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RESUMO
A reflexão crítica sobre a escola e os fazeres docentes tem favorecido a produção e
a sistematização de novos saberes alicerçados em fundamentos científicos,
notadamente sobre as práticas pedagógicas. No ensino de Língua Portuguesa, as
pesquisas buscam compreender o que e como se ensina e se aprende durante a
escolarização. Nessa perspectiva, foi realizado um estudo sobre a formação do
professor de Língua Portuguesa e suas implicações na sala de aula, procurando
observar a atuação dos alunos-mestres no contexto escolar durante a realização dos
Estágios Supervisionados. Para tanto, elegeu-se como objetivo geral investigar
como o curso de licenciatura em Letras da UFRN/CERES/campus de Currais Novos
promovia a formação de futuros professores para atender às expectativas das
políticas públicas para o ensino de Língua Materna. Foram tomados como
referenciais os PCN, o Projeto Político-Pedagógico do curso e autores da área de
ensino de Língua Portuguesa e de Educação, dentre eles: Geraldi (1996), Travaglia
(1996, 2003), Antunes (2003, 2007, 2009, 2010), Lomas (2003), Figueiredo (2005),
Marcuschi (2001, 2008), Riolfi et al. (2008), Possenti (2003), Alarcão (1996, 2001),
Imbernón (2011), Pimenta e Lima (2010) e Schön (1993). O estudo está situado no
âmbito da Linguística Aplicada e caracteriza-se como pesquisa qualitativa de
natureza interpretativista, a partir de uma abordagem de inspiração etnográfica do
ambiente do Estágio Supervisionado. Nos resultados, constatou-se que os alunosmestres privilegiam o ensino prescritivo, fundamentado numa concepção de língua
como sistema, direcionando o ensino de língua na contramão da abordagem
funcionalista (língua/uso) e distanciando-se consideravelmente da proposta de
formar um aluno crítico e agente de transformação. No que diz respeito à visão dos
alunos-mestres sobre o curso, foram elencadas algumas questões relevantes,
dentre elas: o caráter conteudístico do curso, a distribuição da carga horária dos
componentes curriculares, a revisão das ementas, a oferta de disciplinas de inclusão
social, a reorganização das atividades de estágio em relação ao acompanhamento e
à orientação aos alunos-mestres e, especialmente, a desarticulação entre
teoria/prática, que foi considerada como responsável por muitas das dificuldades
encontradas pelos referidos alunos na fase de regência de classe nos níveis de
ensino fundamental e médio. Desse modo, a partir da análise desses significados
construídos pelos alunos-mestres sobre o processo de formação na licenciatura de
Letras, constatou-se a necessidade de uma reestruturação do projeto do curso, em
virtude de ele apresentar fragilidades que precisam ser revistas em função da
melhoria da qualidade do ensino de graduação.

Palavras-chave: Formação de professores. Ensino de Língua Materna. Metodologia
de ensino.

RÉSUMÉ

La réflexion critique portant sur l’école et sur la praxis des enseignants a favorisé la
poduction et la systématisation de nouveaux savoirs fondés sur des bases
scientifiques, notamment en ce qui concerne les pratiques pédagogiques. Pour ce
qui est de l’enseignement de la Langue Portugaise, les recherches essaient de
comprendre ce que l’on enseigne et ce que l’on apprend, et comment ce double
processus a lieu durant la période de la scolarisation. Dans cette perspective, nous
avons réalisé une étude sur la formation de l’enseignant de Langue Portugaise et
ses implications en salle de classe, en nous appliquant à observer la façon dont les
élèves-enseignants interviennent dans le contexte scolaire, pendant la réalisation
des Stages Supervisés. En vue de cela, nous avons choisi comme objectif général
d’examiner la façon dont la licence en Lettres de l’UFRN / CERES / campus de
Currais Novos assure la promotion des futurs enseignants, en conformité avec les
attentes inhérentes aux politiques publiques tournées vers l’enseignement de la
Langue Maternelle. Nous nous sommes appuyée sur les PCN et le projet politicopédagogique du cours en question, ainsi que sur des auteurs spécialisés dans le
domaine de l’enseignement de la Langue Portugaise et de l’Éducation, tels que
Geraldi (1996), Travaglia (1996, 2003), Antunes (2003, 2007, 2009 et 2010), Lomas
(2003), Figueiredo (2005), Marcuschi (2001, 2008), Oliveira (2010), Riolfi et al.
(2008), Possenti (2003), Alarcão (1996, 2001), Imbernón (2011), Pimenta el Lima
(2010) et Schön (1993). La présente étude relève de la Linguistique Appliquée et se
caractérise comme une recheche qualitative de nature interprétativiste, fondée sur
une approche d’inspiration ethnographique du milieu où se tient le stage supervisé.
Pour ce qui est des résultats, nous avons constaté que les élèves-enseignants
privilégient l’ensignement prescriptif, fondé sur une conception de la langue comme
système, et que, ce faisant, ils placent leur pratique à rebours de l’approche
fonctionnaliste (langue/usage), en s’éloignant considérablement de la proposition qui
vise à former un éléve doué de sens critique et susceptible de constituer un agent de
transformation. En ce qui concerne l’opinion des élèves-enseignants sur le cours,
des questions importantes ont été relevées: une excessive insistance sur les
contenus ; la distribution des horaires des disciplines ; la révision des synopsis ; la
proposition de disciplines à caractère d’inclusion sociale ; la réorganisation des
activités de stage en fonction de l’accompagnement et de l’orientation des élèvesenseignants et, spécialement, la désarticulation théorie/pratique tenue pour
responsable de bien des difficultés auxquelles se heurtent les élèves en question lors
de la régence de classe dans l’enseignement de la Langue Portugaise aux niveaux
fondamental et moyen de l’enseignement public. Ainsi, à partir de l’analyse de ces
significations construites par les élèves-enseignants sur le processus de formation
dans le cadre de cette licence en Lettres, nous constatons le besoin d’une révision
du projet du cours, laquelle se justifie par ses nombreuses fragilités, en vue d’une
amélioration de la qualité de l’enseignement de la licence.

Mots-clés: Formation des enseignants. Enseignement de la Langue Maternelle.
Métholologie de l’enseignement.

RESUMEN
La reflexión crítica sobre la escuela y los quehaceres docentes ha favorecido la
producción y la sistematización de nuevos saberes basados en fundamentos
científicos, principalmente sobre las prácticas pedagógicas. En la enseñanza de
Lengua Portuguesa, las investigaciones buscan comprender lo qué y cómo se
enseña y se aprende durante la escolarización. En esa perspectiva, realizamos un
estudio sobre la formación del profesor de Lengua Portuguesa y sus implicaciones
en la clase, buscando observar la actuación de los alumnos-maestros en el contexto
escolar, durante la realización de las Prácticas. Para tanto, elegimos como objetivo
general, investigar cómo la carrera de Filología de la UFRN/CERES/Campus de
Currais Novos promovía la formación de futuros profesores para atender a las
expectativas de las políticas públicas para la enseñanza de Lengua Materna. Como
referencial teórico, estudiamos los PCN, el proyecto político pedagógico de la
carrera y autores del área de enseñanza de Lengua Portuguesa y de Educación,
entre ellos, Geraldi (1996), Travaglia (1996, 2003), Antunes (2003, 2007, 2009 y
2010), Lomas (2003), Figueiredo (2005), Marcuschi (2001, 2008), Oliveira (2010),
Riolfi et al. (2008), Possenti (2003), Alarcão (1996, 2001) Imbernón (2011), Pimenta
y Lima (2010) y Schön (1993). El estudio está situado en el ámbito de la Lingüística
Aplicada y se caracteriza como investigación cualitativa de naturaleza
interpretativista, a partir de un abordaje de inspiración etnográfica del ambiente de
las Prácticas. En los resultados constatamos que los alumnos-maestros privilegian la
enseñanza prescriptiva, fundamentado en una concepción de lengua como sistema,
direccionando la enseñanza de la lengua para la dirección contraria al abordaje
funcionalista (lengua / uso), distanciándose considerablemente de la propuesta de
formar un alumno crítico y agente de transformación. Respecto a la visión de los
alumnos-maestros sobre la carrera, fueron listadas algunas cuestiones relevantes,
entre ellas, los contenidos que hacen parte de la carrera, la distribución de la carga
horaria de los componentes curriculares, la revisión de las ementas, la oferta de
asignaturas de inclusión social, la reorganización de las actividades de la práctica en
relación al acompañamiento y orientación a los alumnos-maestros y, especialmente,
la desarticulación teoría / práctica que fue considerada como responsable por
muchas de las dificultades encontradas por los referidos alumnos en la fase de
regencia de clase en la enseñanza de Lengua Portuguesa en los niveles de
enseñanza fundamental y media. De ese modo, a partir del análisis de estos
significados construidos por los alumnos-maestros sobre el proceso de formación en
esa carrera de Letras, constatamos la necesidad de una revisión del proyecto de la
carrera, pues éste presenta esas fragilidades que necesitan ser analizadas en
función de la mejoría de la calidad de la enseñanza de la graduación.

Palabras clave: Formación de profesores. Enseñanza de Lengua Materna.
Metodología de enseñanza.
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1 INTRODUÇÃO

Em função das demandas históricas e sociais do país, com seus reiterados
índices de baixo rendimento escolar, o processo educativo brasileiro tem suscitado,
sobretudo nas duas últimas décadas, intensas investigações que buscam uma
compreensão mais acurada dos fenômenos que lhe são inerentes e mais sensíveis.
Com base na reflexão crítica sobre a escola e os fazeres docentes, têm sido
possíveis a produção e a sistematização de novos saberes alicerçados em
fundamentos científicos, notadamente sobre as práticas pedagógicas, visto que,
para o enfrentamento da problemática, as pesquisas buscam, sobretudo,
compreender o que e como se ensina e se aprende nos diversos níveis de
escolarização e nas diversas áreas de conhecimento. Dessa forma, tais estudos
estabelecem-se

com

estreitos

vínculos

epistemológicos

e

metodológicos

interdisciplinares, como é o caso desta investigação, na qual realizamos uma
pesquisa sobre a formação do professor de Língua Portuguesa, com suas
decorrentes implicações nas práticas escolares. Vale salientar que a escolarização
da Língua Materna, aliás, tem constituído, dentro e fora da academia, um dos
principais focos de atenção na problemática do baixo rendimento escolar dos alunos
brasileiros.
De fato, ao mesmo tempo em que são investidos esforços nessas pesquisas
sobre o ensino brasileiro, as estatísticas têm apontado para um sistema educacional
deficitário, que coloca o país na 84ª posição, num ranking de 187 países avaliados
pelos indicadores educacionais contidos no Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH)1. Essa classificação deve-se a fatores que envolvem a escolarização, dentre
os quais figuram os anos dedicados à escolaridade, à evasão e à repetência, que
necessitam de uma maior atenção das políticas públicas nacionais. Além disso, é
preciso destacar a problemática que envolve a valorização do professor, tendo em
vista que é imprescindível à qualidade da educação a formação de profissionais
competentes, socialmente valorizados e adequadamente remunerados.

1

Fonte: Disponível em: <www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/index.php>. Acesso em: 11 ago.
2012.
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Devemos reconhecer que investigar a escola em seus múltiplos componentes
e, em especial, a sala de aula, tem trazido grandes contribuições para a melhoria da
qualidade do ensino, mas é preciso avançar muito na busca de soluções para os
problemas que, ainda, afetam o cotidiano da instituição escolar. Com o ensino de
Língua Portuguesa não tem sido diferente, porque, mesmo sendo objeto de
inúmeras pesquisas que atentam para a sua precariedade, não se tem observado
uma substancial mudança qualitativa no dia a dia da escola, pois os egressos do
sistema educacional, após 12 anos de escolarização, apresentam, ao final do ensino
médio, dificuldades elementares nas atividades de leitura e compreensão, no
manejo da escrita, bem como um precário domínio da oralidade em situações
formais de comunicação.
No que se refere à sistemática de ensino de Língua Materna, pesquisas na
área de linguagem revelam que, apesar da grande preocupação dos investigadores
e de significativos avanços das teorias linguísticas, as práticas pedagógicas insistem
no repasse de conteúdos gramaticais de forma fragmentada e descontextualizada,
enfatizando-se um ensino burocratizante dos atos de ler, escrever e falar, que
aposta numa concepção de linguagem enquanto sistema e de um ensino
meramente prescritivo e metalinguístico. Assim sendo, fica patente que a escola
precisa romper de modo radical com essa tradição, que sobrevive insistentemente
no ensino brasileiro, como também acolher os conhecimentos linguísticos e didáticopedagógicos para favorecer um ensino produtivo que possa garantir aos estudantes
um domínio efetivo das atividades linguageiras que se processam nos contextos
sociointeracionais dos quais participam.
Vale salientar que a proposta oficial vigente no sistema educacional brasileiro,
contida nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, MEC/SEF, 1998), traz
orientações significativas e relevantes para a viabilização dos objetivos de ensino de
Língua

Portuguesa,

canalizados

para

o

desenvolvimento

da

competência

comunicativa dos indivíduos, no sentido de garantir ao aluno o domínio da leitura, da
escrita e da fala em situações comunicativas diversificadas, como também a
compreensão da realidade social, histórica e estrutural da linguagem.
Para compreender como se realiza um ensino dessa natureza, é preciso que
se reflita sobre a formação de profissionais competentes que tenham, dentre outras
qualidades, o domínio do conhecimento específico (saber disciplinar) e que
compreendam as políticas públicas educacionais, a escola, o próprio sistema de
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ensino, a dinâmica da sala de aula e a natureza complexa e diversificada dos
alunos. Além disso, eles devem conhecer fundamentos teóricos que embasem uma
pedagogia firmada em uma concepção de linguagem adequada ao propósito de
preparar sujeitos históricos que se envolvam com a participação e a transformação
sociais. Torna-se imprescindível, também, que esses profissionais conheçam as
atuais tendências pedagógicas, cujas metodologias de ensino devem promover um
aprendizado significativo da Língua Materna, aliando, conforme propõem Chevallard
(1985) e Bronckart e Giger (1998), o “saber” (conhecimentos científicos específicos)
ao “saber fazer” (tratamento didático dos saberes específicos), em prol de um ensino
comprometido com a formação cidadã.
A partir desse entendimento, constatamos que o processo de ensino e
aprendizagem de Língua Portuguesa necessita de análises e propostas pedagógicas
que efetivamente insiram no contexto da sala de aula os saberes linguísticos
advindos da ciência da linguagem, bem como os saberes didáticos e pedagógicos
que favoreçam um aprendizado satisfatório. Porém, sabemos que a eficácia do
processo de ensino e aprendizagem só ocorrerá na medida em que a formação dos
profissionais aconteça de forma bem fundamentada nos conhecimentos linguísticos
e didáticos, como também estruturada a partir de um Projeto Político-Pedagógico do
curso de graduação, no qual sejam articulados os saberes linguísticos específicos
com o saber fazer, uma vez que esses conhecimentos devem formar o lastro teórico
sobre o qual serão construídos os ensinamentos de Língua Materna. Além disso, a
construção das práticas pedagógicas precisa alicerçar-se no domínio desses
saberes, de modo que favoreçam a adoção de uma concepção interacional da
linguagem, e na utilização de metodologias de ensino ajustadas a uma proposta de
ensino que prima por um aprendizado significativo da língua. Portanto, o futuro
professor precisa conscientizar-se de que deve dominar o aparato teórico para poder
tomar decisões sobre sua prática, no que diz respeito ao planejamento das aulas, à
seleção de atividades, ao gerenciamento da sala de aula e ao processo de
avaliação, ou seja, terá a obrigação de saber o que é ensinar, o que é método de
ensino, o que é língua, o que significa saber Português e por que ensiná-lo a alunos
brasileiros falantes dessa língua.
Para entender como ocorre a formação de futuros professores de Português,
centramos nossas análises nos Estágios Supervisionados de Língua Portuguesa
quando os alunos já cursavam o 5º período. Esses estágios foram realizados de
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2008 a 2010, nos dois primeiros anos da implantação do novo Projeto PolíticoPedagógico do curso de Letras, que desencadeou significativas mudanças na carga
horária das disciplinas teóricas e práticas, na grade curricular, nos objetivos das
atividades

práticas

(estágio

e

prática

como

componente

curricular)

e,

consequentemente, na formação profissional desses alunos.
Assim, realizamos esta pesquisa, que expressa nossa curiosidade acadêmica
despertada pelas próprias experiências profissionais como professora, ao longo dos
anos de docência, e como participante da comissão de elaboração desse novo
Projeto Político-Pedagógico do curso de Letras. Nela, procuramos investigar a
atuação dos alunos estagiários no contexto escolar, especificamente em sala de
aula de Língua Portuguesa, haja vista que pretendíamos analisar o processo de
formação de professores e suas implicações para o ensino de língua. Além disso,
era nosso interesse saber como estava sendo implantado o currículo e como os
sujeitos informantes vivenciavam essa implantação, apontando os conflitos e as
sugestões suscitados nas vivências das atividades de Estágio Supervisionado.
Desse modo, desencadeamos nossa pesquisa a partir das seguintes
questões norteadoras:
 Qual o perfil do egresso do curso de Letras?
 Como acontece o Estágio Supervisionado e suas implicações para a
formação profissional dos alunos de Letras?
 Quais os significados atribuídos pelos estagiários às atividades do
estágio como componente de sua formação profissional e à relação
teoria e prática?
 Como os estagiários incorporam a atitude profissional do “saber” e do
“saber fazer”?
 Como os estagiários promovem a transposição dos saberes linguísticos
no contexto de sala de aula e elaboram ações didáticas em função dos
propósitos de ensino nos níveis fundamental e médio com relação à
sua autonomia e à sua criatividade?
 Qual é a concepção de linguagem e a abordagem de ensino adotada
pelos estagiários na fase de regência para promover o ensino de
Língua Portuguesa?
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Com o propósito de responder a esses questionamentos, propomo-nos a
investigar um curso de graduação cuja finalidade é a formação de professores de
Língua Portuguesa para atuar nos níveis de ensino fundamental e médio. Desse
modo, procuramos entender como ocorre essa formação do futuro professor e, a
partir daí, tentamos definir o perfil do profissional egresso. Para tanto, traçamos
como objetivo geral da pesquisa:
 Investigar a licenciatura em Letras – Língua Portuguesa e Literaturas –
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, oferecida pelo
Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), no campus de Currais
Novos, buscando compreender como essa instituição viabiliza a
formação dos futuros professores para atender às expectativas das
políticas públicas para o ensino de Língua Portuguesa.
Nessa

perspectiva,

focalizamos

os

objetivos

específicos,

conforme

especificamos a seguir:


Analisar a implantação do novo currículo de Letras a partir do
Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa.



Verificar como os alunos-mestres transpõem os saberes
linguísticos e didático-pedagógicos nas diversas fases do estágio.



Identificar a visão dos alunos-mestres sobre a universidade, a
escola e o ensino de Língua Portuguesa.



Analisar a concepção de linguagem e a abordagem de ensino
escolhidas pelos alunos-mestres.



Identificar os significados que os alunos-mestres atribuem às
atividades de estágio como componente de sua formação
profissional.

