uma visão crítica acerca das experiências vivenciadas que marcas
de subjetividade são reveladas.

3 Procedimentos Metodológicos

Este estudo caracteriza-se como pesquisa documental, por se tratar de textos coletados em
sua forma originária, no locus da pesquisa, uma vez que tivemos acesso ao acervo bibliográfico
dos relatórios de estágio. Este tipo de pesquisa, segundo Gil (2002: 46) está entre aqueles que
“[...] constituem fonte rica e estável de dados”, tendo em vista que esse material possibilitou o
cumprimento dos objetivos estabelecidos para a pesquisa. Trata-se também de uma investigação
qualitativa, de base descritiva, porque descrevemos os tipos de modalizadores avaliativos,
analisando como eles constroem a argumentatividade do gênero discursivo relatório de estágio
supervisionado.

O objeto de investigação é constituído de 08 (oito) relatórios de estágio supervisionado
obrigatório, produzidos no semestre letivo 2012.1 por discentes do curso de Secretariado
Executivo Bilíngue da UFPB. Foram identificados 98 (noventa e oito) modalizadores avaliativos
no corpus estudado e, destes, fizemos um recorte de 8 (oito) trechos, sendo um de cada relatório,
para aqui ser discutido.

Gostaríamos de registrar que este trabalho faz parte dos estudos desenvolvidos pelo
LASPRAT - Laboratório Semântico-Pragmático de Textos da UFPB, no qual faço parte,
enquanto doutoranda.
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4 Análise dos Relatórios de Estágio

Conforme discutimos no marco teórico, a modalização avaliativa é aquela em que o locutor
expressa um juízo de valor a respeito do conteúdo do enunciado, excetuando-se qualquer
avaliação deôntica ou epistêmica. Foi possível perceber durante o nosso estudo que em todos os
relatórios que integram o nosso corpus a modalização avaliativa se fez presente. O trecho 1 a
seguir representa um dos exemplos encontrados em nossas análises.

Trecho 1
“O estágio é um momento de fundamental importância no processo de formação do profissional. Constitui-se em
um treinamento que possibilita os estudantes vivenciarem o que foi aprendido na universidade, tendo como função
integrar as inúmeras disciplinas que compõem o currículo acadêmico, dando-lhes unidade estrutural e testando-lhes
o nível de consistência e o grau de entrosamento. A teoria é uma ferramenta essencial para a consolidação da
prática. Assim o Estágio Supervisionado adquiriu um papel substancial no processo de graduação, pois, o mesmo
caracteriza-se como a prática em meio à aprendizagem na graduação”.

Nesta passagem do texto, que faz parte da introdução de um dos relatórios de estágio
analisados, observa-se a presença de expressões que revelam o envolvimento do locutor perante o
enunciado. O locutor se posiciona positivamente em relação à importância do estágio na
formação do aluno. Para isso, faz uso da expressão “fundamental importância” para avaliar o
termo momento, “uma ferramenta essencial” para avaliar o termo teoria e “um papel substancial”
para avaliar o termo estágio supervisionado.

Percebe-se também que o locutor, além de expor um ponto de vista, também está buscando
convencer, ou mostrar ao seu interlocutor que, no caso, é o professor orientador do estágio, sobre
a importância desta atividade para o seu desenvolvimento enquanto discente.

Observa-se ainda que todas estas expressões imprimem um posicionamento do locutor a
respeito da experiência que ele vivenciou no estágio e é por meio desses recursos que o locutor
constrói um ponto de vista, ressalta um aspecto do estágio e, construindo dessa maneira a
argumentação de seu texto.

Trecho 2
“O estagiário foi uma das melhores experiências que obtive enquanto discente, pois, é através do estágio que o
estudante entra em contato com a realidade empresarial e põe em prática tudo o que foi absorvido em sala de aula,
unindo assim, as teorias estudadas às práticas secretariais e as relações humanas existentes”.

No trecho acima, verifica-se a presença de uma expressão avaliativa que marca o
posicionamento do locutor em relação à experiência adquirida no decorrer do estágio. Percebe-se
que o locutor enfatiza que o estágio representou para ele “uma das melhores experiências”
vivenciada durante a sua formação. Dessa forma, a expressão “melhores” funciona neste
enunciado como um modalizador avaliativo, pois revela o positivamente e o sentimento do
locutor no que se refere a experiência que obteve enquanto discente.