Como justificativa, apresentamos alguns fatos, dentre eles, o desejo dos
diversos segmentos do CERES/campus de Currais Novos de operacionalizar uma
mudança no Projeto Político-Pedagógico do curso de Letras, bem como de atender
as exigências legais do Conselho Nacional de Educação (CNE) para a formação de
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professores e as propostas educacionais vigentes. Além disso, destacamos a
importância da universidade como centro de preparação de profissionais, com o
objetivo de avaliar e produzir conhecimentos sobre uma licenciatura que forma
professor de Língua Portuguesa.
Ao longo da minha carreira de magistério superior, como professora de
Estágio Supervisionado, tive a oportunidade de vivenciar o cotidiano dos estagiários
e perceber as muitas dúvidas que apresentavam quando chegavam ao estágio. Uma
das principais alegações desses alunos era a desarticulação entre a teoria e a
prática, tendo em vista que, na organização curricular do curso de Letras, era
previsto, nos seis semestres iniciais, o cumprimento das disciplinas teóricas e,
somente, nos dois últimos semestres tinham a oportunidade de adentrar no contexto
escolar para realizar as atividades de Estágio Supervisionado nos níveis de ensino
fundamental e médio. Por isso, havia um anseio de alunos e professores dessa
licenciatura para que se fizessem mudanças no currículo, de forma que
minimizassem o problema.
Assim, em decorrência desse anseio, no ano de 2006, ocorreu a implantação
de um novo Projeto Político-Pedagógico, que foi regulamentado pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte através da Resolução do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CONSEPE), sob o n. 086/2005, de 20 de dezembro de 2005.
A elaboração desse projeto procurou atender às exigências legais do Ministério da
Educação, sendo orientada pelas determinações contidas nas Resoluções do
Conselho Nacional de Educação CNE/CP 01/2002, de 18 de fevereiro de 2002, e
CNE/CP 02, de 19 de fevereiro de 2002, como também pelas metas da própria
UFRN, que, na ocasião, pretendia reestruturar os currículos dos diversos cursos de
graduação oferecidos.
Na reformulação do Projeto Político-Pedagógico do curso, doravante citado
como PPP, as principais mudanças ocorreram na redução da carga horária dos
componentes teóricos e no aumento das horas destinadas às atividades de estágio,
que passaram a ter quatrocentas e cinco horas/aula, distribuídas em quatro
semestres letivos. Além disso, a proposta era inovadora porque o estágio se iniciaria
no 5º período, o que tornou possível a entrada dos alunos mais cedo nas instituições
escolares e, ao mesmo tempo, atendeu às expectativas da comunidade acadêmica,
especialmente no tocante ao Estágio Supervisionado, que tinha recebido o maior
grau de transformação.
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Vale salientar que o novo currículo apresentou uma proposta diferente da
anterior, no que se refere aos objetivos e à própria concepção de estágio, que
passou a ser entendido como momento de atuação profissional e de reflexão sobre
o cotidiano da sala de aula, não só através de atividades de observação,
participação e regência de classe, mas também mediante a própria formação de
docentes engajados com as reais condições do processo de ensino e aprendizagem,
sendo capazes de intervir com propostas de enfrentamento das dificuldades
encontradas.
Assim sendo, procuramos realizar esta pesquisa, que contribuirá com a
produção de conhecimentos sobre o curso, no que se refere à implantação do novo
PPP, bem como sobre o estágio e, com isso, podemos informar à instituição os
problemas apontados pelos alunos-mestres sobre as atividades teóricas e práticas
realizadas no decorrer do curso e, principalmente, no Estágio Supervisionado.
A relevância do estudo evidencia-se porque focaliza a formação de alunosmestres, os quais atuarão nos níveis de ensino fundamental e médio, vislumbrandose, assim, que a preparação de profissionais competentes poderá incidir na melhoria
da qualidade do ensino. Além disso, abre novas perspectivas para uma revisão e
reestruturação da proposta de estágio que possa atender às reais exigências da
formação de docentes capazes de realizar ações didáticas na área de linguagem, de
modo que possa atender aos objetivos de ensinar e aprender Língua Portuguesa.
Tendo em vista essas considerações iniciais que formam o desenho da
pesquisa e que compõem a introdução do estudo, apresentamos em sequência as
partes que estruturam o presente trabalho investigativo. Inicialmente, buscamos
explicitar os caminhos trilhados na busca de respostas para as perguntas que
nortearam a pesquisa. Para isso, redigimos o segundo capítulo com o propósito de
situar o ambiente da pesquisa, especificando os métodos selecionados para
empreender a investigação, os procedimentos de coleta e análise de dados, assim
como a caracterização dos informantes, pois foram eles os atores cujas vozes nos
deram acesso aos significados do cotidiano das salas de aula da universidade e das
escolas que constituíram o campo de estágio. Contextualizamos, também, as
instituições envolvidas no Estágio Supervisionado, uma vez que as atividades
práticas ocorrem em dois ambientes (universidade e escolas da rede estadual e
municipal).
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Para a composição desse capítulo, recorremos a diversos estudiosos da área
de metodologia da pesquisa científica, tais como: Bogdan e Bilken (1994), Lüdke e
André (1986), André (2007), Pádua (2009), Andrade (1997), Silveira et al. (2004),
Severino (2000), além de pesquisadores nas áreas de Linguística Aplicada, como
Lopes et al. (2006), Signorini (2006), Cavalcanti (2006); ensino de Língua
Portuguesa: Geraldi (1985a, 2004, 1996), Antunes (2003, 2007, 2009, 2010), Riolfi
et al. (2008), Batista (1997), Marcuschi (1997, 2001, 2003, 2008), Possenti (2003,
2011), Travaglia (1996, 2003), Suassuna (2004, 2005); didática da Língua Materna:
Lomas (2003), Figueiredo (2005); como também formação de professores: Palma,
Turazza e Nogueira Júnior (2008), Guedes (2006), Alarcão (1996), Imbernón (2011),
dentre outros.
No terceiro capítulo, empreendemos uma incursão nos discursos oficiais que
legitimam a licenciatura em Letras e apresentamos um breve relato dos dispositivos
legais que servem de diretrizes para a formação de professores, dentre eles: os que
se referem às diretrizes dos organismos internacionais (UNESCO e CEPAL) e
nacionais (LDB, resoluções e pareceres), a proposta de ensino de Língua
Portuguesa contida nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o Projeto PolíticoPedagógico do curso de Letras e os programas das disciplinas de Estágio
Supervisionado. Além, disso fazem parte desta seção as teórico-metodológicas do
ensino de Língua Portuguesa, enfatizando os saberes específicos sobre a oralidade,
a escrita, a gramática e os fazeres que se referem à transposição didática dos
conhecimentos linguísticos no contexto da sala de aula.
No quarto capítulo, analisamos as múltiplas percepções dos alunos-mestres
sobre a escola, os alunos, a prática pedagógica (do professor regente e do próprio
“saber fazer” nas atividades de regência de classe) e as concepções de linguagem e
de gramática, a partir das vivências nas atividades de Estágio Supervisionado. Além
disso, procuramos analisar a visão que esses alunos têm sobre o curso e o estágio
como componente de formação.
No quinto capítulo, construímos um fechamento das análises, no qual
apresentamos uma síntese do material analisado na pesquisa e, na sequência
estrutural do trabalho, no capítulo seis – Considerações finais – discutimos os
resultados encontrados na análise e apontamos alguns encaminhamentos que
poderão auxiliar na melhoria da qualidade do ensino de graduação do curso
investigado.
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2 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo, pretendemos reconstruir o aparato metodológico utilizado para
a consecução dos propósitos da pesquisa. Com o intuito de seguir nessa direção,
resolvemos dar voz aos alunos-mestres, porque são eles os principais personagens
desta investigação. Por isso, procuramos fazer com que os textos produzidos em
seus depoimentos e relatos de experiências fossem a base das análises e, portanto,
a essência do presente estudo. Foi a partir desses discursos que analisamos os
pontos de vista desses alunos-mestres em relação aos saberes linguísticos,
didáticos e pedagógicos envolvidos no ensino de Língua Portuguesa, bem como em
relação às habilidades inerentes à profissão e à construção dos significados do “ser
professor” e do estágio para sua formação acadêmica e profissional.

2.1 O AMBIENTE DA PESQUISA

Com o propósito de sistematizar os elementos pertencentes à metodologia
utilizada no estudo, procuramos contextualizá-los explicitando a abordagem da
pesquisa e o objeto da investigação, a área de conhecimento, a caracterização dos
informantes, a contextualização das instituições envolvidas, bem como os
procedimentos de análise.

2.1.1 Abordagem da pesquisa

Esta é uma investigação que se insere no âmbito da Linguística Aplicada, a
partir daqui referenciada como LA, em virtude de seu objeto de estudo situar-se em
contextos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem de língua em uma
licenciatura em Letras, voltados para a formação de professores de Português.
A área de ensino e aprendizagem de línguas tem se revelado como a mais
profícua e avançada da Linguística Aplicada, pois, segundo Kleiman (1990, p. 6),
dentre as inúmeras discussões acerca de seus pressupostos teóricos e
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metodológicos, tem sido constantemente focalizado “o ensino de língua, seja esta
materna ou estrangeira, na modalidade oral ou escrita [...]”.
Conforme esclarece Lopes et al. (2006), grande parte das pesquisas
realizadas no Brasil, como também no exterior, focaliza os usos da linguagem no
contexto das salas de aula, envolvendo, portanto, aspectos relevantes do processo
de ensino de línguas. Todavia, sabemos que o escopo da LA tem sido bastante
discutido pelos pesquisadores da ciência da linguagem e vem avançando numa
perspectiva indisciplinar (LOPES et al., 2006), na qual estudiosos de diferentes
disciplinas,

como

Linguística,

Sociologia,

História,

Antropologia,

Literatura,

Psicologia, Educação etc., convergem no entendimento de que essa área se
configura como um processo transdisciplinar de produzir conhecimentos, pois,
segundo o autor:
Ao contrário do que muita gente pensa, construir conhecimentos tem tudo a
ver com esse projeto, pois, em última análise, todo conhecimento em
ciências sociais e humanas é uma forma de conhecer a nós mesmos e de
criar possibilidade para compreender a vida social e outras alternativas
sociais (LOPES et al., 2006, p. 104).

Assim sendo, investigar a implantação da licenciatura em Língua Portuguesa
nos ajudará a produzir conhecimentos sobre o ensino de língua e sobre a formação
de professores dessa área, bem como sugerir possíveis mudanças que possam
reconstruir, (re)pensar e revisar o projeto de formação docente de forma que esteja
comprometido com a melhoria da qualidade do ensino.
A partir da especificidade do objeto de pesquisa em LA, centrado no estudo
de práticas de usos da linguagem em contextos escolares específicos (SIGNORINI,
1998), direcionamos nosso olhar para o Estágio Supervisionado de Língua
Portuguesa, focando em momentos relevantes da atuação dos alunos-mestres, que
ocorrem na universidade e nas escolas campo de estágio.
Além disso, estudar espaços onde ocorrem as práticas sociais cotidianas
torna-se significativo porque, de acordo com Santos (2002, p. 63), eles são formados
por “[...] um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de
objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro
único no qual a história se dá [...]”. Portanto, investigar os espaços onde são
realizadas ações docentes revela-se como fator importante para o conhecimento de
práticas pedagógicas que ocorrem nas instituições de ensino nos diversos níveis de
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escolarização, pois a escola é, por excelência, um local onde as diferenças devem
estar sistematicamente relacionadas em prol de resultados eficazes do processo de
ensino e aprendizagem.
Segundo Signorini (2006, p. 185), o contexto escolar mostra-se como um
espaço privilegiado para se observar, investigar e interferir em práticas pedagógicas
que ali acontecem, pois a chamada “cultura escolar” e “os saberes escolares”
deixam assim de ser algo abstrato e genérico, passando a ter visibilidade nas
práticas que se desenvolvem nas instituições educacionais. A autora destaca,
também, que esses saberes escolares passam a constituir as matrizes
interpretativas veiculadas pelos discursos em circulação no ambiente escolar e que
“são postos em funcionamento nas/pelas práticas escolares” (SIGNORINI, 2006, p.
185). Esse entendimento sobre a pesquisa nas escolas motivou-nos a investigar as
práticas pedagógicas realizadas pelos alunos em formação no âmbito de salas de
aulas de Língua Portuguesa, com o propósito de verificar como desenvolvem ações
didáticas em função de uma aprendizagem significativa.
De acordo com Bortoni-Ricardo (2008, p. 32), “as escolas e, especialmente,
as salas de aula provaram ser espaços privilegiados para a condução da pesquisa
qualitativa que se constrói com base no interpretativismo”. Assim sendo, optamos
por essa abordagem porque se coaduna perfeitamente com os propósitos do estudo,
que tem o contexto educacional universitário como foco das ações investigativas.
Tomamos como base as orientações de Bogdan e Bilken (1994), pois afirmam
ser esse tipo de abordagem interpretativista como aquela que procura compreender
um fenômeno social em toda a sua complexidade e em um contexto natural de sua
ocorrência. Os autores consideram que na perspectiva qualitativa o foco da
investigação está centrado na interpretação dos significados atribuídos pelos
sujeitos às suas ações e compreendidos dentro de um determinado contexto. Essa
atitude investigativa, segundo André (2007, p. 17), “[...] valoriza a maneira própria de
entendimento da realidade pelo indivíduo [...]”, além de buscar a interpretação dos
fatos e valores que estão intimamente relacionados. Logo, entendemos que são nos
espaços onde vivem os sujeitos que ocorrem as ações legítimas e são construídos
os significados. Por isso, esse tipo de abordagem ajusta-se adequadamente aos
nossos propósitos de análise, haja vista que escolhemos instituições escolares para
investigar as práticas pedagógicas de alunos em formação e resgatar os significados
que atribuem ao ensino de Língua Portuguesa.
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Desse modo, encontramos no olhar interpretativista um conjunto de métodos
e práticas que se ajustam à nossa pretensão de compreender como ocorre a
formação de professores na licenciatura em Letras, uma vez que na pesquisa
qualitativa os procedimentos metodológicos têm em comum um compromisso com a
interpretação das ações sociais e com o significado que as pessoas atribuem a
essas ações na vida social (ERICKSON, 1990). Cabe, portanto, ao pesquisador
empreender essas interpretações a partir dos significados que os sujeitos conferem
às suas experiências e procurar analisar e entender os fenômenos inseridos num
contexto.
Dentre os múltiplos significados construídos pelos sujeitos investigados,
analisamos os aspectos que se referem à transposição dos saberes linguísticos,
didáticos e pedagógicos nas diversas fases do estágio e a implicação para a sua
formação profissional e para o ensino. A partir daí, buscamos perceber como os
alunos-mestres construíam o sentido do que é “ser professor” de Língua Portuguesa,
observando a concepção de linguagem que subjaz a sua prática pedagógica, bem
como a articulação dos objetivos de ensino de Língua Materna, com estratégias
didáticas que privilegiam os usos linguísticos em consonância com as orientações
da proposta oficial vigente para a educação.
No tocante aos objetivos, assenta-se numa perspectiva descritivo-analítica de
uma abordagem de inspiração etnográfica do processo de formação de professores
de Língua Portuguesa, uma vez que utiliza alguns procedimentos característicos
dessa forma de investigação, em que os fatos são observados in loco, registrados,
classificados e interpretados. Nessa atitude investigativa, o pesquisador toma como
base os acontecimentos do modo como ocorreram e, conforme assevera Andrade
(1997, p. 15), ele efetua “sua coleta de dados em campo”, isto é, no local de
ocorrência dos fatos, seguindo algumas diretrizes das técnicas de pesquisas
etnográficas, tais como, a observação, as entrevistas e a análise de documentos.
Referindo-se aos procedimentos etnográficos, Bortoni-Ricardo (2008, p. 38)
esclarece que, hoje em dia, as pesquisas qualitativas realizadas em algumas
instituições, tais como presídios ou escolas, não precisam ser desenvolvidas por
longos períodos de tempo. A autora enfatiza que, ao falar sobre pesquisas
etnográficas em sala de aula, devemos entender que “se trata de pesquisa
qualitativa, interpretativista, que fez uso de métodos desenvolvidos na tradição
etnográfica, como a observação, especialmente para a geração e a análise de
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dados”. Portanto, valemo-nos dessa forma de investigação porque o nosso objetivo
era investigar a implantação do Projeto Político-Pedagógico e, especialmente, o
Estágio Supervisionado em suas diversas fases. Para concretizar essa meta, não
poderíamos deixar de proceder à observação sistemática dos encontros de
socialização ocorridos após cada semestre letivo e à descrição e análise das vozes
dos estagiários contidas nas gravações, nas entrevistas, nos diários de campo e nos
relatórios, pois são estes os suportes que contêm os discursos produzidos pelos
alunos-mestres, isto é, os objetos de análise dessa investigação.
De acordo com Santos (2001, p. 26), essa modalidade de pesquisa é
“normalmente feita na forma de levantamentos ou observações sistemáticas do
fato/fenômeno/problema escolhido”. Todavia, não nos restringimos apenas à
descrição dos fatos, mas também empreendemos um olhar interpretativo sobre os
dados, procurando vislumbrar os significados construídos pelos estagiários em
relação à sua formação profissional e ao seu papel no processo de ensino e
aprendizagem de Língua Materna.
Do ponto de vista dos procedimentos de coleta de dados, recorremos a uma
pesquisa de campo pautada na inspiração de uma abordagem etnográfica que
busca analisar fenômenos linguísticos (discursos dos estagiários) em ambientes
escolares, com o propósito de entender os significados atribuídos pelos informantes
ao estágio como uma instância de sua formação acadêmica e profissional, levandose em conta, ainda, o fato de atuarem durante a implantação de um novo currículo
para o curso de graduação em Letras. Por fim, nosso interesse repousa sobre a
formação de professores e suas implicações para o ensino de Língua Materna.
Esclarecemos que um estudo que segue as orientações da abordagem etnográfica
não trabalha com hipóteses, mas com questões norteadoras de pesquisa que
passam a ser o guia das análises empreendidas.
Esta pesquisa transita em três eixos específicos: Discurso/Ensino/Gramática,
que se constituem em orientações temáticas do estudo. Informamos que não é
nossa pretensão topicalizar questões específicas das teorias linguísticas, tais como
a Linguística Textual, a Gramática, a Análise do Discurso, a Semântica, a
Pragmática etc., mas trabalhar com questões de linguagem (língua/uso), sua relação
com a formação de professores e suas implicações para as práticas pedagógicas
desenvolvidas pelos alunos-mestres nos níveis de ensino fundamental e médio.
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Vale salientar que a coleta de dados teve a duração de quatro semestres
letivos (2008.1, 2008.2, 2009.1 e 2009.2), nos quais foram realizadas as diversas
etapas do estágio, que estavam assim distribuídas:

Quadro 1 – Fases do estágio

Atividades

Fases

Período

Estágio I

Observação/Diagnóstico da escola

2008.1

Estágio II

Observação/Participação

2008.2

Estágio III

Regência no ensino fundamental

2009.1

Estágio IV

Regência no ensino médio

2009.2

Fonte: Dados da pesquisa.

Esclarecemos

que

os

procedimentos

de

coleta

dos

dados

foram

complementados pelo registro das observações feitas no momento de realização
dos encontros de socialização nos diários de campo da pesquisadora (DCP), tendo
em vista que esse instrumento levou-nos a registrar aspectos relevantes das
discussões sobre cada etapa do estágio, que nos permitiram comparar, selecionar e
estabelecer relações entre os fatos socializados pelos alunos-mestres e os objetivos
do estudo. Os diários, portanto, possibilitaram o registro das reflexões sobre os
dados coletados e as suas conexões com os resultados da pesquisa.

2.1.2 Caracterização dos informantes

Os informantes deste estudo foram os estagiários do curso de Letras que
ingressaram na UFRN/campus de Currais Novos no semestre letivo de 2006.1,
constituindo-se a primeira turma participante da implantação do novo currículo,
legalizado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, através da
Resolução CONSEPE n. 086/2005, de 20 de dezembro de 2005.
Além dos alunos estagiários, tivemos a participação do supervisor de ensino
(professor da universidade), dos supervisores de campo (professores regentes das
instituições escolares), do coordenador de estágio e dos professores orientadores
(professores do curso de Letras). Vale ressaltar, ainda, as funções que cada um
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desses participantes exercia no acompanhamento das atividades de estágio. O
supervisor de ensino ministrava as disciplinas de estágio e os professores regentes
recebiam os alunos-mestres em suas salas de aula, desempenhando a função de
tutor que os acompanhavam nas diversas etapas. O coordenador de estágio, por
sua vez, atuava como agente articulador entre a universidade, as Secretarias de
Educação, a 9ª DIRED e as escolas campo de estágio, acompanhando os referidos
supervisores de ensino e de campo em relação às atividades realizadas no estágio,
em consonância com as diretrizes contidas no Projeto Político-Pedagógico do curso.
Finalmente, os orientadores de estágio acompanhavam os alunos-mestres nas fases
de planejamento através de orientações sistemáticas no campus da UFRN e na fase
de regência de classe, realizando observações das atividades de docência que
ocorriam nas escolas campo de estágio.

2.1.3 As instituições parceiras do Estágio Supervisionado

As atividades de Estágio Supervisionado do curso de Letras aconteceram em
dois ambientes específicos. Primeiramente, na sala de aula da universidade, onde o
estagiário recebia as orientações do professor supervisor de ensino e do
coordenador de estágio sobre as etapas que realizariam naquele semestre,
seguindo diretrizes contidas nas ementas, nos programas e no cronograma da
disciplina.
Em

seguida,

foram

escolhidos

os

professores

orientadores

que

acompanhariam os estagiários nas atividades de planejamento das ações didáticas
e na preparação do relatório final de cada etapa do estágio. Após essa etapa, foram
encaminhados pelo coordenador de estágio para as escolas da rede estadual e
municipal de ensino afiliadas à 9ª DIRED e conveniadas com a universidade. Assim,
durante o período letivo, os alunos frequentaram o campus para assistir às aulas da
disciplina de Estágio Supervisionado e participar dos encontros de orientação,
enquanto nas escolas desenvolviam as atividades previstas para cada semestre,
sendo acompanhados pelo supervisor de campo (professor regente), isto é,
docentes das redes públicas municipais e estaduais de ensino.
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2.1.4 A construção do corpus
O universo da pesquisa é formado pela turma que ingressou na
UFRN/CERES/campus de Currais Novos no ano de 2006, composta por 50 alunos,
que se agruparam em duplas para realizar as atividades de estágio, em função da
disponibilidade das escolas conveniadas para o estágio. Todavia, para compor a
amostra foram escolhidas 10 duplas de estagiários.
Nos textos do corpus, os alunos-mestres foram codificados para facilitar o
trabalho de análise, tendo em vista a necessidade de preservar o anonimato dos
informantes. A quantidade de informantes foi considerada suficiente, porque, além
de representar 40% das duplas, correspondia a um volume de informações
adequado para atender aos objetivos da investigação.
O corpus foi coletado através de gravações em vídeo, entrevistas, relatórios e
diário de campo, de acordo com os propósitos de análise. Para proceder à coleta de
dados, utilizamos, primeiramente, as gravações em vídeo, que se revelaram como
um ótimo instrumento, pois forneceram as informações de forma completa. Essas
gravações foram realizadas nos encontros de socialização dos Estágios (I, II, III e
IV), que aconteciam sempre ao final de cada semestre letivo, totalizando quatro
encontros de aproximadamente três horas cada um. Foram momentos bastante
significativos, pois registramos os discursos produzidos pelos informantes e através
deles pudemos analisar os significados construídos pelos alunos-mestres em
relação à escola, ao ensino de Língua Materna, ao fazer pedagógico do professor,
aos alunos e ao estágio. Em síntese, a construção do corpus para fins de análise
reuniu diversos instrumentos, que especificamos no Quadro 2:
Quadro 2 – Demonstrativo da construção do corpus

TIPO DE
INSTRUMENTO

Gravações em
vídeo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
DE COLETA DE DADOS
Realização de 04 gravações em vídeo com duração
média de 3h cada.
Registro dos encontros de socialização das atividades
dos Estágios I, II, III e IV, realizados ao final de cada
semestre letivo (2008.1, 2008.2, 2009.1 e 2009.2).
Transcrição dos dados registrados nas gravações dos
04 encontros de socialização (discursos produzidos
pelos estagiários).
Aplicação de entrevistas semiestruturadas com as 10
duplas de estagiários informantes da pesquisa, nos

PÚBLICO
INFORMANTE

10 duplas de
estagiários
informantes
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Entrevistas

04 semestres letivos referentes
totalizando 80 entrevistas.

aos

estágios,

Codificação das entrevistas em grades de análise,
contendo os informantes devidamente codificados, os
comentários analíticos (descritivos e interpretativos)
da pesquisadora e os tópicos levantados a partir dos
discursos dos informantes sobre: a vivência no
contexto escolar e o processo de formação, as
contribuições
do
fazer
pedagógico
do
professor/supervisor de campo, a caracterização da
situação de ensino e aprendizagem no que se refere
à
relação
interpessoal
professor/aluno,
as
contribuições dos conhecimentos acerca dos
aspectos administrativos e pedagógicos da escola, a
avaliação da atuação docente e a forma de estágio.

Relatório

10 duplas de
estagiários
informantes

Coleta e análise dos discursos contidos nos relatórios
finais dos estágios, referentes às fases de observação
(Estágio I – diagnóstico da escola e ações do
professor docente); de participação (Estágio II –
realização de acompanhamento de atividades
didático-pedagógicas); de regência (Estágios III e IV –
regência no ensino fundamental e médio,
respectivamente).

10 duplas de
estagiários
informantes

Seleção dos fragmentos transcritos das seções de
fundamentação teórica, regência e considerações
finais, totalizando 80 relatórios.
Diários de campo
dos alunos
(DCA)

Seleção, coleta e acompanhamento dos textos
produzidos nos diários de campo em cada semestre
letivo, contendo as observações e reflexões feitas
pelos estagiários nas quatro etapas do Estágio
Supervisionado de Língua Portuguesa.

Diário de campo
da pesquisadora
DCP

Registro das observações e reflexões feitas pela
pesquisadora nos quatro semestres letivos, a partir da Pesquisadora
vivência dos alunos-mestre nas atividades de estágio.

20 estagiários
informantes

Fonte: Dados da pesquisa.