Trecho 3
“O estágio é uma atividade importante e pertinente na formação de qualquer profissional, pois este é visto como
uma experiência transitória entre o acadêmico e profissional. É uma atividade enriquecedora que possibilita ao
graduando a apreensão de algumas técnicas e sua apropriação para a futura profissão”.
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Neste recorte extraído do relatório 3, a modalização avaliativa é marcada pelas expressões
“importante”, “pertinente” e “enriquecedora”. Através delas, o locutor apresenta o seu ponto de
vista sobre o estágio enquanto atividade que contribui para a formação profissional do discente,
além disso, permite emitir um juízo de valor sobre a experiência adquirida, sinalizando que esta
representou para ele a possibilidade de aprender a colocar em prática as habilidades e
competências que serão exigidas ao longo do exercício profissional futuro.

Percebe-se, portanto, que o locutor ao se posicionar dessa maneira, faz com que sua
avaliação seja, na verdade, uma tomada de posição frente a outros discursos. O discurso que
dialoga com ele é, por exemplo, o que diz que o estágio não é uma atividade importante  e
pertinente. Observa-se que há outros discursos por trás desses, conforme retrata o dialogismo
bakhtiniano, todo discurso nasce numa relação com outros discursos. De modo que a
modalização avaliativa materializada linguisticamente pode representar um recurso
argumentativo no qual  o locutor assume uma posição frente a outros discursos.

Trecho 4
“O meu objetivo nesse estágio além de cumprir mais uma disciplina da grade curricular do curso, é também de

aprofundar meus conhecimentos na área secretarial, e o mais importante, não só observei, mas, desenvolvi
atividades que são rotineiras para o profissional dessa área... aprendi e realizei várias atividades que servirão de
suporte para minha vida profissional e vivenciei experiências únicas e de muita importância tanto para minha
vida acadêmica quanto profissional”.

Neste exemplo, observam-se várias expressões que marcam a avaliação do locutor a
respeito do conteúdo enunciado. As expressões destacadas revelam o ponto de vista do locutor
sobre o ganho de conhecimento que ele obteve durante o estágio, conhecimento este que abrange
não só a vida acadêmica, mas também a profissional. Tais expressões em destaque também
deixam marcado o sentimento do locutor, ou seja, ele está preocupado em externar que o estágio
representou para ele um momento de aprofundamento da teoria estudada durante o curso.

Assim, ao utilizar a expressão “o mais importante”, o responsável pelo discurso se
posiciona frente ao conteúdo do dito, pois deixa claro que além de ter observado as rotinas de sua
área desenvolveu ainda atividades relacionadas ao seu fazer profissional. Atividades estas que ele
avalia como sendo mais importante do que “cumprir com uma exigência de sua grade curricular”.

Trecho 5
“O término do estágio foi coroado com a realização de um evento de boas vindas ao semestre e o lançamento de

um livro, o evento foi realizado pelas estagiárias do escritório e da coordenação do curso. O estágio III permitiu
uma maior clareza com relação as atividades realizadas pelo profissional de secretariado, deixando a certeza da
importância do nosso trabalho, e de que nosso trabalho vai muito além das técnicas secretariais”.

O trecho acima, também apresenta várias expressões avaliativas do locutor sobre o término
do estágio realizado. Ao usar o termo “coroado” o locutor deseja dizer, por exemplo, que além
das atividades desenvolvidas do decorrer da sua prática, “no término do estágio” fez parte da
equipe que organizou “um evento de boas vindas” aos alunos recém-chegados ao curso, e para
isso, faz uso de outras expressões valorativas para deixar claro o quanto foi válido vivenciar essa
fase experimental na sua formação acadêmica.

A Expressão “maior clareza” explicita que, o locutor também deseja enfatizar mais
especificamente que nesse estágio, ele conseguiu compreender melhor o fazer profissional do
secretário executivo, e, com isso, deixa claro a importância desse estágio para sua formação
acadêmica. Além disso, expressa também que o trabalho do secretário é importante para as
empresas e representa não somente um trabalho técnico, mas também gerencial.
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Trecho 6
“A Prefeitura Municipal de Guarabira é uma instituição íntegra que se preocupa e se compromete com o bem-estar
de seus funcionários e cidadãos. Está sempre presente na forma de ações sociais, na saúde, meio ambiente,
incentivando a prática esportiva e beneficiando seus cidadãos através da cultura e do turismo, proporcionando
eventos sociais e continuamente avançando na educação. A instituição é responsável e oferece apoio aos
funcionários para o crescimento profissional além de incentivar a prática de estágio”.