As gravações foram transcritas conforme as orientações da Análise da
Conversação (MARCUSCHI, 1986) e sistematizadas em grades de análise, com o
objetivo de facilitar a análise, contendo a indicação do informante, os fragmentos e
os nossos comentários descritivos e analíticos.
Foram

coletadas

informações,

também,

através

de

entrevistas

semiestruturadas, realizadas individualmente com os alunos-mestres durante os
quatro semestres letivos. Esse instrumento foi relevante, sobretudo, porque permitiu

33

coletar as vozes daqueles alunos mais tímidos, que não tinham se pronunciado nas
discussões ocorridas nos encontros de socialização.
Esse tipo de técnica de pesquisa de campo pareceu-nos bastante relevante
para o estudo, pois permitiu que os dados fossem analisados qualitativamente e,
principalmente, porque, segundo Pádua (2009, p. 70), “o pesquisador organiza um
conjunto de questões sobre o tema e, às vezes, até incentivando o entrevistado a
falar mais livremente sobre assuntos que vão surgindo como desdobramentos do
tema principal”. Dessa forma, preparamos um guia de entrevista contendo várias
perguntas, que foram preparadas como um eixo orientador, pois pretendíamos que
todos os informantes respondessem às mesmas questões. Nas entrevistas, eles
poderiam falar de suas experiências em relação aos componentes práticos do curso
e, assim, expressar os significados que atribuíam ao estágio na sua formação
acadêmica, à medida que falavam sobre a prática pedagógica, as relações
interpessoais entre professor e aluno, os aspectos administrativos e pedagógicos
das escolas nas quais realizavam os estágios, sem perder de vista as implicações
dessas experiências e as constatações feitas no âmbito das instituições escolares,
relacionando-as ao processo de ensino e aprendizagem da Língua Materna
(Apêndice 1 – Roteiro de entrevista).
Além desses instrumentos, fazem parte do corpus os textos escritos
produzidos nos diários de campo dos alunos (DCA) e o diário de campo da
pesquisadora (DCP), respectivamente. Optamos pelos diários de campo porque
interessava-nos conhecer, a partir da descrição das atividades em sala de aula, o
“olhar” e o “sentir” dos estagiários com relação ao cotidiano do professor no contexto
escolar (Apêndice 2 – Roteiro para elaboração dos diários de campo).
Segundo Alarcão (1996, p. 107), o uso dessas descrições nos diários de
campo pode contribuir para “a formação de professores reflexivos se o supervisor
habituar seus estagiários a registrarem suas práticas e a refletirem sobre elas [...]”.
Assim sendo, buscamos nos diários a atitude reflexiva dos alunos-mestres acerca
das vivências realizadas na sala de aula e das observações feitas sobre o fazer
pedagógico do professor e as atitudes dos alunos em relação às aulas de Língua
Materna. Esse procedimento reflexivo foi realizado durante cada etapa do estágio e,
nessas observações, os alunos-mestres teriam toda a liberdade de registrar dados
relevantes sobre os discentes, o professor, a rotina de sala de aula, os conteúdos, a
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abordagem de ensino, as relações interpessoais, a concepção de linguagem, o
ensino da gramática e o material didático utilizado.
Essa prática tornou-se bastante significativa para os alunos-mestres, uma vez
que na fase de observação e regência de classe precisavam recolher e refletir sobre
os dados da realidade escolar. É preciso lembrar, também, que, nas atividades de
estágio, o foco de interesse era promover a reflexão na e sobre as práticas
pedagógicas realizadas pelos alunos-mestres e pelos professores regentes, pois
entendemos, conforme Marquesan e Fleig (2007, p. 37), que refletir sobre as ações
docentes possibilita o desenvolvimento de “novas maneiras de aprender com os
erros, de agir e de solucionar os problemas observados a partir da prática e, ainda,
orientar futuras ações didáticas”. Portanto, registrar nos diários de campo o que
aconteceu na sala de aula implica questionar e analisar a prática docente, auxiliando
os futuros professores a estabelecer conexões significativas entre os saberes
teóricos e o saber fazer. Isso permite que os alunos-mestres observem, analisem e
tomem decisões para solucionar possíveis problemas e corrigir falhas. Segundo
essas autoras, os registros abrem espaços para que o professor possa
[...] desenvolver novos significados, novas formas de pensar, de agir e
equacionar os problemas vivenciados durante o trabalho pedagógico. Esse
distanciamento permite ao professor rever o que foi feito, revelando o que
há por fazer. [...] propondo-se alternativas para o surgimento de uma nova
prática [...] (MARQUESAN; FLEIG, 2007, p. 44).

Nesse sentido, investigar a prática possibilita aos alunos-mestres vivenciar
experiências concretas do cotidiano escolar que os aproximam dos reais problemas
da prática pedagógica, pois, conforme considera Alarcão (2001, p. 107), os
indivíduos aprendem “[...] interagindo com os conhecimentos, com as ideias, com as
tarefas, com os processos, com os contextos”. Em síntese, aprendemos agindo e
interagindo com o mundo, com os outros e com nós mesmos, quando estamos
conhecendo, pensando, investigando e refletindo.
Coletamos, ainda, os fragmentos contidos nos relatórios finais dos estágios,
que foram produzidos pelos alunos-mestres nas fases de observação (Estágio I –
diagnóstico da escola e das ações desenvolvidas pelos professores regentes) e de
participação (Estágio II – realização de atividades didático-pedagógicas de
acompanhamento e regência) e nas fases de docência realizadas nos Estágios III e
IV, referentes à regência nos níveis de ensino fundamental e médio.
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Esses

fragmentos

foram

transcritos

das

seções

de

observação,

fundamentação teórica, regência e considerações finais. Na fase de observação,
investigamos como os alunos-mestres construíram o perfil do professor regente,
através do olhar exotópico, pautados nos saberes acadêmicos adquiridos durante a
sua formação. Acreditamos que olhar o lugar do outro permitiria aos alunos-mestres
vislumbrar suas próprias ações como futuros profissionais, tornando-os capazes de
avaliá-las através da autorreflexão. Esse entendimento abre uma perspectiva a
respeito do futuro professor como reflexivo, não precisando apenas refletir sobre
como se ensina, mas também pensando sobre o próprio processo de aprendizagem,
o que o leva a compreender-se como “aprendente”, ou seja, como aquele que pensa
“em como se aprende, no que se aprende, em quando se aprende” (FREIRE, 1996,
p. 5). Logo, saber-se “aprendente” é saber-se inacabado, é saber-se em constante
processo de aprendizagem.
Para tanto, recorremos aos estudos de Bakhtin (2011) sobre a questão da
exotopia e do acabamento, que permite um excedente de visão, pois, na fase de
observação do Estágio Supervisionado, os alunos-mestres tiveram a oportunidade
de olhar exotopicamente para o professor supervisor de campo. Nessa perspectiva,
adotamos a definição de olhar exotópico como uma visão que o “outro” tem sobre o
“eu”, ou seja, o outro nos vê com um fundo que não dominamos, tendo, portanto, um
excedente de visão que está pautado na experiência que o outro tem de mim, que o
“eu” não tem de si mesmo.
Esse entendimento nos permite observar a questão da incompletude do ser,
que se completa apenas no outro, “como único lugar possível de completude sempre
impossível”, o que nos faz ver que “olhamos sempre com os olhos dos outros, mas
regressamos sempre a nossa incompletude” (GERALDI, 2003, p. 44).
Segundo Bakhtin (2011), isso significa dizer que o excedente de minha visão
em relação ao outro está condicionado pelo “conjunto daquelas ações internas ou
externas que só eu posso praticar em relação ao outro, a quem elas são
inacessíveis no lugar que ele ocupa fora de mim [...]”, pois a experiência do outro,
mesmo sendo do “eu”, não lhe dá acesso à vivência do outro de forma mais
concreta, diferenciando-se, portanto, da experiência que o outro vive.
O olhar exotópico do estagiário sobre o professor regente configura um
excedente de visão, tendo em vista que sua observação sobre o fazer pedagógico
do outro, mesmo pautado nos saberes acadêmicos adquiridos ao longo do curso,
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permite-lhe apenas observar a experiência do outro, vivenciando no contexto escolar
todas as dificuldades referentes à direção de classe, aos saberes linguísticos, à
metodologia, à abordagem de ensino, sendo impossível sentir ou ver o que o outro
realmente vivencia.
No que se refere ao acabamento, Bakhtin (2011) afirma que, nas relações
interpessoais, temos a necessidade absoluta do outro, de sua visão e da sua
contemplação, pois é isso que nos junta e nos unifica, sendo o excedente de minha
visão interna ou externa, que completa o horizonte do outro indivíduo contemplado,
ou seja, é a contemplação, a única ação que realizamos sobre o outro, capaz de lhe
proporcionar a completude externa. Desse modo, o olhar do outro nos completa e
nos fornece um acabamento que nos permite, embora provisoriamente, olharmo-nos
com seus olhos, ou seja, são múltiplos os olhares do outro que nos dão completude.
Todavia, esse acabamento na consciência de outrem perde a faculdade de efetuar
nosso acabamento, porque sempre será a nossa consciência e não a do outro que
dará a última ordem na nossa própria completude.
Desse modo, a fase de observação permitiu aos alunos-mestres olhar
exotopicamente para o professor regente e buscar nele a completude e o
acabamento, pois a partir da construção do perfil desse professor poderiam escolher
a direção do seu fazer pedagógico ou mesmo adotar outra perspectiva docente, não
só no estágio, mas também na vida profissional.
Nos demais estágios, os fragmentos (textos orais ou escritos produzidos
pelos informantes) foram analisados com o propósito de conhecer as ações
didáticas dos alunos-mestres nas salas de aula dos níveis de ensino fundamental e
médio, buscando-se compreender as atitudes desses futuros profissionais na
construção de sua identidade como professores de Língua Portuguesa.

2.1.5 Procedimentos de análise

Partimos do princípio de que a análise dos dados representa uma das etapas
mais significativas do processo investigativo, porque nela estão contidas as
informações vinculadas ao objeto e aos objetivos traçados. Nessa atitude analítica
sobre os dados relevantes da realidade investigada, o pesquisador empreende
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ações interpretativas que continuamente o levam dos materiais do corpus aos
objetivos e vice-versa. Esses movimentos de idas e vindas dos dados aos objetivos
constituem-se como guias para a investigação. A esse propósito, Gatti (2005, p. 44)
considera que a análise dos dados é um processo de idas e vindas, caracterizado
como atividades
[...] de procura de caminhos, em meio ao volume das informações
levantadas. Rotas de análise são seguidas, e estas se abrem em novas
rotas ou atalhos, exigindo dos pesquisadores um esforço para não perder
de vista seus propósitos e manter a capacidade de julgar a pertinência dos
rumos analíticos em sua contribuição ao exame do problema.

Dessa forma, buscamos meios de análise que pudessem atender aos
objetivos da pesquisa, procurando analisar o material empírico. Sabemos que todo
procedimento

analítico

fundamenta-se

em

pressupostos

teóricos,

todavia

informamos que as teorias de qualquer natureza foram trazidas no momento das
análises em função dos dados da realidade investigada e a título de explicações ou
esclarecimentos que possam elucidar questões suscitadas pelo presente estudo.
Portanto, na organização das partes do texto, não daremos destaque aos
fundamentos teóricos em um capítulo específico, como aparece rotineiramente nas
investigações, mas estes estarão diluídos nas análises.
Inicialmente, tomamos os dados coletados através dos diversos instrumentos
referentes à fase de observação – Estágio I –, cuja ementa da disciplina dirige as
atividades dos alunos para a realização de um diagnóstico da escola nos seus
aspectos administrativos e pedagógicos, relacionados ao ensino de Língua
Portuguesa, com o intuito de proporcionar aos alunos-mestres vivências no cotidiano
escolar, conforme o Projeto Político-Pedagógico do curso de Letras (2006, p. 106).
Nas demais fases, Estágio II – participação – e Estágios III e IV – regência no
ensino fundamental e no ensino médio –, procedemos à análise pautada nas
orientações contidas nas ementas das referidas disciplinas (Anexo 2) e nos objetivos
da pesquisa, uma vez que esse modo de organizar o material empírico nos permitiu
manusear as informações de modo satisfatório, facilitando a interpretação dos dados
referentes à atuação dos alunos-mestres no momento de suas experiências práticas
em sala de aula.
Para agilizar o processo analítico, fizemos a codificação de todos os
instrumentos e dos informantes, conforme explicitamos no Quadro 3 a seguir.
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Quadro 3 – Codificação dos informantes e dos instrumentos
Codificação dos informantes

Significados

TES 1, TES 2, TES 3 e TES 4

Transcrição do encontro de socialização (1, 2, 3 e 4),
referente às diversas fases do estágio
Entrevista 1, 2, 3, 4
Relatório 1, 2, 3, 4
Informante
Diário de campo dos alunos
Diário de campo da pesquisadora
Trechos retirados dos diversos instrumentais
Destaque dos trechos ilustrativos do que está sendo
discutido
Ênfase nas falas dos informantes contidas nos
fragmento.

E 1, E 2, E 3 e E 4
R 1, R 2, R 3 e R 4
Inf.
DCA
DCP
Fragmentos
Itálico e sublinha
Negrito
Fonte: Dados da pesquisa.

Após a codificação, partimos para o tratamento dos dados em forma de
grades de análise, que nos permitiram empreender uma busca dos significados
atribuídos pelos alunos-mestres ao estágio realizado nas instituições escolares. Para
tanto, levantamos as seguintes questões que serviram como guias para o processo
analítico: a) Qual a relação das vivências no contexto escolar com o processo de
formação profissional? b) Como é o olhar do estagiário sobre o professor regente? c)
Como caracteriza as relações interpessoais entre professor e aluno? d) Como
qualifica o fazer pedagógico do professor regente e o seu próprio saber fazer? e)
Como percebe os conhecimentos dos aspectos administrativos e pedagógicos da
escola em relação ao processo de ensino e aprendizagem? f) Como ocorre a
transposição didática dos saberes acadêmicos nas diversas fases do estágio? g)
Como articula na prática os pressupostos de língua/uso com os objetivos de ensino?
h) Como constrói a identidade de professor?
Com relação a essas questões, Bogdan e Bilken (1994, p. 208) afirmam que
inseri-las na investigação é um procedimento relevante porque serve para “orientar e
ajudar a organizar a coleta de dados”, como também para guiar a realização das
análises pretendidas.
Para facilitar a análise, construímos grades em que figuram as informações
dos quatro períodos de estágio, quais sejam: Grade I – Codificação das entrevistas;
Grade II – Transcrição dos encontros de socialização; Grade III – Relatórios finais; e
Grade IV – Diários de campo, conforme apresentamos no modelo abaixo.
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GRADE DE ANÁLISE I – Codificação das entrevistas
Tópico de
análise

Informante

Fragmentos

Comentários
analíticos
descritivos

Comentários analíticos
interpretativos

As grades foram compostas pelos tópicos de análise gerados a partir dos
objetivos de pesquisa, pela identificação dos informantes e pelos fragmentos de
textos retirados das entrevistas, dos encontros e dos relatórios. Além desses
elementos, os comentários descritivos e os interpretativos compuseram esse
instrumento de análise. Esclarecemos que nos descritivos registramos os
comentários dos alunos-mestres em forma de apreciações positivas ou negativas,
críticas, reflexões, sugestões e ressalvas, como também apresentamos os
comentários analíticos interpretativos que constam das análises da pesquisadora
sobre as ações dos informantes, conforme exemplificamos a seguir:
Quadro 4 – Exemplo de codificação das entrevistas
Tópicos de
análise

Inf.

Inf. 4
Vivência
no
contexto
escolar e
processo
de
formação

Fragmentos

Após vivenciar a experiência de regência
no ensino médio, percebi que nessa fase
o aluno já está mais amadurecido com
relação ao estudo, no sentido de
participação na sala de aula. Essa etapa
me ajudou muito porque me fez sentir
como é dar aula para o ensino médio e
perceber que é na prática que sentimos
as dificuldades e nos damos conta de
como é difícil encontrar respostas para
solucionar
alguns
problemas
que
encontramos na sala de aula. Como
ponto positivo, aponto a oportunidade
única de nos inserirmos na sala de aula
como regentes da ação pedagógica e
nos sentindo como professora. Contudo,
como ponto negativo, aponto a questão
de não ter uma disciplina que focalize a
metodologia em sala de aula, voltada
para sugestões de aulas dinâmicas,
ajudando também na formatação de
nossos planos de aula, melhorando-os.

Comentários
descritivos

Comentários
Interpretativos

Apreciação
positiva

Reflete sobre a posição
mais
participativa
do
aluno nesse nível de
ensino.

Reflexão
crítica

Apresenta crítica à grade
curricular, apontando a
necessidade de inserir
uma
disciplina
de
metodologia.

Apreciação
negativa

Fonte: Dados da pesquisa.

Aponta que no fazer
pedagógico
o
alunomestre sente realmente o
que
significa
ser
professor.

O
que
nos
causa
estranheza,
pois
o
currículo atual contempla
essa
disciplina.
Daí,
questionarmos como as
disciplinas de Didática e
Metodologia estão sendo
ministradas e como a
carga
horária
do
componente
curricular
das
disciplinas
está
sendo utilizada.

40

Após essa etapa, procuramos analisar os textos produzidos pelos alunosmestres para identificar os significados que eles atribuíram aos diversos elementos
que constituíram a prática pedagógica, buscando eventuais consonâncias ou
dissonâncias entre as vozes dos alunos-mestres e os discursos oficiais dos autores
e pesquisadores que se dedicam à problemática do ensino de Língua Portuguesa e
à formação de professores.
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3 OS DISCURSOS OFICIAIS SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Com a finalidade de compreender a política de formação de professores,
fizemos uma pequena incursão nos dispositivos legais que regulamentam os cursos
de graduação, explicitando as diretrizes internacionais e nacionais, a proposta
educacional vigente, o Projeto Político-Pedagógico do curso, além de tecer
considerações sobre os programas das atividades de Estágio Supervisionado.
Considerando as repercussões dos discursos oficiais na educação brasileira e
suas implicações na política de formação inicial de professores, buscamos nos
documentos legais as bases que irão sustentar alguns aspectos de nossa análise
sobre a licenciatura em Língua Portuguesa e Literaturas.
Inicialmente, procuramos atentar para as reformas do Estado na década de
1990, que repercutiram nas diversas políticas públicas, entre elas, a educacional,
com o propósito de tentar compreendê-las nos cenários nacional e internacional,
marcados pela reestruturação produtiva, pelo neoliberalismo e pelo processo de
globalização da economia, exigindo do Estado novos papéis e funções. Essas
transformações trouxeram novos desafios para a sociedade e, em particular, para a
educação, que teria de promover amplas modificações e, dessa forma, atender às
demandas sociais e às mudanças do mundo do trabalho.
No Brasil, essa reforma deve ser vista como parte integrante de um novo
projeto de sociedade, que tem como uma das diretrizes o modelo neoliberal, o qual
redimensionou o papel do Estado nacional. Sob essa ótica neoliberalista, a reforma
teve a finalidade de modernizar o Estado, tornando-o ágil, eficiente e flexível, como
também adequado ao mercado de trabalho. Nesse contexto de mudanças, a
educação desponta como um instrumento importante para agilizar o processo de
desenvolvimento dos países latinos, tendo em vista que o Estado teria grande
responsabilidade de inseri-los no mundo globalizado.
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3.1 AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS E NACIONAIS E SUAS IMPLICAÇÕES NO
PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES

No tocante à reforma educacional, as diretrizes internacionais e nacionais
influenciaram a educação e desencadearam repercussões, também, na formação
docente inicial, propiciando um modelo de formação mais rápido, mais flexível e
mais articulado às novas exigências sociais e de mercado.
Nessa perspectiva, caberá à educação e aos profissionais que nela atuam a
tarefa de fazer chegar à escola os conteúdos das reformas educacionais. Por isso,
as atenções voltaram-se para a política de formação de professores, que, no Brasil,
recebeu influências de organismos internacionais como: Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a Comissão Econômica
para a América Latina e Caribe (CEPAL) e o Banco Mundial.
É preciso salientar que, mesmo sabendo da importância do Banco Mundial na
definição de diretrizes para a política educacional, fizemos referência apenas aos
documentos da UNESCO e da CEPAL, porque se constituem em orientações que
tiveram repercussão direta na formação docente em nosso país. Como nosso foco
de interesse é a formação inicial de professores, extraímos dessas diretrizes,
especialmente, os aspectos pedagógicos que têm influências imediatas no processo
de ensino e aprendizagem.
Essa nova política de formação docente foi desenvolvida a partir de 1990,
com a finalidade de profissionalizar professores, focalizando o aprender a fazer, ou
seja, enfatizando a competência aplicada, a qual, segundo Almeida Filho (2000), é a
capacidade de viver profissionalmente o que se sabe teoricamente. Isso nos remete
à questão da transposição didática proposta por Chevallard (1985), Bronckart e
Giger (1998) e Petitjean (1998a, 1998b, 1999), que será abordada de forma mais
detalhada no item 4.2. Outra mudança significativa apontada nesses documentos
ocorreu no eixo do currículo, em que o conhecimento deixa de ser o foco para
centrar-se num conjunto de competências que o professor em formação precisa
desenvolver para atuar como profissional.
No documento oficial da UNESCO, denominado de “Educação: um tesouro a
descobrir”, foi dada especial ênfase ao papel dos docentes como agentes
formadores do caráter e do espírito das novas gerações. Nesse entendimento,
percebemos que a principal preocupação é com a qualidade da educação vinculada
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à capacitação dos professores. Assim sendo, a questão da formação e da atuação
dos professores foi colocada no plano individual, transferindo-se para os docentes o
êxito e/ou fracasso da escola. Isso tem sido muito criticado por educadores e
pesquisadores porque, nessa transferência de responsabilidade do Estado para o
professor, são retirados o caráter político da educação e as interferências externas
sofridas no processo de ensino e aprendizagem.
No que se refere aos aspectos pedagógicos, há recomendações para que a
formação inicial seja orientada pelos quatro pilares apontados para a educação do
século XXI, quais sejam: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver
e aprender a ser.
De acordo com esse documento, o “aprender a conhecer” refere-se a um tipo
de aprendizagem que visa à aquisição dos conhecimentos historicamente
sistematizados e ao domínio dos próprios instrumentos de produção desses
conhecimentos, que são considerados, também, em relação à sua funcionalidade na
vida humana, pois entendemos que
[...] o conhecimento é meio, porque se pretende que cada um aprenda a
compreender o mundo que o rodeia, pelo menos na medida em que isso lhe
é necessário para viver dignamente, para desenvolver as suas capacidades
profissionais, para comunicar-se [...] tal a importância dada atualmente aos
saberes utilitários, à tendência para prolongar a escolaridade e o tempo livre
deveria levar os adultos a apreciar, cada vez mais, as alegrias do
conhecimento e da pesquisa individual (UNESCO, 1998, p. 90).