Observa-se neste trecho, cinco expressões que aqui podem ser conceituadas como
avaliativas, uma vez que a intenção do locutor é apresentar uma visão positiva a respeito do seu
campo de estágio. Para isso, o locutor usa os adjetivos destacados com o intuito de deixar claro
para o interlocutor que recebeu o apoio da Prefeitura para desenvolver o seu estágio no seu
próprio espaço de trabalho. Percebe-se que o locutor não fala da sua experiência enquanto
estagiário, mas o seu foco é elogiar o seu local de trabalho que também foi seu ambiente de
estágio obrigatório.

De modo que, ao expressar esse ponto de vista, o locutor indica de que forma o interlocutor
deve ler o enunciado. O interessante é que o locutor faz questão de ser bastante enfático ao
classificar o seu campo de estágio como um espaço “íntegro”. Talvez seja uma estratégia para
fazer com que o seu interlocutor perceba que o fato de ele ter desenvolvido o estágio no seu
próprio ambiente de trabalho não comprometeu o seu aprendizado enquanto aluno, uma vez que
recebeu “apoio” e “incentivo” da sua equipe de trabalho.

Trecho 7
“É importante informar que as atividades estabelecidas pelo PA foram as mesmas estabelecidas e praticadas
durante as disciplinas de estágio supervisionado II, III e IV, apenas ocorreu um aperfeiçoamento por parte da aluna
em relação às atividades pouco postas em prática no estágio anterior”.

Neste trecho extraído do relatório 7, percebe-se que o locutor inicia o seu texto com a
expressão avaliativa “é importante”. Ao utilizar este termo, o locutor apresenta um ponto de vista
sob as atividades estabelecidas no Plano de Atividade as quais considera importante.

No decorrer do texto, usa a expressão “aperfeiçoamento” para argumentar que as atividades
que havia desenvolvido anteriormente foram aperfeiçoadas, ou seja, foram melhor executadas.
Enfatiza ainda que as atividades “pouco postas em prática no estágio anterior” foram
desempenhadas estágio IV visto que estas foram pouco trabalhadas na fase anterior, ou seja, nos
estágios II e III.

Ao usar esse tipo de avaliação, a intenção do locutor (aluno) é sensibilizar o seu
interlocutor (orientador) para que este considere que houve um progresso com relação ao
“aperfeiçoamento” das atividades pertinentes ao seu Plano de Atividade (PA). Neste caso, o
locutor espera que o seu interlocutor considere tal aperfeiçoamento no momento de emitir a nota
à sua prática.

Trecho 8
“Desenvolvi meu estágio de maneira bastante tranquila, a instituição me deu todas as ferramentas necessárias
para que eu pudesse aplicar todas as atividades planejadas previamente. A prática do estágio é um momento muito
oportuno para o acadêmico aprofundar ainda mais seus conhecimentos...”.

No relatório 8, o locutor inicia o seu texto relatando como o estágio foi conduzido. Para
tanto, faz uso de expressões avaliativas tais como: “de maneira bastante tranquila” e “muito
oportuno” para emitir um juízo de valor a respeito do seu estágio. Com isso, ele avalia
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positivamente o estágio ao deixar implícito que não encontrou dificuldade em conduzir a sua
prática, pois a instituição que o recebeu lhe proporcionou condições adequadas para que ele
pudesse exercer o seu exercício pré-profissional com tranquilidade e ainda enfatiza que o estágio
representou para ele um “momento oportuno” para aprofundar os conhecimentos adquiridos no
decorrer da sua formação acadêmica.

5 Considerações Finais

Neste artigo, buscamos levantar uma discussão a respeito da modalização em relatórios de
estágio supervisionado obrigatório, produzidos por alunos do curso de Secretariado Executivo
Bilíngue da UFPB. Focamos nossas análises nos modalizadores avaliativos, muito embora a
discussão teórica tenha também explorado os modalizadores do tipo epistêmicos, deônticos e
delimitadores.