A partir disso, podemos verificar que há uma tendência para a formação
pragmática, em que as instituições educacionais e formadoras têm o papel de formar
um sujeito que possa atender à ordem social vigente, orientando-se pelos preceitos
de uma sociedade globalizada e do conhecimento. Observamos, ainda, a
recomendação para que a atitude investigativa seja incentivada nos sujeitos
aprendentes. Com relação à formação do professor investigador, o PPP do curso
que analisamos traz algumas orientações sobre o perfil profissional do aluno-mestre,
focalizando a atitude investigativa como elemento relevante para “a contínua
construção do conhecimento na sua área de formação” (UNIVERSIDADE..., 2006, p.
14).
Quanto ao “aprender a fazer”, refere-se ao processo de desenvolvimento das
competências que tornam as pessoas aptas a enfrentar inúmeras situações no
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mundo do trabalho ou nas experiências sociais das quais participam. No processo
de formação de professores, podemos considerar que esse aspecto da
aprendizagem do fazer precisa ser indissociável do aprender a conhecer, pois o que
se deve buscar é a articulação da teoria com a prática. Desse modo, seria evitado o
privilégio do saber sobre o saber fazer, pois entendemos que um implica o outro,
porque o “saber” sem o “saber fazer” é morto, enquanto o “saber fazer” sem os
fundamentos teóricos do “saber” é vazio.
O “aprender a conviver”, por sua vez, significa compreender o outro e
perceber a interdependência entre os homens, haja vista que somos seres sociais
capazes de administrar os conflitos, respeitar e reconhecer o pluralismo de valores e
as diferenças. Nesse sentido, o documento afirma que
[...] na prática letiva diária a participação dos professores e alunos em
projetos comuns pode dar origem à aprendizagem de métodos de resolução
de conflitos e construir referências para a vida futura dos alunos,
enriquecendo a relação professor/alunos (UNESCO, 1998, p. 99).

Sendo assim, observamos que as recomendações versam sobre a construção
de um sujeito democrático que, nas interações sociais, procura superar as
dificuldades e as desigualdades e, no contexto escolar, estabelece relações
interpessoais harmoniosas. Todavia, temos visto o distanciamento dessas
orientações e observado relacionamentos conflituosos entre professores e alunos,
nos quais aqueles sofrem até mesmo agressões físicas no espaço escolar,
causando constrangimentos ao profissional. Além do mais, os conflitos na sala de
aula demonstram aspectos da desvalorização da profissão docente, aliados às más
condições de trabalho e aos baixos salários. Vemos assim que o clima de exercício
profissional dos professores não parece nada alentador, embora muitos encontrem,
ainda, satisfação nas atividades de sala de aula e nas relações afetivas que
permanecem ocorrendo no cotidiano de professores e alunos.
Por fim, o “aprender a ser” consiste no processo de desenvolvimento da
personalidade, que envolve a capacidade de os indivíduos agirem com
discernimento,

autonomia

e

responsabilidade

pessoal,

assim

como

das

potencialidades de cada uma, quais sejam: a memória, o raciocínio, o sentido
estético, as capacidades físicas e a aptidão para comunicar-se com os outros. Essas
características do “aprender a ser” tornam-se extremamente relevantes na formação
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do professor, tendo em vista que se remetem aos princípios éticos exigidos dos
sujeitos no âmbito de sua profissão.
O documento da UNESCO (1998) aponta, também, para outras medidas a
serem tomadas com relação ao aperfeiçoamento da prática docente, dentre elas, as
condições de trabalho, o favorecimento de novas técnicas de ensino, o uso de meios
tecnológicos e os recursos da informática em sala de aula. Ou seja, ao professor é
dada a orientação para utilizar metodologias de ensino que favoreçam a
aprendizagem dos alunos, contudo as condições de trabalho que lhe são oferecidas
deixam muito a desejar. Analisando essas orientações, podemos perceber que
sobre os docentes repousam grandes responsabilidades, sem que sejam
considerados os diversos fatores externos que interferem no seu fazer pedagógico,
tal como a falta de implementação de ações que efetivem as determinações do
próprio documento no que se refere à política salarial e à valorização do trabalho do
professor.
A proposta educacional da CEPAL (1995, 2005) para a América Latina, que
foi apresentada no documento intitulado de “Educação e conhecimento: eixo da
transformação produtiva com equidade” (1995), foi elaborada a partir do documento
“Transformación productiva com eqüidad” (1990). Esse documento contém
estratégias econômicas para o continente sul-americano, no qual a educação é
defendida como ponto central para o processo de desenvolvimento dos países
latinos.
Essa proposição orientada na perspectiva de transformação produtiva com
equidade, a partir da definição de estratégias políticas de formação de recursos
humanos na América Latina e no Caribe, propõe-se a contribuir com o processo
educativo. Nessa perspectiva, a política de formação de professores contida no
referido documento recomenda a profissionalização docente através de programas
especiais de capacitação de fácil acesso, como, por exemplo, a educação a
distância, na formação continuada e/em serviço. Além disso, destaca que esses
países necessitam de uma profunda transformação nos modos de produzir, aplicar e
transmitir conhecimentos. Por isso, a política de formação deve modificar os
sistemas de capacitação e desenvolver as atividades no contexto da ciência e da
tecnologia.
O documento enfatiza também que, dentre as inovações da política de
formação profissional, a formação contínua deve ter supremacia sobre a inicial, uma
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vez que a primeira garante uma aprendizagem para toda a vida. Além disso, essa
prática deve priorizar a qualidade da educação, a profissionalização e a projeção
dos professores, pois, como está exposto no referido documento, “A profissão
docente precisa ser socialmente valorizada, adequadamente remunerada e
estruturada

em

função

de

méritos,

exigências

e

de

desempenhos”

(CEPAL/UNESCO, 1995, p. 192). Todavia, sabemos que esse processo de
valorização da carreira docente ainda necessita de políticas públicas para viabilizar a
tão desejada projeção do profissional da educação, tanto nos aspectos econômicos
quanto nos sociais e pedagógicos.
A política de formação é tratada, também, no documento da CEPAL (2005),
da seguinte forma: “Investir melhor para investir mais”, cujo teor defende a
necessidade de investir em esforços que sustentem a aprendizagem permanente,
que é imprescindível ao fortalecimento do exercício de ensinar, ou seja, desenvolver
uma política que integre a formação inicial, à formação em serviço, além de uma
política salarial.
É importante destacar que, apesar do caráter econômico dos documentos, as
propostas apontadas exerceram influências significativas nas diretrizes educacionais
brasileiras, especialmente no que se refere à redefinição dos projetos políticopedagógicos escolares e à reestruturação do Projeto Principal da Educação,
doravante denominado de (PPE), que incorpora como estratégias centrais a
flexibilidade curricular, as políticas compensatórias (incentivos e benefícios), os
programas focalizados, a capacitação massiva dos profissionais, o currículo voltado
para a aprendizagem (e não para o ensino) e a profissionalização docente.
Em suma, os documentos da UNESCO, da CEPAL e do PPE que analisamos
apresentam propostas comuns em relação à formação de professores, uma vez que
as diretrizes defendem a formação continuada como indispensável ao processo
formativo dos docentes, bem como programas especiais que promovam uma
formação mais flexível.
Essas diretrizes internacionais para a formação docente tiveram grande
repercussão no âmbito da educação nacional, vinculando a política de resgate da
qualidade do ensino na educação básica com a qualificação dos professores. Além
disso, a proposta dos organismos internacionais entende que a efetivação da política
educacional dependerá da ação docente no contexto de sala de aula. Ou seja,
atribui-se novamente a responsabilidade aos saberes e fazeres do professor, como
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se apenas a ação do docente nas instituições escolares pudesse modificar o
processo de ensino e aprendizagem.
No Brasil, as mudanças na formação de professores foram efetuadas através
de algumas medidas adotadas, dentre elas, a Emenda Constitucional n. 14, de
setembro de 1996, que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), regulamentado pela Lei
9.424/96 e pelo Direito 2.264/97, bem como a Lei de Diretrizes de Base de
Educação Nacional – LDB 9.394/96 – e o Parecer CNE/CP 009/2001.
No que diz respeito à LDB, essa Lei 9.394/96 repercutiu de modo significativo
na educação nacional, especialmente para a política de formação de professores,
pois instituiu no seu art. 61, do título IV – dos profissionais da educação – as
recomendações que orientam o processo formativo, nos seguintes termos:
A formação profissional da educação, de modo a atender aos objetivos dos
diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase
do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:
I – associação entre teorias e práticas, inclusive mediante capacitações em
serviços.
II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições
de ensino e outras atividades (BRASIL, 1996, p. 38).

Como ponto relevante desse dispositivo legal, destacamos a associação entre
teoria e prática, porque é considerada como um dos avanços da LDB, que vai se
refletir nas ações didáticas dos professores no dia a dia das salas de aula. Segundo
Candau (1999), a visão de unidade entre teoria e prática vincula-se à união entre
ambas, assegurada pela relação simultânea e recíproca de autonomia e
interdependência de uma em relação à outra. Nesse sentido, a autora salienta que
[...] a teoria não mais comanda a prática, não mais a orienta no sentido de
torná-la dependente das ideias, como também não se dissolve na prática,
anulando-se a si mesma. A prática, por seu lado, não significa a aplicação
da teoria, ou uma atividade dada e imutável (CANDAU, 1999, p. 63).

Nesse aspecto, os cursos de formação de professores começaram a
organizar seus projetos pedagógicos, nos quais os currículos estruturam-se numa
perspectiva em que os saberes teóricos e práticos estejam numa relação dicotômica
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e distribuídos nos diversos componentes curriculares, com cargas horárias
destinadas às teorias e às práticas.
É preciso observar, ainda, que as ações empreendidas em favor dessa
reforma na formação do professor foram implantadas por pareceres, resoluções e
outros documentos oficiais, que dão novo rumo às práticas de formação, haja vista
que era necessário promover uma revisão substancial nas formações realizadas
pelas universidades, pois os cursos de graduação caracterizam-se como
conteudísticos e desarticulados da realidade escolar (MELLO, 1999). Desse modo, é
importante destacar o Parecer CNE/CP 09/2001, que trata das diretrizes curriculares
nacionais para a formação de professores da educação básica, em nível superior,
porque constituem os fundamentos teóricos e metodológicos norteadores da
organização e do funcionamento dos referidos cursos. Além desses fundamentos, o
documento traz como elemento nuclear do currículo as competências, que passam a
vigorar como novo modelo de formação de professores.
Essas competências referem-se ao comprometimento com os valores sociais,
estéticos, políticos e éticos, bem como ao domínio dos conteúdos a serem
socializados, considerando-se os seus significados em diferentes contextos e em
sua articulação interdisciplinar. Com relação à formação docente, o parecer enfatiza
que as competências referem-se ao domínio dos conhecimentos de processos de
investigação que favoreçam a prática pedagógica e o gerenciamento do próprio
desenvolvimento profissional.
Esse protótipo de formação profissional, que carrega a noção de competência
como fio condutor, tem sido alvo de inúmeras discussões pautadas em algumas
perspectivas teóricas que reveste essa formação de diferentes sentidos e
significados, os quais lhe foram atribuídos e relacionados com suas implicações
formativas. Esse conceito de competências enfoca as articulações entre os saberes
e os fazeres, unindo operativamente teoria e prática, o que, segundo Nuñez e
Ramalho (2002, p. 14), ocorre quando se assume que “[...] toda teoria tem
implicações práticas e toda habilidade prática tem uma teoria implícita ou não, que a
sustenta, fazendo-se necessário conhecê-la para fundamentar o agir profissional”.
Ainda tecendo considerações sobre as competências, Berger (2000, p. 2)
afirma que elas “[...] constituem os esquemas mentais, ou seja, as ações e
operações mentais de caráter cognitivo, socioafetivo ou psicomotor que, mobilizadas
e associadas aos saberes teóricos e/ou experimentais, geram habilidades, ou seja,
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um saber fazer”. Esse entendimento nos revela que a articulação entre teoria e
prática precisa estar continuamente estabilizada para que o sujeito seja considerado
competente. Bar (1999, p. 07), por sua vez, entende a competência como “a
capacidade de fazer com saber” e com consciência sobre as implicações e
resultados desse fazer. Esse fato mostra que para ser um professor competente é
preciso mobilizar conhecimentos e modos de fazer, demonstrando habilidade de agir
e refletir sobre a prática pedagógica. Complementando essa ideia, Perrenoud
(2000b, p. 13) adverte que um indivíduo competente “[...] é aquele que julga, avalia e
pondera; acha a solução e decide depois de examinar e discutir determinada
situação, de forma conveniente e adequada”. Portanto, é competente aquele
profissional que é capaz de saber, de saber fazer e saber ser.
Em conformidade com os dispositivos legais (LDB 9.394/96 e o Parecer
CNE/CP 09/2001), o termo competência tem sido concebido como “a capacidade de
mobilizar, articular e colocar em ação os valores, as habilidades e os conhecimentos
necessários ao desempenho eficiente e eficaz das atividades requeridas pela
natureza do trabalho” (BRASIL, 1996). Com isso, percebemos que o pressuposto é o
de que o conhecimento somente não levará a uma formação de professor que se
deseja para enfrentar os desafios da contemporaneidade, mas se torna imperativo
que o processo educacional forneça ao sujeito aprendente as ferramentas
necessárias para que ele possa mobilizar o que aprendeu, sabendo transformar os
conhecimentos científicos em saberes didáticos, isto é, fazendo a transposição
didática dos saberes teóricos veiculados nas instituições escolares.
Portanto, propor uma organização curricular para a formação de professores
pautada na competência supõe uma mudança na postura metodológica da ação
didática dos docentes, que engloba novas estratégias e metodologias de ensino, nas
quais são focalizadas a construção de competências, a avaliação por competência e
a interdisciplinaridade. Segundo aponta Souza (2002, p. 52), esse modelo de
formação proposto nos cursos de licenciatura precisa incentivar os futuros mestres a
abandonar as práticas pedagógicas antigas e estimular a implementação de um
novo paradigma, em que a noção de competência seja instituída como alicerce
sobre o qual se constrói o edifício pedagógico. Com relação a essas mudanças na
metodologia de ensino por competência, o autor destaca dois paradigmas, um que
está superado e outro que começa a ser implantado, para que possamos avançar na
perspectiva de uma nova forma de organizar o ensino. A partir desses paradigmas,
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montamos o quadro abaixo para salientar as principais transformações a serem
operacionalizadas pelo docente no contexto de sala de aula, desenvolvendo uma
formação por competências, como também procuramos relacionar essas posturas
metodológicas às abordagens de ensino.

Quadro 5 – Paradigmas de formação por competências

PARADIGMA ANTIGO
Abordagem tradicional
Aula expositiva
Professor especialista
Disciplina isolada
Teoria versus prática
Sala de aula (único ambiente de
formação)
Conteúdos das matérias específicas
Aprender
Avaliação (conteúdos aprendidos)
Turmas homogêneas
Registro de notas

PARADIGMA NOVO
Abordagem crítico-social
Problematização
Professor facilitador
Interdisciplinaridade
Contextualização
Ambiente de formação (diversidade
de ambientes)
Competência
Aprender a aprender
Acompanhamento das atividades
avaliativas
Turmas heterogêneas
Registro dos resultados

Fonte: Adaptado de Souza (2002).

Analisando esses dois modos de desenvolver as práticas pedagógicas,
podemos concluir que projetar um curso de formação de professores pautado nos
pressupostos das competências requer a compreensão de que os saberes
disciplinares não podem estar fragmentados e descontextualizados, como no
paradigma tradicional, mas é preciso valer-se de ações didáticas inovadoras que
envolvam a interdisciplinaridade e a contextualização dos saberes em uma
perspectiva da transversalidade dos conhecimentos.
Considerando esses aspectos e analisando as diretrizes curriculares
nacionais para a formação de professores definidas pelas políticas nacionais
articuladas com as orientações dos organismos internacionais, podemos vislumbrar
um novo formato para os cursos de licenciatura. Com relação a esses cursos, as
orientações focalizam a formação de professores voltada para o ensino que visa a
aprendizagem dos alunos, o acolhimento e o trato da diversidade, o exercício de
atividades de enriquecimento cultural, o aprimoramento em práticas investigativas, a
elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos
curriculares, além do uso de tecnologias da informação e da comunicação, de
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metodologias inovadoras e o desenvolvimento de hábitos de colaboração e trabalho
em equipe.
Dessa maneira, a formação de profissional nesses moldes precisa contemplar
a competência como princípio norteador do curso, que terá a obrigação de formular
seu Projeto Político-Pedagógico de modo inovador, enfatizando a flexibilidade das
dimensões teóricas e práticas, da interdisciplinaridade dos conhecimentos a serem
ensinados e dos conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos que
fundamentem a ação educativa.
Dentre as inovações propostas na citada resolução, destacamos a prática
como componente curricular que estará presente desde o início do curso e deverá
permear toda a formação de professores, isto é, deverá estar implícita no interior das
áreas ou disciplinas que constituem os componentes curriculares de formação e não
apenas nas disciplinas de caráter pedagógico, não se restringindo ao momento das
atividades de estágio.
Essas diretrizes gerais para as licenciaturas apresentam uma proposta
metodológica pautada na articulação entre teoria e prática e no princípio da açãoreflexão-ação, além de indicarem estratégias didáticas que privilegiam a resolução
de situações-problema como orientadoras da aprendizagem.
Nesse sentido, podemos observar que a relação entre a teoria e a prática
pode ocorrer de múltiplas formas, conforme propõe o Parecer CNE/CP 09/2001
(BRASIL, 2001a, p. 22), tendo em vista que a concepção de prática como
componente curricular implica
vê-la como uma dimensão do conhecimento, que tanto está presente nos
cursos de formação nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a
atividade profissional, como durante o estágio nos momentos em que se
exercita a atividade profissional.

Podemos perceber que o referido documento pleiteia a articulação dos
componentes curriculares (disciplinas teóricas) com a prática de ensino, acreditando
que concorrerão para a formação da identidade do professor como educador,
enquanto o princípio metodológico de ação-reflexão-ação se remete a uma atitude
investigativa na qual sejam priorizadas atividades que busquem a compreensão e a
interpretação da realidade escolar e, principalmente, da sala de aula, podendo nela
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intervir e procurar possíveis soluções, fundamentado nas teorias que embasam as
ações didáticas.
No tocante a esse entendimento sobre a articulação dos saberes teóricos e
práticos, Figueiredo (2005) propõe um diálogo entre as teorias da linguagem e da
educação com as práticas realizadas em contextos escolares, enfatizando a
necessidade de estabelecermos uma estreita ligação entre elas, de forma que o
ensino de modo geral e, especialmente, o de Língua Materna aconteçam em uma
direção que vai dos programas de ensino às teorias, das teorias às práticas. A
autora defende que há um ponto de convergência entre os saberes científicos e os
pedagógicos, representado pela didática, cujo papel fundamental é articular essas
disciplinas com o objetivo de auxiliar a elaboração e a execução de práticas
pedagógicas renovadas que contribuam favoravelmente com o processo de ensino e
aprendizagem.
Em síntese, a proposta de formação de professores contida nos discursos
oficiais requer um profissional competente que domine não somente os
conhecimentos teóricos advindos da ciência, mas também o saber fazer. Com isso,
podemos perceber que a ênfase recai na articulação das teorias com as práticas,
como também na preparação de professores/pesquisadores que saibam investigar
suas salas de aulas e refletir sobre suas próprias práticas, buscando soluções para
dinamizar o processo de ensino e aprendizagem de modo significativo e eficaz.
Compreendendo que a qualidade do ensino perpassa questões referentes aos
programas, aos fundamentos teóricos e às práticas pedagógicas, apresentamos a
seguir um panorama sobre o ensino de Língua Portuguesa tal como encontramos
idealizado na proposta oficial vigente do processo educacional brasileiro.

3.2

AS PERSPECTIVAS
PORTUGUESA

NACIONAIS

PARA

O

ENSINO

DE

LÍNGUA

Como nosso foco é pensar a formação do professor de Português,
procuramos conhecer como as diretrizes nacionais da educação norteiam o
processo de ensino de Língua Materna no que diz respeito às concepções de
linguagem e de gramática, aos objetivos e às orientações metodológicas previstas
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na preparação dos alunos e, desse modo, entender como a proposta idealiza a
sistematização das atividades para os níveis de ensino fundamental e médio. Para
tanto, esclarecemos, inicialmente, o que são e como estão organizados os
Parâmetros Curriculares Nacionais, a partir daqui referenciados como PCN. Em
seguida, delimitamos as concepções de linguagem e de gramática, assim como os
objetivos de ensino e as orientações de planejamento para a realização das
atividades que envolvem exercícios de oralidade, de escrita e de análise linguística.
Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 27), as atividades de ouvir, falar, ler e
escrever devem permitir, “por meio da análise e da reflexão sobre os múltiplos
aspectos envolvidos, a expansão e a construção de instrumentos que permitam ao
aluno, progressivamente, ampliar sua competência discursiva”. Essa competência é
entendida como “a capacidade do usuário empregar adequadamente a língua nas
diversas situações de comunicação” (TRAVAGLIA, 1996, p. 17). Portanto, o ensino
de língua deve estar voltado para os usos da língua, já que precisamos estar
conscientes de que constantemente nos envolvemos em interações sociais, nas
quais utilizamos as várias linguagens que nos permitem estabelecer com os outros e
com o mundo mecanismos de interação e intercompreensão.
Alarcão (2011, p. 25), por sua vez, afirma que é preciso entender que o
alicerce da vivência da cidadania requer dos interactantes certas capacidades para
“compreender o mundo, compreender os outros, compreender-se a si e
compreender as interações que entre estes vários componentes se estabelecem e
sobre tudo isto ser capaz de linguajar” em múltiplos contextos sociais. Nesse caso,
constatamos que o objetivo de formação de alunos cidadãos está atrelado ao
desenvolvimento da competência comunicativa, haja vista que esta lhes permite
interagir com os outros nas diversas situações e nos contextos comunicativos da
vida cotidiana.
Analisando as ideias expressas por esses autores, constatamos que, se
pretendemos traçar objetivos de ensino voltados para que os alunos desenvolvam
suas habilidades comunicativas, a Educação Linguística precisa ajudá-los a “saber
fazer as coisas com as palavras” (LOMAS, 2003, p. 15). Por isso, acreditamos que
os cursos de formação de professores devem compreender os desafios e as
implicações dessa educação, haja vista que trará mudanças significativas no
processo de ensino e aprendizagem, especialmente nos papéis desempenhados
pelo professor (orientador/facilitador) e pelos alunos (aprendentes), como também
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nas práticas pedagógicas que deverão se modificar para atender às exigências de
formar cidadãos que tenham habilidades linguísticas de ouvir, falar, ler, entender e
escrever (LOMAS, 2003).
Segundo Palma, Turazza e Nogueira Júnior (2008), a Educação Linguística
tem como um dos pressupostos a ênfase nos usos da língua, na pluralidade de
situações comunicativas e nas diversas variações. Por esse motivo, ao ensinar a
Língua Materna, o professor não pode centrar-se em uma única variável da língua,
nem se alicerçar no ensino tradicional das nomenclaturas gramaticais. Nesse
aspecto, concordamos com os autores, pois entendemos que um ensino voltado
para a formação de usuários competentes precisa desenvolver “uma didática
diversificada que pressupõe o saber usar o material linguístico como recurso
significativo, de forma refletida [...]” (PALMA; TURAZZA; NOGUEIRA JÚNIOR, 2008,
p. 225). Esse pensamento se ajusta ao propósito de formar alunos cidadãos que
saibam usar a linguagem como instrumento de defesa de seus pontos de vista,
como também empregá-la nas interações sociais.
É preciso salientar que incluir a Educação Linguística nos cursos de
licenciatura oferecidos pelas universidades pressupõe a observância de dois
aspectos relevantes na formação de professores. O primeiro é entendermos que os
alunos-mestres estão se preparando profissionalmente para formar alunos
linguisticamente competentes e o segundo é que os próprios estagiários encontramse, também, no papel de aprendente da Língua Materna. Logo, é necessário que o
futuro professor tenha domínio dos conhecimentos científicos aportados nas teorias
linguísticas (Linguística cognitivo-funcional, Linguística textual, Análise do discurso
etc.) e nas teorias da Educação, inter-relacionando a área de Língua Portuguesa e
Pedagogia para fundamentar sua prática no contexto de sua sala de aula (PALMA;
TURAZZA; NOGUEIRA JÚNIOR, 2008).
Quanto à definição, os Parâmetros Curriculares Nacionais consistem em um
documento oficial que tem como objetivo principal melhorar a qualidade da
educação escolar em todo o Brasil, servindo, portanto, de referência nacional para o
ensino. Por isso, suas orientações apontam para a construção de caminhos práticos,
fundamentados teoricamente, que possam auxiliar os professores do ensino
fundamental e médio, bem como os alunos do curso de licenciatura em Letras –
futuros professores de Língua Materna –, a realizar suas ações didáticas de forma
condizente com os princípios norteadores da educação nacional. Dessa maneira, a
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análise das concepções trazidas pela proposta servirá de apoio para a reflexão
sobre a prática diária do docente e o planejamento de suas aulas. Assim sendo,
compreendemos que o documento oficial realmente apresenta avanços significativos
para a preparação dos alunos na área da linguagem, visando à formação de um
cidadão consciente e crítico, coincidindo com o perfil que deles se espera no
contexto social.
Os PCN reorganizam o currículo escolar em áreas e subáreas, ressaltando a
necessidade de promover o desenvolvimento de competências cognitivas e culturais
dos alunos nos diversos níveis de ensino. A proposta para o ensino fundamental
está sistematizada em diferentes áreas, tais como: Língua Portuguesa, Língua
Estrangeira, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Artes e Educação
Física, fundamentadas em questões relevantes à educação que envolvem
conhecimentos

sobre

Ética,

Saúde,

Meio

ambiente,

Orientação

sexual,

Transversalidade, Pluralidade cultural e Trabalho de consumo. Na área de
Linguagem, o documento organiza-se em duas partes: a primeira refere-se à
apresentação da área e à definição de linhas gerais da proposta, enquanto na
segunda se encontram definidos os objetivos, os conteúdos com as devidas
orientações didáticas, ressaltando-se as relações entre o ensino de Língua Materna
e as tecnologias da comunicação, e, finalmente, os critérios de avaliação.
Para o ensino médio, os OCNEM organizam-se em três grandes áreas:
Linguagens, Códigos e Tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias e
Ciências Humanas e suas tecnologias, construindo uma concepção curricular de
transdisciplinaridade. Lopes et al. (2006, p. 97) afirmam que, “para construir um
conhecimento que seja responsivo à vida social, é necessário que diferentes
disciplinas entrem em convergência e passem a focalizar tópicos comuns”.
No caso específico da área de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias
(OCNEM), a linguagem é concebida como um ato de produção de sentido, sendo
constituída de outras subáreas, como: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira
Moderna, Educação Física, Artes e Informática, que, por sua vez, compõem um
conjunto transdisciplinar de saberes que devem construir o perfil de aluno
preconizado na proposta educacional vigente.
No que tange à concepção de linguagem para o ensino fundamental, os PCN
(BRASIL, 1998, p. 22) definem-na
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como uma ação orientada por uma finalidade específica, um processo de
interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes
grupos de uma sociedade [...]. Dessa forma, se produz linguagem tanto
numa conversa de bar, entre amigos, quanto ao escrever uma lista de
compras, ou ao redigir uma carta – diferentes práticas socais das quais se
pode participar.

Além disso, consideram que a linguagem realiza-se na interação verbal entre
interlocutores e, por isso, não pode ser compreendida fora da situação concreta de
produção, isto é, há um vínculo muito forte entre os participantes da interlocução e a
situação na qual se produzem os enunciados, pois “é no interior do funcionamento
da linguagem que é possível compreender o modo desse funcionamento” (BRASIL,
1998, p. 22). Já na área de Linguagem, Códigos e Tecnologias no ensino médio
(BRASIL, 2002, p. 19), a linguagem é entendida como

a capacidade humana de articular significados coletivos em sistemas
arbitrários de representação, que são compartilhados e que variam de
acordo com as necessidades e experiências da vida em sociedade [...]. A
principal razão de qualquer ato de linguagem é a produção de sentidos.

Nessa perspectiva, podemos perceber que a linguagem está fundamentada
na ótica enunciativo-dialógica de Bakhtin (1992), na qual é definida como social,
criativa e pluridimensional, sendo, portanto, produção e produto cultural das práticas
sociais, implicando, assim, seu caráter interativo, pois serve de intermediária nas
relações interpessoais que ocorrem no momento da comunicação.
Sob esse enfoque enunciativo-dialógico para o ensino de Língua Materna, os
PCN (BRASIL, 1998, p. 7) consideram que usar a linguagem significa
[...] produzir discurso: dizer alguma coisa a alguém, de uma determinada
forma, em um determinado contexto histórico e em determinadas
circunstâncias de interlocução. Isso significa que as escolhas feitas ao
produzir um discurso não são aleatórias – ainda que possam ser
inconscientes –, mas decorrentes das condições em que o discurso é
realizado [...]. Isso tudo determina as escolhas do gênero no qual o discurso
se realizará [...].

Daí, podemos observar que, na proposta, a linguagem é definida como um
ato comunicativo que produz sentidos, devendo ser trabalhada de forma significativa
na vida dos alunos, fazendo-os interagir através de textos e gêneros discursivos que
circulam no meio social em que vivem. Então, os alunos precisam estar conscientes
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das condições de produção e recepção dos discursos produzidos/recebidos, bem
como entender os contextos em que ocorrem as interações das quais participam.
Portanto, podemos constatar que as orientações presentes nos parâmetros insinuam
um ensino de linguagem a partir de sua perspectiva de uso, ou seja, como ato
interativo.
Vale salientar que essa nova concepção de ensino e aprendizagem, cujas
bases firmam-se no desenvolvimento das competências cognitivas e culturais,
requer dos professores conhecimento, reflexão e empenho no exercício da
transposição didática dos princípios teóricos que norteiam e fundamentam as suas
práticas na sala de aula, exigindo ainda esforços no planejamento e na elaboração
de materiais didáticos.
A partir dessas considerações, podemos vislumbrar que o processo de ensino
e aprendizagem da Língua Materna exige do professor uma formação acadêmica
inicial bem fundamentada nas teorias linguísticas e didático-pedagógicas que se
ajustem aos objetivos da proposta vigente e às metodologias que favoreçam o
desenvolvimento das competências e habilidades que devem constituir o perfil dos
alunos. Nessa ótica, os PCN delineiam o perfil de saída dos alunos, esperando que
eles aprendam por meio da escuta de textos orais, da produção de textos escritos e
orais e da análise linguística. Sabemos que a incorporação dessas novas
orientações provoca sérias mudanças na postura do professor, uma vez que ele
precisa criar situações nas quais os alunos possam experienciar os conhecimentos
linguísticos; na escola, que se voltará para um aluno real, concebido como um ser
ativo que constrói seu conhecimento a partir da interação com o outro; e,
especialmente, nos alunos, que passarão a utilizar e a produzir a linguagem,
aprendendo o funcionamento de suas diferentes manifestações e diferentes códigos
(verbal e não verbal).
Ao tomarmos essas concepções de língua/linguagem relacionando-as ao
ensino de Língua Portuguesa, observamos que o objeto de ensino e aprendizagem
passa a ser “o conhecimento linguístico e discursivo com o qual o sujeito opera ao
participar das práticas sociais mediadas pela linguagem” (BRASIL, 1998, p. 22).
Assim, os parâmetros nos orientam que é preciso trabalhar em sala de aula com a
multiplicidade de variáveis linguísticas, o que possibilitará ao aluno desenvolver seu
potencial de interação social com o outro e em diferentes contextos.
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Como o objetivo é ampliar a competência discursiva dos alunos, a proposta
recomenda que a prática de Língua Portuguesa precisa considerar a linguagem
como atividade discursiva, o texto como unidade de ensino e uma noção de
gramática que se ajuste ao conhecimento que o sujeito traz consigo, para que, aos
poucos, possa ir aperfeiçoando-se através de exercícios discursivos variados.
Além disso, os parâmetros sugerem que os docentes tomem como base um
diagnóstico sobre o que os alunos já possuem para que, a partir dele, possam
elaborar um planejamento das ações didáticas de modo que atenda às
necessidades comunicativas imediatas e à ampliação do saber linguístico. Dessa
maneira, o ensino de Língua Materna centra-se no propósito de desenvolver e
sistematizar a língua que o aluno já possui de forma internalizada, estimulando a
verbalização e o domínio de outras linguagens existentes no contexto social em que
vivem.
Sob esse ponto de vista, os conteúdos de Língua Portuguesa deverão ser
organizados de modo diferente, pois a gramática perderá sua hegemonia, passando
para um segundo plano, no qual servirá como recurso para compreender, interpretar
e produzir textos diversos. Portanto, será necessário construir atividades de ensino
que sejam significativas, contínuas e organizadas sob uma concepção enunciativa
da língua. Essas atividades, que envolvem os conhecimentos epilinguísticos, devem
estimular a transformação das escolhas inconscientes dos alunos em escolhas
conscientes, que permitem as reflexões metalinguísticas, tornando-os habilitados no
domínio e no emprego dos saberes linguísticos em reais situações de uso da
linguagem (GERALDI, 1996).
Em relação às orientações metodológicas, os PCN nos fazem vislumbrar que
o ensino de Língua Materna abrange atividades que refletem as concepções de
língua/linguagem e gramática, das quais derivam o objeto de ensino, os objetivos, os
conteúdos e a avaliação. Como afirma Antunes (2009, p. 218), “o que e como
ensinamos e avaliamos estão na dependência imediata das concepções que temos
acerca do que é uma língua, de como funciona e a que fins se propõe”. Portanto, o
fazer pedagógico do professor de Português precisa articular-se, principalmente,
com a concepção de língua, porque é a partir dela que os objetivos são traçados, a
metodologia é escolhida e as atividades são planejadas.
Nessa perspectiva, as práticas de ensino devem firmar-se no entendimento
de que o domínio da linguagem é funcional e interativo, por isso tudo o que se refere
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à dialogicidade da língua e à produção de sentidos que se manifesta na diversidade
de textos orais e escritos e dos diferentes gêneros passa a ser o cerne da ação
didática. Quanto ao tratamento didático dos conteúdos, a proposta orienta que a
metodologia utilizada pelo docente esteja pautada no princípio norteador de
ação→reflexão→ação, uma vez que os PCN (BRASIL, 1998, p. 65) instruem que no
ensino de Língua Portuguesa é preciso incorporar “a reflexão às atividades
linguísticas do aluno, de tal forma que ele venha a ampliar sua competência
discursiva para as práticas de escuta, leitura e produção de textos”.
Logo, ao planejar as aulas, o professor deve considerar de que maneira as
competências esperadas dos alunos serão transformadas em objetivos que
favoreçam a construção de uma consciência linguística, pois serão as metas
pretendidas para orientar a seleção de conteúdos e de procedimentos didáticos
efetivados nas práticas educativas. Ou seja, se a finalidade é desenvolver a
competência comunicativa, os saberes e o saber fazer devem estar articulados de
modo que possam alcançar o objetivo de formar sujeitos linguisticamente
competentes. Em síntese, os PCN apontam para uma nova prática de ensino de
Língua Materna que priorize um enfoque interativo e enunciativo da linguagem,
exigindo dos docentes uma renovação metodológica nas ações pedagógicas e na
reorganização das atividades de leitura, de escuta, de produção textual e de análise
linguística, voltadas para o domínio do uso da língua.
A partir dessas considerações, fundamentamos as nossas análises sobre as
práticas pedagógicas dos alunos-mestres, buscando entender como fazem a
transposição didática dos saberes em prol de um ensino de Língua Portuguesa,
conforme propõem os parâmetros curriculares nacionais.

3.3 O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO

Na presente seção, expomos a análise do projeto do curso de licenciatura em
Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CERES/campus de
Currais Novos –, que se originou das necessidades de repensar a sua estrutura
organizacional, impulsionadas pelas imposições de novas exigências e novos
desafios que permeiam a formação de professores.
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Dessa maneira, apresentamos as concepções subjacentes ao currículo em
relação à linguagem, ao perfil profissional, aos objetivos, às competências e às
habilidades, bem como às mudanças operacionalizadas na estrutura curricular
(componentes obrigatórios e complementares) e às estratégias utilizadas para
promover a flexibilização do currículo.
Inicialmente, esclarecemos que já existia o anseio de docentes e discentes
pelo redimensionamento dessa licenciatura, tendo em vista alguns problemas que,
ao longo dos anos, foram sendo detectados no currículo em relação às disciplinas, à
carga horária e ao estágio. Por isso, a construção do referido projeto tomou como
base o diagnóstico das necessidades, no qual professores e alunos avaliaram as
questões acima descritas em reuniões realizadas com a comissão de elaboração do
documento e com a equipe didático-pedagógica da Pró-Reitoria de Graduação da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Após as reuniões, a
comissão sistematizava as discussões e analisava a viabilidade das propostas
apresentadas, verificando se atendiam às exigências das diretrizes para os cursos
de formação de professores.
Na perspectiva dos professores e alunos, as sugestões referiam-se às
mudanças

na estrutura curricular, incluindo novas disciplinas, tais

como:

Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, Filosofia, Libras e Educação
Inclusiva, além de solicitarem a redistribuição dos conteúdos de algumas disciplinas
e a oferta simultânea das disciplinas de Literaturas Brasileira e Portuguesa para
evitar repetições desnecessárias. Os docentes mencionaram como um dos maiores
problemas da estrutura curricular a falta de disciplinas pedagógicas que
contemplassem as metodologias para o ensino de Língua Materna.
Nas discussões sobre o perfil do profissional e os objetivos do curso, os
alunos apontaram que o currículo anteriormente vigente não condizia com as
demandas e necessidades de preparação do professor/pesquisador. Contudo, o
documento esclarece que “[...] a formação do professor/pesquisador exigiria a oferta
do Bacharelado em Letras [...]” e que o curso só oferecia a licenciatura. Mesmo
cientes dessa dificuldade, os alunos opinaram e sugeriram que o processo de
formação do professor investigador deveria considerar “a inclusão de um fazer
pedagógico que contemplasse uma metodologia para formação deste pesquisador
em diversas disciplinas do curso” (UNIVERSIDADE..., 2006, p. 7).
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Contudo, essa solicitação do bacharelado tornou-se inviável pela falta de um
projeto de curso nessa modalidade e pela falta de docentes que pudessem atuar nas
modalidades de licenciatura e bacharelado, simultaneamente.
Percebemos nesse depoimento dos alunos que há um certo equívoco quanto
à concepção de professor/pesquisador, haja vista que entendem ser possível sua
formação apenas em um curso de bacharelado. É preciso destacar que esse perfil
de professor revela-se como fundamental, também, na licenciatura, pois, conforme a
concepção atual, o profissional docente é aquele que pesquisa as suas próprias
ações pedagógicas para poder transformá-las. Com relação a isso, Pimenta e Lima
(2010, p. 90) enfatiza que a formação de professores não se pauta mais na
instrumentalização técnica, que considera os professores como meros executores
das ações alheias, mas como aquele que
[...] tem capacidade de decidir e de, confrontando suas ações cotidianas
com as produções teóricas, rever suas práticas e teorias que as informam,
pesquisando a prática e produzindo novos conhecimentos para a teoria e
prática de ensinar.

Nessa

perspectiva,

as

transformações

das

práticas

cotidianas

dos

professores somente serão possíveis a partir da compreensão que eles fazem de
suas práticas.
No que diz respeito à concepção de currículo, o resultado das discussões
enfatizaram a importância de se privilegiarem projetos pedagógicos voltados para a
formação inicial de professores, com base nos fundamentos do currículo por
competências, em atendimento às orientações legais do Ministério da Educação.
Para subsidiar as discussões sobre o currículo proposto para a licenciatura em
Língua Portuguesa, foi necessário compreender que a questão curricular é uma
variável extremamente complexa, haja vista que vai além da mera organização dos
conhecimentos que deverão ser adquiridos pelos alunos.
A concepção de currículo perpassa, portanto, as diferentes relações de ordem
pedagógica, sociológica e, especialmente, política, envolvendo os diversos sujeitos
do processo pedagógico. Desse modo, podemos concluir que o currículo não é
neutro, pois implica uma concepção de homem, de sociedade e de conhecimento
que estão presentes na sua elaboração, sendo, pois, um ato político.
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O termo “currículo”, segundo Ribeiro (1993), não possui um sentido unívoco,
mas uma diversidade de definições, em função das perspectivas que são adotadas.
Portanto, o conceito de currículo encontra-se marcado por diferentes e divergentes
níveis de compreensão. Nesse sentido, Doll (1997, p. 11) afirma que “o currículo não
será mais uma pista de corrida, mas a própria jornada. E a aprendizagem será uma
aventura na criação do significado”. Logo, esse sistema aberto permitirá que alunos
e professores dialoguem para criar a ordem e as estruturas mais complexas das
matérias.
Nessa mesma linha de entendimento, interpretando o conceito de currículo,
Zabalza (1992, p. 25) compreende-o como sendo “a organização dos pressupostos
de partida, das metas a que se deseja alcançar e dos passos que se dá para
alcançá-las”. O autor define currículo como um conjunto de habilidades e atitudes
que são consideradas importantes para serem trabalhadas na escola.
Nesse sentido, no início deste século, as discussões ressaltavam a
construção de um “currículo” no qual houvesse a preocupação com o processo de
formação, reconhecendo-se a importância da multiculturalidade numa atitude de
respeito às individualidades do sujeito. Isso pode ser evidenciado na preparação do
professor de Língua Materna, quando se recomenda o respeito à diversidade,
conforme os artigos 12 e 13 da Lei 9.394/96 e os incisos II e III do artigo 2° da
resolução CNE/CP 01. Além disso, observamos que há uma alusão à
interdisciplinaridade como forma de buscar a superação da fragmentação do
conhecimento e da formação.
Considerando esses pressupostos sobre o currículo, compreendemos que a
sua construção deve contemplar uma aprendizagem integral, articulando os
conhecimentos gerais e os profissionais. A educação universitária, portanto, deve
estar comprometida com a questão da formação intelectual de seus alunos,
mediante uma conscientização crítica dos processos sociais inerentes ao acesso ao
conhecimento, ou seja, à possibilidade de exercitar a cidadania. Nessa perspectiva,
abre espaço para que os alunos-mestres possam compreender que a escola é o
local onde se entrelaçam as características individuais dos sujeitos aprendentes, em
um contexto que privilegia a diversidade.
professor

esteja

preparado

e

domine

Por isso, é fundamental que o futuro
conhecimentos

que

favoreçam

o

desenvolvimento de uma educação que inclua a contemporaneidade, marcada por
múltiplas possibilidades culturais.
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No

projeto

do

curso

de

licenciatura

em

Língua

Portuguesa

do

CERES/UFRN/campus de Currais Novos, evidencia-se uma abordagem de
conhecimento que contempla a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade numa
perspectiva de totalidade do conhecimento. A esse respeito, Morin (2000) assevera
que ambas emergem como novas posturas frente aos conhecimentos, buscando
conexão entre os diferentes saberes específicos, com o propósito de resgatar a
compreensão das múltiplas e complexas relações que constituem a realidade. Vale
salientar, ainda, que a transdisciplinaridade recupera as dimensões para a
compreensão do mundo na sua integralidade e a interdisciplinaridade transfere
métodos de algumas disciplinas para outras, identificando novos objetos de estudo.
Na proposta do curso, a interdisciplinaridade considera os eixos norteadores
das áreas de Linguística e Língua Portuguesa, Literatura e Educação. Assim sendo,
os estudos literários e linguísticos alimentam-se mutuamente, tendo conexão com
outras ciências, dentre elas, a História, a Filosofia, a Sociologia, a Arte, a Psicologia
e a Cultura Brasileira.
Em se tratando de um projeto voltado para a formação de professores, os
núcleos linguísticos e literários recebem o apoio de conteúdos referentes aos
saberes pedagógicos, veiculados nas disciplinas de Fundamentos de Psicologia,
Psicologia do Ensino e da Aprendizagem, Didática, Organização e Políticas
Educacionais, como também daquelas matérias voltadas para o exercício da
docência, tais como: Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, Tecnologias
Educacionais e os estágios supervisionados. Enfim, é nesse sentido que o projeto
do curso de graduação em Letras concebe o currículo, no qual busca a totalidade do
conhecimento, aliando dicotomicamente a teoria à prática.
No que se refere à linguagem, consta no documento a afirmação de que a
concepção adotada deve ser a interacional, conforme observamos no fragmento a
seguir:
Essa formação exige uma reflexão sobre as questões que envolvem o
processo de ensino-aprendizagem tais como: o quê, como, para que e para
quem ensinar, já que estes aspectos orientam e organizam as ações
didático-pedagógicas. Estas ações devem ser capazes de desenvolver
competências e habilidades com o propósito de formar cidadãos
conscientes e críticos que saibam aplicar os conhecimentos linguísticos
adquiridos no contexto sociointeracional dentro e fora da escola, a vida
prática e, especialmente, entender que a linguagem funciona como um
instrumento de poder com o qual poderá beneficiar-se individual e
coletivamente (UNIVERSIDADE... 2006, p. 9).
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Ao refletirmos sobre essa definição de língua, podemos perceber que ela se
fundamenta na proposta de Bakhtin (1992), sendo vista como “um fenômeno social
da interação verbal realizada através do enunciado”, ou seja, a linguagem foi
concebida como atividade dialógica, pois o perfil de aluno é configurado como
cidadão consciente de seus atos, inclusive aqueles realizados através da linguagem.
Portanto, saber usar a linguagem em interações sociais e comunicativas é o objetivo
do ensino de Língua Materna, que adota uma concepção interacional em que a
língua deve ser compreendida em seus contextos de usos.
Essa proposta sociointeracional bakhtiniana de entender a língua preconiza
que toda e qualquer forma de discurso constrói-se a partir da existência interacional
e social dos indivíduos. Assim sendo, cada enunciado que compõe um discurso
representa um elo na cadeia da comunicação que se estrutura no processo
interativo. Logo, comunicar não significa apenas usar as estruturas linguísticas,
enviar mensagens e informações, mas também usar a língua como instrumento de
ações sobre o outro em situações reais, nas quais falantes reais interagem
cotidianamente. Segundo Cunha e Tavares (2007), a língua, nessa perspectiva,
passa a ser determinada pelas situações interacionais das quais as pessoas
participam.
Esse entendimento revela que a língua precisa ser concebida como um
sistema de signos históricos e sociais que possibilita representar e dar significação
ao mundo. Por isso, no processo comunicativo, o contexto social requer dos sujeitos
interactantes a apropriação e o domínio da linguagem com vistas à atuação nas
diversas situações interativas, exigindo deles o desenvolvimento de competências
linguísticas e textuais que prescindem do funcionamento da língua. Vemos assim
que a comunicação é fundamental para a participação dos indivíduos nos mais
diversos eventos sociais discursivos que se realizam através de textos orais e
escritos, os quais são construídos a partir da relação dialógica entre os participantes
num determinado contexto histórico, cujas intenções são comunicar as ideias e
expressar sentimentos e pensamentos, além de dar sentido à realidade.
A base teórica dessa compreensão de língua advém dos estudos linguísticos
numa abordagem funcionalista desenvolvida, principalmente, nas investigações de
Givón (1979, 1984, 1995), Thompson e Couper-Kuhlen (2005), Hopper (1987), Naro
e Votre (1989), Cunha, Oliveira e Martelotta (2003) e Cunha e Tavares (2007), que
propõem uma linguística orientada para a língua em uso. Sendo assim, a língua é
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observada do ponto de vista do contexto linguístico e da situação extralinguística,
tendo em vista que é nas interações que se pode observar como a língua funciona.
Desse modo, os pesquisadores funcionalistas se interessam por dados
linguísticos que se configuram como estruturas e elementos emergentes de
contextos naturais, isto é, retirados de situações reais de comunicação, tendo em
vista que são negociadas no processo interacional. Portanto, segundo Hopper
(1987, p. 164), a língua “não é uma posse geral, abstrata e uniforme” para toda a
comunidade, mas se configura como uma realidade emergente, pois tem sua origem
nas experiências, vivências e negociações dos indivíduos. Assim, podemos
constatar que a língua é encarada como algo indeterminado,
[...] constantemente em construção e estruturada apenas por padrões
emergentes que vêm e vão como as formas produzidas por seus falantes
[...] não havendo módulos discretamente delimitados de sintaxe, semântica,
morfologia, fonologia e pragmática, mas apenas maneiras contextualmente
condicionadas de dizer as coisas (HOPPER, 1987, p. 172).