Observa-se que a modalização avaliativa aparece em todos os relatórios de estágio
supervisionado analisados neste trabalho. Esse fato pode confirmar a tese de Nascimento e Silva
(2012) ao defenderem que este tipo de modalizador não só serve para que o locutor imprima seu
ponto de vista como também está direcionado para o interlocutor, na medida em que indica como
este deve ler o enunciado. De modo que a argumentação implica sempre a construção de uma
imagem. É possível perceber isso nos fragmentos quando o locutor constrói uma bela imagem
dele mesmo, do estágio e de sua prática. Essa imagem que é construída por meio dos
modalizadores avaliativos representa um rico recurso argumentativo. Isso porque, objetiva
convencer e persuadir o interlocutor.

O uso frequente desse modalizador no corpus aqui estudado bem como a função com que
foi utilizado se relaciona com as características do relatório de estágio supervisionado. Isto
porque, uma das funções do relatório de estágio é a de registrar os relatos do aluno estagiário.
Esses relatos são destinados ao professor orientador da universidade e ao supervisor da empresa
concedente, para que ambos possam conhecer a capacidade de expressão reflexiva e crítica desse
aluno a respeito de sua prática extra sala de aula. É por meio das expressões relatadas pelo aluno,
que o orientador e o em conjunto com o supervisor avaliam, no contexto de instrução formal, a
experiência adquirida no exercício da prática pré-profissional do aluno.

Desta forma, o locutor (aluno) constrói argumentos com a intenção de justificar como as
atividades previstas no Plano de Atividades de Estágio (PAE), assim como aquelas não previstas,
foram realizadas, e o que elas representaram para o seu aprendizado enquanto aluno e futuro
profissional.

Constatou-se, portanto, no corpus analisado, que os modalizadores utilizados no gênero
relatório têm a ver com a expressão de um posicionamento do locutor frente à experiência vivida,
em seu campo de estágio. Além disso, os resultados demonstram que a modalização avaliativa
em relatórios de estágio funciona muitas vezes como uma estratégia do locutor (aluno) para
demonstrar comprometimento com a sua prática, uma vez que julga, avalia e emite um ponto de
vista sobre o estágio.

A discussão aqui empreendida não esgota as possibilidades de análise com esse tipo de
corpus, mas, pelo contrário, abre a possibilidade de se estudar o fenômeno da modalização em
outras práticas acadêmicas e profissionais de outros cursos de graduação. Cabe salientar que além
dos modalizadores avaliativos, Adelino e Nascimento (2013) identificaram modalizadores
epistêmicos, deônticos e delimitadores presentes no gênero aqui estudado, indicando que este
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trabalho pode ser ampliado ou delimitado conforme os objetivos almejados por colegas
pesquisadores a respeito do fenômeno da modalização neste gênero.

Os relatórios de estágio supervisionado de Secretariado Executivo Bilíngue da UFPB,
objeto de estudo desta pesquisa, são textos produzidos pelos alunos matriculados nas disciplinas
de estágio supervisionado obrigatório II, III e IV. Os referidos textos são entregues à coordenação
de estágio e utilizados como produto final das referidas disciplinas e, além disso, esses textos se
constituem em instrumento pelo qual o professor orientador e o supervisor do campo de estágio
avaliam o aluno, a sua vivência prática no campo de estágio. Destacamos que essa vivência é
obrigatória, de acordo com a lei Federal de Estágio nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Constatamos que os 98 (noventa e oito) modalizadores avaliativos presentes nos relatórios
analisados revelaram que o locutor (aluno) constrói o seu argumento visando emitir um juízo de
valor com o intuito de convencer os seus interlocutores (professor orientador e supervisor
externo) de que a sua prática contribuiu fortemente com a sua formação acadêmica.

Por meio das análises realizadas, comprovamos que a modalização avaliativa se fez
presente no gênero aqui trabalhado, confirmando a nossa assertiva de que o processo de
argumentação está presente no relatório de estágio, principalmente, por meio de modalizadores
avaliativos, uma vez que estes permitem que o locutor exprima um ponto de vista a respeito de
seus enunciados.

Por fim, as análises empreendidas revelaram que os modalizadores avaliativos usados pelo
locutor (aluno) indicam como o interlocutor (professor orientador) deve ler o seu enunciado, ou
seja, este tipo de modalizador indica como o locutor quer que sua proposição seja compreendida
pelo interlocutor. Este recurso funcionou no corpus investigado como uma estratégia
argumentativa, confirmando assim a assertiva proposta neste trabalho, a de que o processo de
argumentação está presente no relatório de estágio por meio de modalizadores avaliativos, uma
vez que estes permitem que o locutor exprima um ponto de vista a respeito de seus enunciados.
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