Esses pressupostos teóricos da abordagem funcionalista serão resgatados no
presente estudo, haja vista o propósito de investigar como ocorre a mobilização dos
saberes linguísticos adquiridos na formação acadêmica e nas práticas pedagógicas
dos alunos-mestres. A articulação desses saberes configura-se como um aspecto
relevante na preparação do futuro professor de Língua Portuguesa, porque a
concepção de língua que adota modula sua ação didática, refletindo-se na
aprendizagem dos alunos e no desenvolvimento de suas competências discursivas.
Nessa perspectiva, o ensino de Língua Materna deveria partir de uma prática
pedagógica

baseada

nos

fatos

linguísticos

reais

e

que

considerasse

o

funcionamento dessa língua nos múltiplos contextos de usos e nas variadas formas
de manifestações (culta, variações linguísticas, formal, informal, verbal, não verbal,
oral, escrita etc.). Dessa forma, seria importante privilegiar conteúdos que não
estivessem distantes “da língua que falamos, ouvimos, escrevemos, e lemos no
Brasil e em diferentes contextos de interação” (CUNHA; TAVARES, 2007, p. 14).
Para a realização desse propósito, a prática pedagógica deve optar pelo
ensino produtivo, que, segundo Travaglia (1996, p. 140),

[...] é sem dúvida o mais adequado à consecução do primeiro objetivo de
ensino de Língua Materna [...], ou seja, o de desenvolver a competência
comunicativa, já que tal desenvolvimento implica aquisição de novas
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habilidades de uso da língua e o ensino produtivo visa, especificamente, o
desenvolvimento de novas habilidades.

Entendemos que essa abordagem produtiva torna-se relevante porque sua
finalidade é fazer o aluno entender o uso da língua, aumentando a possibilidade de
empregar suas potencialidades linguísticas nas diversas situações comunicativas.
Contudo, a modalidade de ensino produtivo requer do professor conhecimentos de
teorias linguísticas que versam sobre a estrutura e o funcionamento da língua.
Nesse caso, o docente precisa entender que os aspectos formais, semânticos e
discursivos são independentes, mas devem estar articulados, ajustando-se às reais
manifestações da linguagem em uso. É indispensável disponibilizar, também,
alternativas mais adequadas que as prescrições normativas da gramática tradicional,
para favorecer a descrição, a análise e a reflexão sobre a língua que usamos em
comunicações diárias, sobre as diferentes funções da língua, assim como respeitar
as variações linguísticas (CUNHA; TAVARES, 2007). Portanto, o professor deve,
principalmente, estudar a língua numa perspectiva discursivo-textual, tendo em vista
que é no discurso que a gramática é observada em seu pleno funcionamento, ou
seja, “ela é a própria língua em uso” (CUNHA; SOUZA, 2007, p. 19).
Desse modo, ao considerarmos a ênfase no discurso e nas funções da
linguagem no uso real, vislumbramos que é possível a preparação de atividades que
proporcionem a ampliação das habilidades linguísticas de compreensão e produção
textual, seja na forma oral, seja na escrita. No que se refere à gramática, o professor
deve priorizar e estimular os alunos a usar elementos gramaticais em suas
diferentes funções, através da produção de textos de variados gêneros, tendo em
vista que a gramática, conforme destaca Antunes (2003), existe em função do que
as pessoas falam, leem ou escrevem nas práticas sociais de uso da língua. Logo,
adotar esse princípio é o mesmo que admitir a existência de uma gramática variável,
adaptada e adequada às circunstâncias concretas em que a atuação linguística
acontece. Essa gramática, Hopper (1987) denominou de emergente.
Todavia, temos observado uma certa resistência dos docentes que insistem
nos ensinamentos prescritivos e tradicionais, mesmo sabendo que estes têm se
mostrado inadequados e obsoletos, deixando de atentar para os avanços
significativos dos estudos linguísticos, como também para as propostas de
ressignificação do ensino de Língua Materna, conforme documentos oficiais
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vigentes, que orientam o professor na organização de seu fazer pedagógico, de
modo que possa “criar condições para o desenvolvimento da capacidade de uso
eficaz da linguagem que satisfaça as necessidades pessoais [...]” (BRASIL, 1998, p.
30). Percebemos que essa mudança de foco no ensino de língua traz modificações
também para a escola, que não deve ter outra pretensão senão chegar aos “usos
sociais da língua na forma que ela ocorre no dia a dia das pessoas” (ANTUNES,
2003, p. 109). Portanto, a programação e a metodologia do ensino devem perseguir
esse objetivo, levando o aluno a exercitar plenamente atividades de leitura, oralidade
e escrita de variados gêneros. Assim sendo, o ensino não pode centrar-se
excessivamente em definições, classificações e exercícios em torno de classes de
palavras, nem apenas numa norma culta privilegiada, já que a atividade de
linguagem mobiliza diferentes tipos de saberes e variáveis.
Os efeitos imediatos da concepção de língua enquanto uso podem despertar
o interesse do professor e dos alunos por uma língua que acontece “nas conversas,
nos debates, nos sermões, nos jornais, nas revistas, nos livros, nos outdoors, nas
faixas, nos cartazes, nos anúncios, nos avisos, entre muitos outros” (ANTUNES,
2007, p. 117), podendo, também, levá-los a assumir uma posição de “autênticos
observadores” da língua, porque analisariam o que dizem e como dizem. Haveria a
possibilidade de reconhecer os recursos expressivos, as criações, as inovações do
que realmente se usa, além de permitir o confronto entre as regras gramaticais e os
usos percebidos no contexto das interações sociais, ou seja, uma gramática que é
da língua e das pessoas.
Enfim, se o professor pretende desenvolver a competência comunicativa dos
alunos, não pode deixar de explorar as expressões orais próprias do comportamento
linguístico que revelem valores culturais de uma comunidade, devendo abrir espaço
para que não só a variável padrão esteja marcando presença no contexto escolar,
mas também as variáveis linguísticas. Então, se uma das metas do ensino de língua
é ampliar o repertório dos alunos, o professor deve realizar atividades que envolvam
os usos da linguagem, explorando os diversos tipos e gêneros textuais que circulam
socialmente.
É a partir dessa compreensão que se dá ao sujeito a oportunidade de
construir e apropriar-se dos conhecimentos e valores veiculados na escola, os quais
possibilitarão sua formação como agente social, coletivo, cidadão crítico e reflexivo.
Esse perfil de aluno foi proposto em todas as áreas de conhecimentos e,
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especialmente, em Língua Portuguesa, cujo objetivo principal é desenvolver a
competência comunicativa dos usuários da língua. É, portanto, nessa perspectiva
que o futuro professor de Português precisa realizar seu fazer pedagógico, em
busca de um aprendizado satisfatório dos alunos.
Quanto aos objetivos, o curso prevê a formação de professores de Língua
Portuguesa e Literaturas para atuar nos estabelecimentos de ensino fundamental (6°
ao 9° ano) e ensino médio (1ª à 3ª série), preparando profissionais e intelectuais
competentes para lidar com as questões linguísticas de forma crítica. O curso dá
ênfase à utilização das diversas linguagens nos contextos comunicativos que se
realizam

nas

interações

sociais,

considerando,

também,

as

diversidades

socioculturais, linguísticas e literárias. Por isso, o perfil desse profissional é
caracterizado pelo desenvolvimento de múltiplas competências que envolvem os
conhecimentos específicos da área de Língua Materna, assim como os saberes
referentes à organização das situações de aprendizagem.
Sabemos que uma das particularidades do perfil do licenciado em Letras
refere-se à capacidade de conceber os saberes linguísticos e literários como prática
social e como forma elaborada das diversidades culturais. Nessa proposta, devemse articular a reflexão teórico-crítica com os domínios da prática, além de primar
pelas atuações ética, crítica e autônoma, comprometidas e pautadas nas exigências
advindas da sociedade.
Com relação às competências, o documento orienta que os futuros docentes
devem dominar os conteúdos específicos da área de Língua Portuguesa,
procurando desempenhar a função de multiplicador, que visa à formação de leitores
críticos e produtores de textos de diferentes gêneros. Os alunos-mestres precisam,
ainda, atentar para os métodos, as abordagens de ensino e os recursos didáticos e
de informática que promovam o processo de ensino e aprendizagem, de modo a
garantir o aprendizado dos alunos.
Além dessas competências, os alunos-mestres de Língua Portuguesa
precisam realizar investigações sobre os aspectos linguísticos e literários através
dos quais a linguagem se manifesta, assim como pesquisar sua própria sala de aula
em busca de alternativas para solucionar possíveis problemas. Vale salientar que,
ao desenvolver essas ações, o futuro docente cumprirá seu papel de professor
pesquisador e reflexivo, devendo compreender que a essência de sua ação didática
é a reflexão e a análise crítica sobre a linguagem, a qual precisa ser entendida como
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fenômeno sociointeracional. Esses alunos necessitam adotar, também, uma visão
crítica sobre as perspectivas teóricas suscitadas pelas investigações linguísticas e
literárias que fundamentam sua prática pedagógica. Portanto, ao aluno-mestre será
imprescindível correlacionar os saberes advindos da ciência da linguagem com os
fazeres docentes, utilizando-se de ações que assegurem a transposição didática dos
conhecimentos linguísticos e/ou literários para o contexto da sala de aula.
Com referência às habilidades, o projeto pressupõe que os licenciados em
Letras devem dominar o uso da Língua Portuguesa nas suas manifestações orais e
escritas em termos de recepção, produção, leitura e análise de textos em diferentes
linguagens e em diversos gêneros, além de (re)conhecer as variáveis linguísticas
existentes e os vários níveis de registros de linguagem. O referido documento prevê
que esses profissionais precisam dominar as diferentes noções de gramática,
descrever e justificar as características fonéticas, fonológicas, morfológicas, lexicais,
sintáticas e pragmáticas da Língua Portuguesa em diferentes contextos linguísticos,
como também analisar, descrever e explicar diacrônica e sincronicamente a sua
estrutura e o seu funcionamento. A concretização desse objetivo em desenvolver
essas habilidades pode ser encontrada nos componentes curriculares que lidam
com os conhecimentos específicos.
Encontramos, ainda, a orientação de que o futuro professor tenha habilidades
em leitura e na análise crítica de textos literários, identificando as relações de
intertextualidade entre obras literárias de Língua Portuguesa e da literatura
universal. É indispensável que saiba interpretar textos de diferentes gêneros,
explicitando os processos de construção de sentidos. Nessas determinações,
podemos vislumbrar a interdisciplinaridade entre os conhecimentos linguísticos e
literários, bem como os pressupostos teóricos da Linguística textual, da Pragmática,
da Semântica etc. que estão subjacentes à proposta de formação de professores.
No tocante à estrutura curricular, o curso de Letras organiza-se em disciplinas
obrigatórias e complementares, Estágios Supervisionados (I, II, III, IV) e outras
atividades acadêmico-científicas e culturais, obedecendo às disposições legais do
Conselho Nacional de Educação.
No CERES/campus de Currais Novos, a integralização curricular dessa
licenciatura deverá ocorrer no prazo mínimo de 3 anos e médio de 4, com carga
horária de 2.835 horas na Habilitação Língua Portuguesa e Literaturas, distribuídas
em atividades teóricas e práticas.
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Com relação à distribuição da carga horária dos componentes curriculares,
selecionamos por áreas de conhecimento (Língua Portuguesa, Linguística,
Literatura, Pedagogia e Cultura geral), haja vista que pretendemos conhecer a
sistematização das disciplinas e os seus respectivos conteúdos, com o propósito de
analisar como a organização curricular nesses moldes pode contribuir para a efetiva
formação de professores de Português, conforme especificamos no quadro a seguir:

Quadro 6 – Distribuição de carga horária dos componentes curriculares
C.H. Total
ÁREA / DISCIPLINAS


Língua Portuguesa












Produção de texto I
Produção de texto II
Produção de Texto III
Produção de Textos Argumentativos
Estudo Crítico-comparativo da Gramática da L. Port.
Sintaxe da Língua Portuguesa
Estilística da Língua Portuguesa
Fonética e Fonologia de Língua Portuguesa
História da Língua Portuguesa
Tópicos Especiais em Língua Portuguesa




Subtotal.............................................................................
Linguística





Introdução aos Estudos Linguísticos
Elementos de Morfologia e Sintaxe
Estudos Semânticos e Pragmáticos




Subtotal ............................................................................
Disciplinas Pedagógicas








Didática
Tecnologias Educacionais
Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa
Fundamentos de Psicologia
Psicologia do Ensino e da Aprendizagem
Organização e Políticas Educacionais




Subtotal ...........................................................................
Literaturas











Literatura Brasileira: Identidade literária
Literatura Brasileira: Formação da Literatura nacional
Lit. Bras. Aspectos sociais da representação da realidade brasileira
Lit. Brasileira: Representações da Sociedade Moderna
Literatura Infanto-juvenil
Teoria da Literatura: Espécie do texto poético
Literatura Portuguesa I
Literatura Portuguesa II
Literatura Portuguesa III

 Subtotal ............................................................................
Cultura geral










Cultura Brasileira I
Cultura Brasileira II
Filosofia I
Metodologia do Trabalho Científico
Introdução ao estudo do Latim
Subtotal ............................................................................
Disciplinas Complementares (02)
Atividades acadêmico-científico-culturais
Atividades de Estágio Supervisionado em L. Portuguesa

90 h
90 h
60 h
60 h
60 h
75 h
60 h
75 h
45 h
90 h

C.H.
Teórica

60 h
60 h
45 h
45 h
45 h
60 h
45 h
60 h
45 h
60 h

C.H.
Prática

30 h
30 h
15 h
15 h
15 h
15 h
15 h
15 h
30 h

705 h

525 h

180 h

60 h
60 h
60 h

45 h
45 h
45 h

15 h
15 h
30 h

270 h

195 h

75 h

75 h
45 h
60 h
60 h
60 h
60 h

60 h
30 h
45 h
45 h
45 h
45 h

15 h
15 h
15 h
15 h
15 h
15 h

360 h

270 h

45 h
45 h
45 h
60 h
60 h
45 h
45 h
45 h
45 h

45 h
45 h
45 h
45 h
45 h
45 h
45h
45 h
45 h

15 h
15 h
-

480 h

450 h

30 h

45 h
75 h
60 h
60 h
60 h
300 h
105 h
210 h

45 h
45 h
60 h
45 h
60 h
255 h
-

90 h

30 h
15 h
45 h
-
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Estágio I
Estágio II
Estágio III
Estágio IV

90 h
75 h
120 h
120 h

Subtotal ............................................................................

405 h

-

-

Fonte: Projeto Político-Pedagógico do curso de Letras (2006).

Ao interpretarmos os dados contidos no quadro 6 acima, verificamos que a
carga horária dos saberes específicos (Língua Portuguesa, Linguística e Literatura)
contabiliza um total de 1.455h, a de Cultura geral perfaz um somatório de 300h e a
de atividades complementares e acadêmico-científico-culturais registram 315h. Além
disso, observamos que as horas destinadas às disciplinas que envolvem os saberes
didático-pedagógicos totalizam 360h e os estágios supervisionados possuem 405h,
distribuídas em quatro períodos letivos. Constatamos que as disciplinas de
conteúdos específicos encerram 2.070h, enquanto os componentes curriculares que
fazem parte do saber fazer somam apenas 765h, incluindo os estágios.
Com isso, podemos perceber que há uma ênfase bastante significativa nos
saberes científicos em detrimento dos saberes didático-pedagógicos, isto é, das
disciplinas de caráter profissionalizante, tendo em vista que, apesar do aumento
considerável da carga horária proposta nos documentos oficiais para as atividades
de estágio (práticas), o curso alocou apenas 360h para as disciplinas pedagógicas.
Nesse sentido, entendemos que, sendo a graduação em Letras um curso de
licenciatura, cuja proposta é a formação de professores, deveria ter privilegiado
disciplinas que inserissem os alunos-mestres no aprendizado da profissão docente
de modo mais marcante.

3.4 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Refletir sobre a formação de professores requer atenção especial às
atividades práticas que se realizam no contexto das instituições escolares, pois o
estágio é uma instância fundamental do processo preparatório dos futuros
professores, haja vista que os alunos-mestres terão a oportunidade de vivenciar no
ambiente profissional as experiências do ser professor.
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O Estágio Supervisionado de Ensino de Língua Portuguesa é um componente
curricular de caráter prático que tem o objetivo de aproximar os alunos-mestres das
atividades relacionadas ao ensino de Português, realizadas no cotidiano das salas
de aula. Essa etapa de preparação profissional é relevante porque nela ocorre o
confronto entre as várias formulações teóricas, a realidade e os desafios do
processo de ensino e aprendizagem. Além do mais se constitui em experiências
autenticamente formativas tanto para aqueles que ensinam (professores regentes e
supervisores) quanto para os que aprendem (estagiários).
Nas diversas etapas que compõem o estágio, os alunos percebem a
interdisciplinaridade necessária para a compreensão da realidade e a integração da
teoria com a prática em um momento de concretude profissional. Além disso, o
estágio oportuniza a extensão da universidade com as instituições prestadoras de
serviço à sociedade. Nesse contato entre universidade e escola, os alunos-mestres
podem compreender a dinâmica organizacional, as relações interpessoais entre
professores e alunos e a articulação dos saberes e fazeres próprios da profissão. É,
portanto, uma importante parte integradora do currículo, na qual o licenciando vai
atuar como docente, pois, conforme assevera Tardif (2008), aprender a profissão
docente no decorrer do Estágio Supervisionado requer dos alunos-mestres que
estejam atentos às particularidades e às interfaces da realidade escolar em sua
contextualização na sociedade. Desse modo,
[...] ao transitar da universidade para a escola e desta para a universidade,
os estagiários podem tecer uma rede de relações, conhecimentos e
aprendizagens, não com o objetivo de copiar, de criticar os modelos, mas
no sentido de compreender a realidade para ultrapassá-la. Aprender com os
professores de profissão como é o ensino, como é ensinar, é o desafio a ser
aprendido/ensinado no decorrer dos cursos de formação e no estágio
(TARDIF, 2008, p. 295).

Todavia, é necessário refletir que se o estágio, por um lado, propicia aos
alunos-mestres a aprendizagem a partir do contato direto com a sala de aula e da
prática pedagógica de bons professores de profissão, por outro, pode assustá-los
porque, muitas vezes, entram em contato com profissionais desgastados pelos anos
de profissão, frustrados, insatisfeitos, desgostosos da vida que levam, do trabalho
que realizam e do salário que recebem.
Na verdade, concordamos com o autor quando afirma que o estágio curricular
permite aos alunos-mestres a apropriação de instrumentos teóricos e metodológicos
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para atuar no ambiente escolar. Então, de posse dos saberes específicos e dos
fazeres pedagógicos, podem entender toda a complexidade do ato educativo. Daí,
concluímos que esse envolvimento em situações reais vividas visará à integração do
saber com o fazer. Contudo, não podemos restringir a compreensão de estágio
unicamente ao aprendizado de atividades e procedimentos profissionais, porque, se
assim for entendido, terá como consequência a formação de um profissional treinado
apenas em habilidades e em procedimentos de rotina, mas despreparado para
fundamentar-se no princípio norteador de ação→reflexão→ação que orienta a
prática docente no contexto das salas de aulas.
Se o estágio consegue, no processo de formação, criar condições
necessárias para os alunos-mestres aprenderem a interpretar os dados da realidade,
relacionando-os com os saberes teóricos e práticos, então esses futuros
profissionais poderão ser capacitados para realizar um trabalho pedagógico
consciente e fundamentado nos conhecimentos específicos e no saber fazer, o que
os habilita a promover um aprendizado significativo. Além disso, é necessário
compreender que o estágio pode contribuir para a construção da identidade desses
profissionais, levando-os a revisitar os saberes para a docência adquiridos durante o
curso. Sabemos que a identidade do professor é construída ao longo de sua vida
como profissional, todavia acreditamos que é no processo de formação inicial que os
alunos-mestres consolidam as opções e intenções da profissão que o curso pode
legitimar.
No tocante à identidade profissional, podemos dizer que é um conjunto de
caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa por meio dos quais ela pode ser
identificada. No caso específico do aluno-mestre, a identidade vai sendo construída
a partir da identidade de vida e de professor, com caracteres próprios, os quais ele
foi construindo nas maneiras de aprender que adquiriu na academia, elaborando no
seu cotidiano e tecendo no seu convívio universitário. Vale salientar que na
identidade docente estão presentes os conceitos e as relações que os professores
estabelecem com sua área de conhecimento, sua leitura de mundo, sua ética
profissional e com o valor que dá à sua profissão de professor.
Nesse aspecto, Kulscar (2008, p. 64) afirma que o estágio deverá
proporcionar o engajamento do estagiário na realidade, para que possa perceber “os
desafios que a carreira do magistério lhe oferecerá e possa, assim, refletir
maduramente sobre a profissão que vai assumir”. Desse modo, mesmo que o
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estágio não seja uma instância de completa preparação para a docência, é possível
vê-lo como momento ímpar para construir e refletir sobre questões básicas e
necessárias ao futuro professor, tais como: Qual o sentido da profissão? O que é ser
professor na sociedade em que vivemos? Como ser professor de alunos reais de
ensino fundamental e médio em escolas concretas? Acreditamos, portanto, que o
Estágio Supervisionado é um grande auxílio para o futuro professor compreender e
refletir sobre o mundo do trabalho no qual vai se inserir e, dessa forma, contribuir
para a formação de sua consciência política e social, unindo a teoria à prática.
A partir desse enfoque, compreendemos que o Estágio Supervisionado é,
ainda, um elemento articulador dos saberes teóricos e práticos e que sua finalidade
é propiciar uma aproximação com a realidade escolar. Logo, pensá-lo dessa maneira
afasta-nos do entendimento antigo de que o estágio seria a parte prática do curso de
formação de professores, numa visão instrumental na qual as atividades de estágio
ficam reduzidas ao como fazer, dissociando a teoria da prática. Nesse sentido,
Pimenta e Lima (2010, p. 37) enfatizam que essas condições de isolamento dos
saberes teóricos e práticos geram sérios equívocos na preparação dos futuros
docentes, uma vez que “a prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida
reflexão podem reforçar a ilusão de que há uma prática sem teoria ou de uma teoria
desvinculada da prática”. Essa perspectiva de instrumentação do estágio produz,
também, um distanciamento do real trabalho que se desenvolve nas escolas,
inclusive fortalecendo o mito de que o uso de técnicas e metodologias universais
pode garantir a resolução das dificuldades do ensino e da aprendizagem.
Atualmente, constatamos que pesquisadores e educadores têm sugerido que
todo trabalho desenvolvido na prática educativa precisa trilhar os caminhos da
reflexão nas e das ações realizadas nos contextos escolares. Por isso, entendemos
que o estágio nos cursos de formação de professores deve possibilitar aos alunosmestres a compreensão da complexidade das práticas pedagógicas realizadas pelos
docentes, inclusive porque isso servirá como alternativa para a preparação de novos
profissionais.
Segundo Pimenta e Lima (2010, p. 47), essa nova visão de estágio como
atividade teórica instrumentalizadora da práxis tem por base a concepção de futuro
professor “como um intelectual em processo de formação e a educação como um
processo dialético de desenvolvimento do homem historicamente situado”. Essa
noção fez surgir a compreensão do estágio como forma de investigação das práticas
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pedagógicas que ocorrem nas instituições escolares, como também a percepção de
“um profissional pensante, que vive em um determinado espaço e em um certo
tempo histórico [...]” (LIMA, 2001, p. 78). A partir desse entendimento, surge a
concepção de professor como “profissional reflexivo”, cunhada por Schön (1992),
isto é, aquele que valoriza os saberes sobre as práticas docentes. Com isso,
abriram-se novas perspectivas para a valorização da pesquisa nas ações dos
profissionais, instituindo-se assim o alicerce para a formação do “professor
pesquisador de sua prática”, entendido como aquele que desenvolve investigações
para ampliar sua compreensão sobre as ações vivenciadas e observadas no
cotidiano das escolas.
Essa visão do professor pesquisador encontra-se contemplada na legislação
que regulamenta os cursos de formação de professores da educação básica,
conforme o disposto no Artigo 2º, item IV da Resolução CNE/CP n. 1, de 18 de
fevereiro de 2002, no qual as orientações sugerem o aprimoramento dos alunosmestres em práticas investigativas, afastando-se da compreensão do estágio como
aprendizado.
Em síntese, a proposta de estágio no processo de formação de professores
toma uma nova feição na qual se constitui como um momento de apreensão do real
espaço de atuação profissional, desenvolvendo nos alunos-mestres a capacidade de
levantar problemas concretos que ocorrem nas salas de aula, enquanto os
instrumentaliza para o exercício crítico da sua profissão e para a construção de
projetos de intervenção que busquem a melhoria do ensino nas instituições
escolares.

3.4.1 Os programas das atividades de Estágio Supervisionado

Tomando como parâmetro a legislação que regulamenta os cursos de
formação de professores, bem como o Projeto Político-Pedagógico do curso de
licenciatura em Letras que investigamos neste estudo, apresentaremos um breve
comentário sobre os programas dos estágios de Língua Portuguesa.
O curso de Letras instituiu em seu Projeto Político-Pedagógico os programas
das atividades de estágio, pautando-se no entendimento de que esse componente
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curricular é uma atividade que envolve dicotomicamente os fundamentos teóricos e
práticos e propicia aos alunos-mestres a inserção no âmbito das instituições
escolares, bem como a reflexão sobre a prática docente que se realiza. Sendo
assim, sistematizou as atividades de Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa
em programas que se distribuem em quatro etapas, conforme destacamos abaixo:
Quadro 7 – Ementas do componente curricular Estágio
ATIVIDADES
 Estágio I

EMENTA
Prática pedagógica e vivência no cotidiano escolar. Diagnóstico de
problemas no âmbito do ensino e da aprendizagem de Língua
Portuguesa. Seminário de integração. Relatório parcial.



Estágio II

Observação e participação no contexto escolar. Construção de
alternativas de superação das dificuldades. Seminário de
Integração. Relatório parcial.



Estágio III

Exercício da docência através da regência em sala de aula do
Ensino Fundamental. Seminário de integração. Relatório final.



Estágio IV

Exercício da docência através da regência em sala de aula do
Ensino Médio. Seminário de integração. Relatório final.

Fonte: Projeto Político-Pedagógico do curso de Letras (2006).

As atividades do Estágio I, caracterizadas como fase de diagnóstico da
realidade escolar, iniciam-se na universidade com a apresentação e a discussão
acerca das tarefas a serem realizadas durante o semestre letivo. As aulas teóricas
abordam questões sobre a metodologia do ensino de língua, bem como sobre a
vivência dos alunos-mestres no cotidiano escolar, por meio de seminários temáticos.
Após essa etapa, os alunos são encaminhados às escolas para conhecer o
ambiente escolar nos aspectos administrativos e pedagógicos e elaborar um
diagnóstico

cujo

propósito

é

tomar

consciência

das

reais

condições

de

funcionamento de uma instituição escolar. Para tanto, descrevem os aspectos da
estrutura física, observando a disponibilidade de espaços destinados à realização
das aulas, bem como de salas de professores, de multimeios, de biblioteca, de
reuniões, de orientação de alunos, de eventos culturais etc. Ainda nessa etapa, os
alunos-mestres fazem a caracterização da clientela atendida na escola, assim como
o levantamento dos problemas mais frequentes evidenciados, tais como: evasão,
repetência, não cumprimento das normas da escola, aspectos que comprometem a

78

aprendizagem (indisciplina, hiperatividade, falta de motivação etc.), além de
descreverem as tentativas de solução apontadas pelos gestores da escola.
Investigam, ainda, os aspectos didáticos e pedagógicos que envolvem a construção
e execução do Projeto Político-Pedagógico da escola, a forma de realização do
planejamento das disciplinas, a caracterização dos professores no que se refere à
qualificação profissional e ao grau de instrução, bem como os problemas destacados
pelos docentes e gestores.
Em seguida, os alunos-mestres adentram a sala de aula para observar a
prática pedagógica do professor regente e, a partir dessa observação, elaborar um
diagnóstico que revele o cotidiano do professor e dos alunos, assim como os
aspectos relevantes da administração e da infraestrutura da escola. Nesse
levantamento, os estagiários registram, principalmente, os problemas observados no
âmbito do ensino de Língua Portuguesa, haja vista que precisarão construir um
projeto de intervenção que apresente perspectivas de superação. Nesse
procedimento, observam os aspectos didático-pedagógicos e linguísticos que se
referem aos conteúdos, às concepções de linguagem, aos objetivos de ensino, à
metodologia de ensino, apontando a abordagem de ensino e o modo como se
processam as atividades de leitura, compreensão, produção de textos e gramática.
Ressaltamos que se solicitam dos alunos-mestres a descrição de ações
realizadas no contexto das salas de aulas nos diários de campo e o registro das
reflexões que fizeram sobre a prática pedagógica do professor, dos elementos
administrativos da escola e de suas implicações para o processo de ensino e
aprendizagem.
De volta à sala de aula da universidade, participam de um seminário de
integração no qual discutem e analisam os problemas detectados nas observações
realizadas para, em seguida, apresentar as críticas e as possíveis alternativas de
solução. Finalmente, todas as atividades são registradas nos relatórios parciais, que
servirão de base para a montagem do projeto de intervenção.
O Estágio II também se inicia no campus da universidade, onde os alunos
constroem o projeto de intervenção como alternativa de superação das dificuldades.
Nesse momento, são auxiliados pelos professores orientadores, os quais
apresentam sugestões de atividades didáticas. Depois, voltam às escolas para
observar e participar das atividades desenvolvidas na sala de aula, aplicando o
projeto de intervenção que eles elaboraram na vivência do Estágio I. Novamente,
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ocorre o momento da reflexão sobre a prática pedagógica e as vivências na escola,
que são posteriormente registradas no relatório parcial.
Nos Estágios III e IV, quando já estão bem adaptados ao ambiente escolar,
realizam as experiências no exercício da docência através da regência de sala de
aula no ensino fundamental e médio. Nessa etapa, os alunos-mestres elaboram os
planejamentos das atividades de ensino e assumem a direção de sala, sendo
acompanhados e avaliados pelo professor regente e pelo supervisor de ensino
(professor da disciplina de estágio). Finalizando essas duas etapas, elaboram os
relatórios finais, nos quais apresentam detalhadamente as atividades que realizaram
nas fases de regência de classe.
Analisando a distribuição da carga horária dos componentes curriculares
(Quadro 6), especialmente nos componentes de conteúdos específicos, podemos
perceber que foram alocadas horas para os fundamentos teóricos (carga horária
teórica), como também para a prática como componente curricular (carga horária
prática), contudo não verificamos nas ementas das atividades propostas para os
estágios (Quadro 7) qualquer dispositivo que apontasse para a articulação dos
conteúdos específicos com o estágio, nem mesmo com a carga horária prática
destinada a cada componente curricular. Portanto, podemos levantar a hipótese de
que o estágio acontece de modo distanciado dos outros componentes curriculares.
Essa compreensão revela-nos a necessidade de promover uma revisão no
programa de estudos contido no PPP do curso de Letras, tendo em vista que, se
levarmos em conta a Resolução CNE n. 009/2002, constataremos que ela orienta
para pensarmos uma formação de professores em equipe, como um projeto próprio
e autêntico, no qual a garantia seja o comprometimento de todos os professores que
ministram aulas no curso. A esse respeito, Pimenta e Lima (2010, p. 44) consideram
que “num curso de formação de professores todas as disciplinas, as de fundamentos
e as didáticas, devem contribuir para a finalidade, que é formar professores a partir
da análise, da crítica e da proposição de novas maneiras de fazer educação”.
Tal pensamento leva-nos a compreender que esse objetivo somente pode ser
efetivamente conseguido se o estágio for uma preocupação de todos os docentes,
bem como se houver a articulação das atividades de estágio com todas as
disciplinas teóricas e práticas oferecidas. Ora, se o estágio está acontecendo como
uma atividade dissociada dos saberes linguísticos e didático-pedagógicos, então o
modelo de formação proposto no PPP pode não acontecer de maneira satisfatória.
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Portanto, se o curso de formação de professores quiser realmente formar docentes
capazes de se inserir nas escolas de modo a propor um ensino significativo, de
mudanças nas concepções de cultura e valores para a vida, o estágio deve ser um
trabalho conjunto e articulado.
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4 LÍNGUA PORTUGUESA E ENSINO

Quem intenta lançar um olhar reflexivo sobre o cotidiano escolar, certamente
vai se deparar com os rumos e os aspectos relevantes do processo de ensino e
aprendizagem, no que se refere às práticas pedagógicas. No contexto desta
pesquisa, nosso olhar entrecruza-se com os paradigmas teóricos das ciências da
linguagem que constituem os saberes linguísticos específicos e os da transposição
didática, que se referem ao saber fazer, tendo em vista que ambos se coadunam
com o objetivo de investigar a sala de aula de Língua Materna e, assim, podermos
ampliar os conhecimentos sobre os saberes e os fazeres ali desenvolvidos.
Pensando no ensino de Língua Portuguesa, direcionamos nosso estudo para
a reflexão a respeito da prática de ensino realizada pelos alunos-mestres em
processo de formação inicial. Por isso, procuramos conhecer como ocorre a
transposição dos saberes linguísticos e didático-pedagógicos no exercício da
docência por ocasião das atividades de Estágio Supervisionado em salas de aula de
ensino fundamental e médio. Interessa-nos compreender a concepção de linguagem
e sua articulação com as políticas públicas direcionadas ao ensino de Língua
Portuguesa e com as tendências pedagógicas que se constituem como aspectos
relevantes para efetivação de um ensino produtivo.
Então, para realizarmos a análise sobre os fazeres dos alunos-mestres,
partimos de duas indagações: a) como os estagiários realizam ações didáticas que
viabilizem não somente os saberes linguísticos, mas, principalmente, o modo de
ensinar a conhecer e a dominar o uso de nossa língua? b) o que fazem para que o
ensino de Língua Materna seja uma oportunidade para desenvolver a competência
comunicativa?
Como pretendemos elucidar questões que envolvem um curso de formação
de professor, levantamos alguns aspectos relevantes sobre o ensino de Língua
Portuguesa, tais como: os saberes e os fazeres efetivamente veiculados no contexto
de sala de aula, as reflexões contidas nas vozes de diversos pesquisadores
envolvidos nas áreas de Linguística e de Educação, assim como nas orientações da
proposta educacional em vigor. Esclarecemos que a construção deste capítulo
acerca das concepções do ensino de Língua Materna é de fundamental importância
para o estudo porque elas constituem os fundamentos sobre os quais realizaremos
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as análises dos saberes linguísticos e pedagógicos demonstrados pelos alunosmestres no momento da atuação no âmbito das salas de aula.

4.1 ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: SABERES E FAZERES

No amplo contexto de pesquisas ligadas às questões de ensino e
aprendizagem de Língua Materna, observamos que a grande preocupação tem sido
a melhoria da qualidade do ensino. Nessa perspectiva, têm despontado
investigações que procuram compreender a cultura escolar e buscar ações didáticas
e pedagógicas que impulsionem a formação de alunos que saibam articular saberes
e competências em inúmeras situações de uso da língua nas diversas práticas
sociais das quais participam, na família, na escola, no trabalho e entre amigos.
Além disso, alguns pesquisadores têm se interessado pela articulação dos
saberes específicos (disciplinares) com os saberes didático-pedagógicos (saber
fazer) veiculados no contexto escolar e pela transposição dos conhecimentos
linguísticos advindos da ciência da linguagem para o cotidiano da sala de aula. Na
área de ensino de língua, o alvo tem sido o “saber fazer” do professor, pois suas
concepções de linguagem, abordagens de ensino e prática pedagógica podem
revelar até que ponto as ações docentes promovem um ensino que possa contribuir
efetivamente para que os alunos ampliem sua competência no uso oral e escrito da
língua.
De acordo com Silva et al. (1986, p. 51), o modo como vemos a linguagem
define os “caminhos de ser aluno e professor”, tal como considera Kato (1986), pois
entendem que o professor e suas ações didáticas e concepções são decisivas para
o processo ensino e aprendizagem porque configuram o tipo de intervenção a ser
operacionalizada no ambiente da sala de aula. Contudo, trilhar caminhos que levem
a um ensino produtivo da atividade linguística requer mudanças na forma de
conceber a linguagem, aqui entendida como uma atividade constitutivamente
dialógica (BAKHTIN, 1992) e funcional, assim como na adoção de uma metodologia
que viabilize atividades em favor dos objetivos de ensino de língua, priorizando o
desenvolvimento da competência comunicativa dos sujeitos usuários.
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Com relação a essa competência, sabemos que Hymes (1991) e Widdowson
(1991) já haviam proposto um conceito mais operacional, estabelecendo três
componentes: competência gramatical, competência sociolinguística e competência
estratégica, de modo que servisse de direção para os professores no planejamento
de suas aulas e para os autores na elaboração dos livros didáticos. Nesse sentido,
Canale e Swain (1980) propuseram a inclusão de mais um componente, qual seja, a
competência discursiva, pois entendiam que no conceito de competência
comunicativa estavam envolvidos certos conhecimentos e habilidades que seriam
úteis para os indivíduos utilizarem nas situações comunicativas concretas.
Posteriormente, Canale (1990) e Hymes (1984) estabeleceram que no intercâmbio
comunicativo é essencial conhecer e saber utilizar adequadamente a língua em
interações linguísticas. Esses autores sugerem que à competência comunicativa
sejam agregadas a competência linguística ou gramatical (capacidade inata e
conhecimento dos códigos da língua), a competência sociolinguística (capacidade
de adequação ao contexto comunicativo), a competência textual (capacidade de
produzir e compreender diversos tipos de textos) e a competência estratégica
(capacidade de negociar e regular a interação).
Vale salientar, ainda, a proposição de Lomas (1996, 2003), que, voltando-se
mais enfaticamente para as atividades de ensino, propõe a inclusão de duas
competências no âmbito da competência textual, quais sejam: a competência
literária (capacidade de produzir e compreender textos literários) e a competência
semiológica (conhecimentos, habilidades e atitudes na análise dos usos e formas
iconoverbais de meios de comunicação e da publicidade). O autor justifica a inclusão
desses elementos porque considera que eles trazem um significado pedagógico
mais especial para o ensino de língua, já que introduzem os conhecimentos literários
e semiológicos.
A partir desse entendimento, outros estudiosos resgataram a proposta de
classificar as diferentes competências que precisam ser desenvolvidas pelos
usuários de uma língua. Dentre eles, tomamos com referência os estudos realizados
por Travaglia (1996), pois, além de resgatar as ideias propostas por esses autores
faz uma condensação de forma compreensível e adequada ao que propomos
analisar. O autor concebe, também, a competência comunicativa como um processo
que engloba certas capacidades inerentes aos usuários, tais como gerar sequências
linguísticas apropriadas ao uso da língua, bem como produzir e compreender textos
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adequados às situações interativas das quais participam. Dessa forma, Travaglia
(1996) considera que o ensino de língua precisa promover a aquisição e o
desenvolvimento de três competências fundamentais para a formação do aluno, a
saber: a interativa, a textual e a gramatical.
A competência interativa refere-se à compreensão que os alunos devem ter
da Língua Materna como veículo de comunicação nas relações interpessoais das
quais participam cotidianamente. Por isso, caberá à escola o papel de mediadora na
aquisição dessa competência e, para tanto, o professor de língua deverá criar
condições capazes de inserir os alunos em situações reais de aprendizagem,
oportunizando a contextualização da língua e das diversas linguagens em textos de
uso e ocorrência efetiva no dia a dia.
Segundo os PCN+ (BRASIL, 2002, p. 75), para desenvolver essa
competência, o ensino de Língua Portuguesa deve considerar alguns fatores que
tragam aos alunos a oportunidade de: a) ter consciência de que a língua comporta
inúmeras variedades linguísticas que precisam ser respeitadas; b) entender que as
variedades adéquam-se às situações comunicativas, nas quais se levam em
consideração os interlocutores, as intenções, o espaço ou o tempo; c) perceber que,
se for considerada a pluralidade dos discursos, seja na modalidade oral, seja na
escrita, devem ser questionados os rótulos de “certo” e “errado”; d) participar de
situações discursivas, na fala ou na escrita, que viabilizem a adequação das
variáveis linguísticas às situações comunicativas das quais participam; e)
compreender que a norma culta como variedade de prestígio deve ter lugar na
escola, porém não poderá ser a única.
Vislumbramos aqui a necessidade de uma modificação significativa no
processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista que as mudanças sociais do
mundo contemporâneo geraram no contexto da sala de aula novas concepções de
linguagem e novos objetivos de ensino, os quais exigem adaptações e reflexões
sobre as práticas pedagógicas que possam promover a formação do novo perfil de
aluno, o qual, na contemporaneidade, é visto como “alguém de carne e osso, com
dificuldades únicas e concretas” (RIOLFI et al. 2008, p. 214). Com isso, a autora nos
orienta que o ensino de língua deve deixar de “almejar um aluno ideal, moldável aos
propósitos de assimilação de uma língua que não lhe é familiar”, e buscar um
trabalho pedagógico que considere as opções linguísticas dos alunos, oferecendolhes a oportunidade de conhecer novos acervos de expressão da linguagem.
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Nessa perspectiva, a atividade de ensino deverá empreender muitas e sérias
reformulações que apontam para novos direcionamentos e propostas metodológicas
a serem realizadas na escola. Geraldi (1985a, p. 46) afirma que essas mudanças
envolvem questões sobre o método e o conhecimento, assim como sobre o discurso
pedagógico, pois
[...] a alteração da situação atual do ensino de língua portuguesa não passe
apenas por uma mudança nas técnicas e métodos empregados na sala de
aula. Uma diferente concepção de linguagem constrói não só uma nova
metodologia, mas, principalmente, um novo conteúdo de ensino.

O autor também considera que toda e qualquer metodologia de ensino
articula uma opção política com os mecanismos utilizados na sala de aula, haja vista
que envolve um processo decisório acerca das concepções de educação e do objeto
de ensino. Com relação a isso, Suassuna (2004, p. 125) afirma que essa mudança
de atitude “põe para o professor uma encruzilhada”, ou seja, “um impasse entre o
novo e o velho”. Concordamos com a autora, pois a adoção de uma nova forma de
perceber o ensino traz consigo modificações no pensar e no agir do professor, o
qual, muitas vezes, já se encontra desgastado e despreparado para assumir novas
concepções teórico-metodológicas de ensino da linguagem. Além disso, sabemos
que toda mudança gera conflitos, os quais, nesse caso especial do professor,
tornam-se mais evidentes, principalmente no que se refere aos resultados das ações
didáticas que ele realiza, visto que avalia os impactos de sua prática na
aprendizagem dos alunos.
Desse modo, percebemos que essa mudança deságua numa questão
bastante discutida por alguns pesquisadores, qual seja: a transposição didática dos
conhecimentos linguísticos para a sala de aula. A autora considera que a
necessidade de mudar a prática tem sido analisada, também, no contexto da
academia, pois “os professores e linguistas, ao mesmo tempo que teorizam sobre a
linguagem, insinuam que o problema da ‘mão na massa’, do cotidiano da sala de
aula” (SUASSUNA, 2004, p. 125) exige outra postura em relação ao ensino de
língua, tal como funciona na vida prática.
A competência textual, por sua vez, refere-se à capacidade de os usuários da
língua, em situações de interação, produzirem e compreenderem os mais variados
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textos. Esse tipo de competência remete-nos à noção de texto que resgatamos da
proposta de Koch e Travaglia (1989, p. 8-9), haja vista que consideram o texto como
[...] uma unidade linguística concreta, que é tomada pelos usuários da
língua, em situação de interação comunicativa específica, como uma
unidade de sentido e como preenchendo a função comunicativa
reconhecível e reconhecida, independentemente de sua extensão.

Além dessa noção de texto, a proposta oficial aponta que o trabalho
pedagógico da escola deve atrelar o conceito de texto à concepção de gêneros, por
meio dos quais o texto se materializa, tomando como pilares da ação docente os
seus aspectos temático (alguns temas são mais desenvolvidos em determinados
gêneros), composicional (determinados gêneros têm uma estrutura composicional
mais definida) e estilístico (depende das escolhas que o autor opera na língua).
Nesse sentido, as OCNEM orientam que os docentes devem incorporar às suas
práticas os gêneros textuais (BRASIL, 2002, p. 77-78).
Embora não seja nosso enfoque, consideramos importante evidenciar a
noção de gênero textual, em virtude de ter sido recomendado como fundamento do
trabalho pedagógico do professor de Língua Portuguesa e, principalmente, porque
envolve questões de linguagem.
Marcuschi (2008) afirma que o estudo sobre os gêneros é bastante antigo,
mas tem sido retomado na atualidade por diversas áreas do conhecimento, dentre
elas, a Etnografia, a Sociologia, a Antropologia, a Retórica, a Linguística e,
sobretudo, por especialistas em ensino de língua, sendo, portanto, caracterizado
como um trabalho multidisciplinar que se desenvolve em diversas perspectivas
teóricas, a saber: 1) sócio-histórica e dialógica; 2) comunicativa; 3) sistêmicofuncional; 4) sociorretórica de caráter etnográfico, voltada para o ensino da segunda
língua; 5) interacionista e sociodiscursiva, relacionada com a didática da Língua
Materna; 6) análise crítica; 7) sociorretórica/sócio-histórica e cultural.
Considerando a relevância da noção de gêneros e sua aplicação prática no
cotidiano dos usuários da língua, especialmente, em aulas de Língua Portuguesa,
destacamos o conceito de gênero proposto pelas perspectivas sócio-histórica e
dialógica (BAKHTIN, 1992) e interacionista e sociodiscursiva, voltada para a didática
do ensino de Língua Materna (BRONCKART, 1999; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004),
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pois contribuem significativamente para fundamentar as práticas de ensino das
atividades orais e escritas.
Além disso, entendemos que, ao concebermos a língua como uma atividade
social, histórica e cognitiva, estamos firmados no pressuposto de que é impossível a
comunicação humana a não ser por meio de textos. Logo, se a linguagem
manifesta-se através dos mais variados gêneros textuais, é preciso trabalhá-los no
contexto de sala de aula, conforme sugere a proposta educacional em vigor,
inclusive porque auxilia no processo de desenvolvimento da competência
comunicativa dos usuários.
Segundo Marcuschi (2002, p. 22), é nesse contexto teórico que vê a língua
como forma de ação social e histórica que os gêneros passam a ser constituídos
como “ações sociodiscursivas para agir sobre o mundo e dizer do mundo,
constituindo-o de algum modo”, pois são rotinas sociais presentes em nossas
interações diárias. Por isso, os gêneros são vistos como variáveis e flexíveis, já que
“variam, adaptam-se, renovam-se e multiplicam-se como a língua” (MARCUSCHI,
2006, p. 24), dependendo do contexto em que ocorrem as interações linguísticas.
Dessa maneira, compreendemos, tal como esse autor, que os gêneros são
dinâmicos, uma vez que representam “formações interativas, multimodalizadoras e
flexíveis de organização social e de produção de sentidos” (MARCUSCHI, 2006, p.
24), sendo aconselhável, portanto, fazer com que os alunos percebam que os
gêneros são fenômenos linguísticos representativos das ações sociais realizadas
através da linguagem e numa determinada cultura. Em suma, dominar os gêneros
textuais nos auxilia a entender que eles funcionam como mecanismos de
socialização que nos permitem a participação mais efetiva em atividades
comunicativas.
Finalmente, apresentamos a competência gramatical, a qual, segundo
Travaglia (1996, p. 17), refere-se à capacidade de os usuários gerarem sequências
linguísticas próprias e típicas da língua. Com relação ao ensino dessa competência,
os PCN+ consideram que “o ensino de gramática não deve ser visto como um fim
em si mesmo, mas como um mecanismo para a mobilização de recursos úteis à
implementação das outras competências, como a interativa e a textual” (BRASIL,
2002, p. 81). Para tanto, serão necessários procedimentos de ensino que ressaltem
a questão da variação linguística e as noções de coerência e coesão. Sendo assim,
podemos constatar que o desenvolvimento dessas três competências ocorre de
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forma imbricada, tendo em vista que em certos momentos o aluno mobilizará
simultaneamente recursos de duas ou mais dessas competências.
Nesse sentido, o ensino de língua precisaria estabelecer e perseguir o amplo
objetivo de desenvolver a Educação Linguística dos indivíduos, de modo que
oportunizasse a eles o exercício de sua cidadania através de vivências concretas
com a atividade verbal, oral ou escrita, e com a reflexão sobre os usos da linguagem
em contextos diversificados. Sobre a Educação Linguística, citada no item 3.2,
acrescentamos a concepção de Travaglia (2003, p. 26), que a entende como
um conjunto de atividades de ensino e aprendizagem, formais e informais,
que levam uma pessoa a conhecer o maior número de recursos de sua
língua e a ser capaz de usar tais recursos de maneira adequada para
produzir textos a serem usados em situações de interação comunicativa
para produzir efeitos de sentido.

Dessa maneira, a Educação Linguística configura-se como um instrumento
que deve possibilitar o desenvolvimento da competência comunicativa. Para
execução de tal projeto, Antunes (2009, p. 40) afirma ser necessário “um programa
de revisão de conceitos, de alteração de mentalidades, de superação de mitos e
consensos ingênuos”, o que na verdade pode estar longe de ser conseguido, em
virtude de uma concepção tradicional de ensinar a língua que tem prevalecido no dia
a dia das salas de aula de Língua Portuguesa.
No contexto escolar, o que temos observado é a persistência de ações
didáticas que insistem em práticas inadequadas à preparação de alunos com vistas
a desenvolver essas competências linguísticas, pois a prática pedagógica enfatiza a
prescrição e as nomenclaturas gramaticais. Agindo desse modo, os professores
posicionam-se contrariamente às diretrizes contidas nos parâmetros curriculares
nacionais, que orientam a formação de um aluno cidadão. Essas orientações
asseveram que, no “mundo atual”, de tão rápidas transformações e de tão difíceis
contradições, estar formado para a vida significa mais do que reproduzir dados,
denominar classificações ou identificar símbolos” (BRASIL, 2002, p. 9). Logo, a
preparação desse aluno jamais poderia ficar presa a procedimentos tradicionais de
ensino, nos quais o perfil discente e a concepção de linguagem são bastante
diferentes e não se coadunam com os atuais objetivos de ensino de língua.
Sabemos que na abordagem tradicional o ensino caracterizava-se como
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enciclopédico, os objetivos eram traçados em favor do preparo de bons leitores e
escritores, mas o aluno delineava-se como passivo, tendo em vista a proposta
educacional daquela época, não se ajustando, portanto, aos propósitos educativos
da contemporaneidade.
Vale salientar que o ensino de Língua Portuguesa, hoje, requer uma
reelaboração metodológica e conceitual que atinja o aluno real, visto como alguém
que vive em um mundo globalizado e informatizado, no qual houve um afrouxamento
das fronteiras geográficas, dos valores morais, éticos e de senso de pertencimento,
porque os jovens já não se sentem parte de um grupo social claramente delineado,
pois, como afirmam Riolfi et al. (2008, p. 7),
fazemos parte de uma imensa rede de pessoas com as mais diversas
características, interligadas em um ciberespaço, em um mundo em que,
pela tecnologia, parecemos incrivelmente mais próximos uns dos outros
quando, na verdade, não estamos.

Nos tempos atuais, observamos a existência de um poder sem centro, no qual
o sujeito contemporâneo, segundo Forbes (2004), encontra-se “desbussolado” e os
valores de autoridade já não residem nos pais e muito menos nos professores.
Assim sendo, como ministrar aulas numa tendência pedagógica tradicional se o
perfil de aluno que vive no mundo contemporâneo lida como valores diferentes?
Conforme Riolfi et al. (2008, p. 14), o ensino de Língua Materna deve, portanto,
afastar-se do “simulacro de aluno” e evitar conteúdos e metodologias criadas para
um aluno idealizado, já que isso faz parte de uma postura que não atenta para a
singularidade de um aluno real.
Essa persistência em realizar um ensino metalinguístico tem trazido
resultados nada animadores para os alunos, que são os maiores prejudicados, para
os professores e para os órgãos governamentais que acompanham a implantação
da proposta educacional vigente no país nos níveis de ensino fundamental e médio.
Essa constatação pode ser observada através dos sistemas de avaliação
desenvolvidos pelo Ministério da Educação (SAEB e ENEM), os quais têm revelado
a deficiência no desempenho dos alunos que demonstram declínio nos saberes
referentes à fluência verbal, à construção de sentidos, à produção textual e,
especialmente, à capacidade leitora, dentre tantas outras perdas.
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Em relação a essas formas avaliativas, Beth Marcuschi (2006), baseando-se
em um estudo reflexivo sobre a influência desses exames na qualidade do ensino de
Língua Portuguesa no ensino médio, considera que tais avaliações não só fornecem
dados sobre a qualidade do processo de ensino e aprendizagem realizado nas redes
de ensino, mas também influenciam na consolidação e na reorganização das
propostas curriculares vigentes.
Além disso, o ensino nesses moldes provoca no aluno a insatisfação e a
frustração de não aprender sua própria língua, pois, segundo Antunes (2009, p. 35),
“consolida-se, por parte do aluno, a aversão quase generalizada e quase
incontornável ao estudo de Português, além da convicção de que se trata de uma
língua ‘inaprendível’ e ‘comprovadamente’ mais difícil que as outras”. Sendo assim,
estar

na

aula

de

Português

passa

a

ser

massacrante,

desmotivador,

desinteressante. Ao falarmos sobre a desmotivação do aluno para o aprendizado de
sua própria língua, pactuamos com o posicionamento de Batista (1997), que aponta
o “fetichismo da língua” como a causa dessa atitude aversiva, em virtude de o
ensino estar centrado apenas na avaliação e na correção de seu uso, bem como na
transmissão de regras gramaticais presentes na variedade de prestígio da língua.
Constatamos que essa metodologia de ensino tem promovido no aluno uma
relação tensa com a atividade linguística, uma vez que percebe um grande
distanciamento entre a língua ensinada na escola e o seu uso nas situações
interativas realizadas no seu cotidiano. Na verdade, o aluno deveria perceber que
sua relação com a língua é de cumplicidade e não de inimizade e cheia de
armadilhas, como tem acontecido.
Por outro lado, o professor ressente-se ao observar o desempenho
insatisfatório do alunado nas atividades que envolvem a leitura, a oralidade e a
escrita, bem como constata o desinteresse e o desestímulo no aprendizado da
língua, os quais, muitas vezes, geram a tão indesejável indisciplina, pois um ensino
dissociado dos contextos de uso provoca a sensação de algo sem vida, sem
aplicabilidade na vida prática, tornando-se tedioso e desenxabido.
Essas considerações fazem-nos refletir sobre as possíveis causas que levam
os docentes a resistir às mudanças na forma de conceber a linguagem e de adotar
práticas condizentes com o perfil de aluno na contemporaneidade, tal como está
delineado na proposta oficial, configurando-se como aquele que sabe
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informar-se, comunicar-se, argumentar e agir;



enfrentar problemas de diferentes naturezas;



participar socialmente, de forma prática e solidária;



ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e,



especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado
(BRASIL, 2002, p. 9).

Nessa configuração de aluno, a linguagem é compreendida como veículo de
interação e, como tal, torna-se objeto de estudo no cotidiano da sala de aula de
Língua Materna, devendo perseguir práticas pedagógicas que apostem na
preparação de sujeitos que saibam interagir em diversos contextos de uso de sua
língua. Porém, podemos questionar: como formar tal aluno se a prática pedagógica
revela um certo embaraço teórico e metodológico na aplicabilidade das orientações
da proposta de ensino?
É preciso salientar que ao observarmos o discurso novo sugerido pelos PCN,
envolvendo as teorias linguísticas e as abordagens de ensino, muitas vezes,
verificamos que ele pode ser encontrado nos projetos pedagógicos das escolas, nos
programas das disciplinas e até mesmo no planejamento dos professores, enquanto
documentos institucionais escolares, porém, na prática, vemos uma ação didática
ultrapassada e obsoleta, que segue na contramão das diretrizes contidas nos
parâmetros curriculares nacionais. Todavia, não queremos com isso colocar o
professor como único responsável pelas mazelas de um ensino inócuo, pois
sabemos que há um conjunto de fatores externos referentes aos aspectos sociais,
históricos, políticos, econômicos e educacionais que interferem significativamente no
processo educacional e, consequentemente, em sua ação didática.
Dentre tantas possibilidades que podem causar esse problema, apontamos,
conforme Antunes (2009), a desarticulação entre os avanços teóricos na área da
Linguística, os programas da disciplina e a ação didática do professor. Nesse
sentido, a autora assevera que

são dois caminhos paralelos, que nunca vão se encontrar: Por um lado, os
cientistas e pesquisadores, com suas investigações e achados; por outro,
os professores, com suas atividades diárias de ensino. Cada um olhando
para seu próprio mundo. A especialização fica confinada no espaço da
academia e, assim, se torna patrimônio de poucos. O ensino continua preso
às suas próprias justificativas e conveniências e, assim, vai-se reproduzindo
nos mesmos perfis e parâmetros (ANTUNES, 2009, p. 14).
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Com isso, podemos observar que muitas questões veiculadas nas pesquisas
linguísticas, como coesão, coerência, tipos e gêneros textuais, análise textual e
gramática, dentre outras, ainda precisam ter um espaço mais significativo na sala de
aula de Língua Materna, uma vez que trazer esses conhecimentos teóricos para os
docentes pode auxiliá-los a intervir de forma mais significativa, vislumbrando assim a
articulação entre teoria e prática. Ressaltamos que essa relação deverá ser
compreendida como um processo dicotômico no qual a teoria embasa a prática e
esta apresenta dados relevantes da realidade, os quais podem desencadear novos
olhares e reflexões teóricas que promovam efetivamente mudanças na ação
docente.
Em pesquisa que realizamos com professores do Curso Probásica, oferecido
pela UFRN/CERES/campus de Currais, em 2005, constatamos que o docente,
muitas vezes, tem o desejo de modificar seu fazer pedagógico, contudo falta-lhe o
lastro teórico sobre os novos conteúdos específicos da área, bem como sobre as
novas concepções e objetivos de ensino de língua, o que acaba prejudicando sua
ação didática, conforme podemos verificar nos segmentos abaixo retirados de
entrevistas:
Quando eu fazia alguma coisa diferente minha turma ficava mais motivada.
Mas... Como mudar se eu não tinha conhecimento para isso? E como trazer
as teorias da Linguística para dentro da minha sala de aula? (Prof. 3).
Logo que apareceram os PCN, eu quase enlouqueço porque como era que
eu ia trabalhar com uma coisa que eu não conhecia? Ensinar Português
ficava difícil, pois estava desatualizada nos conhecimentos da Linguística
(Prof. 10).
Que o curso permitiu a compreensão de que era preciso transformar a
prática pedagógica com base nos fundamentos teóricos recebidos na
academia (Prof. 8).
Percebemos que só poderíamos optar por um ensino de língua enquanto
interação se tivéssemos o conhecimento efetivo da concepção de
linguagem e sua relação com a proposta oficial de ensino vigente no país
(PCN) (Prof. 19).
(Alunas do Probásica – Convênio do estado do RN para formação superior
de professores)

Essas afirmações encontram ressonância quando avaliamos os esforços
empreendidos pelos pesquisadores da ciência da linguagem, pois sabemos que têm
avançado substancialmente, como outras áreas do conhecimento, mas os
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professores continuam no cotidiano de suas salas de aula sem ter acesso aos novos
saberes que poderiam ajudá-los a mover ações didáticas inovadoras e bem
fundamentadas teoricamente. Logo, não é possível desenvolver uma prática
eficiente sem o apoio dos fundamentos que sustentam as ações didáticas.
Atualmente, temos visto o despontar de pesquisas linguísticas voltadas para o
ensino de Língua Materna, as quais têm colocado em destaque a apresentação de
propostas que possam viabilizar reflexões e ações docentes em favor das atividades
de escrita, leitura, oralidade, análise textual e gramática, direcionadas para uma
dimensão interacional da linguagem. Percebemos, portanto, um considerável
avanço, tendo em vista que a preocupação agora não é apontar apenas os
problemas existentes no contexto de sala de aula, no que se refere à concepção de
linguagem, aos objetivos de ensino e à metodologia, mas trazer também para o
professor o conhecimento atualizado dos pressupostos teóricos da Linguística e dos
aspectos metodológicos que possam somar-se à experiência prática do professor,
visando à melhoria do processo de ensino e aprendizagem de língua.
Além disso, verificamos o esforço de alguns pesquisadores em propor
atividades de Língua Materna condizentes com a concepção interacional e funcional
da língua, de modo que se ajustem ao perfil de aluno traçado nos parâmetros
curriculares nacionais. Dentre os autores que trazem essa proposta, destacam-se os
trabalhos de Geraldi (2004, 1996), Franchi (1987), Koch (2002), Batista (1997),
Travaglia (1996, 2003), Suassuna (2004, 2005), Antunes (2003, 2007, 2009, 2010),
Riolfi et al. (2008), Possenti (2003), Marcuschi (1997, 2001, 2003, 2008), Figueiredo
(2005) e Lomas (1996, 2003).
No que diz respeito a essa concepção funcional da língua, Geraldi (1984)
constitui-se como um marco nas questões que envolvem alternativas para o ensino
de Língua Portuguesa, porque apresenta os textos como foco da ação didática do
professor, em detrimento de um ensino metalinguístico. Assim, na sala de aula, as
regras e nomenclaturas deixam de ser o centro, permitindo, desse modo, que os
alunos convivam com textos que circulam socialmente nas atividades de leitura e, ao
mesmo tempo, produzam seus próprios textos. Desse modo, a prática pedagógica
deve considerar os pressupostos advindos da Linguística, que podem embasar um
fazer pedagógico a partir de textos e pautado nos usos da língua, pois, segundo
Geraldi (1996, p. 71),
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trata-se de pensar a relação de ensino como o lugar de práticas da
linguagem e a partir delas, com capacidade de compreendê-las, não para
descrevê-las como faz o gramático, mas para aumentar as possibilidades
de uso exitoso da língua.

Logo, as práticas de leitura, produção textual e análise linguística devem ser
canalizadas objetivamente para a preparação de pessoas que precisam ler e
escrever, na perspectiva de formação de um sujeito cidadão na qual o uso da
linguagem possa auxiliá-lo na participação social.
A partir desse entendimento, Franchi (1987) aponta que ocorreu um
deslocamento do eixo organizador do ensino de Língua Portuguesa, o qual passou
da gramática para os textos, posição que se encontra legalizada atualmente na
proposta educacional do país – Parâmetros Curriculares Nacionais –, na qual a
linguagem torna-se o ponto de chegada e de partida. A proposta recomenda, ainda,
que o foco do ensino de gramática deve restringir-se aos elementos que tenham a
ver com as necessidades apresentadas nas atividades de produção, leitura e
audição de textos.
Constatamos, assim, que toda ação didática deve privilegiar atividades com
textos, uma vez que, para o autor, a gramática que deve veicular na sala de aula
define-se como “um conjunto das regras e princípios de construção e transformação
das expressões de uma língua natural que as correlacionam com o seu sentido e
possibilitam a interpretação” (FRANCHI, 1987, p. 39). Nesse sentido, a ação didática
deveria oferecer condições aos alunos para operar sobre a linguagem, transformar
seus textos e perceber as riquezas das formas linguísticas que eles utilizam na sua
vida diária.
A proposta de Franchi (1987) para o desenvolvimento de questões
linguísticas na prática escolar envolve atividades denominadas de epilinguísticas,
nas quais os alunos realizam operações sobre a própria língua e articulam os
aspectos gramaticais com a produção e interpretação de textos. Como exemplo
desse tipo de atividade, Riolfi et al. (2008) propõem, a partir do texto produzido pelo
próprio aluno, a análise de funcionamento da linguagem com o objetivo de ampliar o
repertório dos alunos. Os autores salientam que através desse procedimento o
professor pode estimular o interesse pela linguagem, sem que sejam ressaltadas as
classificações gramaticais, como ocorre em um estudo meramente prescritivo. É
interessante observar que esse trabalho pedagógico é empolgante para os alunos,
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já que não precisam acionar um cabedal de regras gramaticais, haja vista que as
operações realizadas promovem inúmeras descobertas sobre o funcionamento da
linguagem.
Antunes (2003) busca construir alternativas que possam auxiliar a atuação de
professores do ensino fundamental e médio, a partir de dificuldades vivenciadas por
esses profissionais no cotidiano da sala de aula. Nesse trabalho, a autora define
como objetivo primordial a procura de articulação dos princípios teóricos da
linguística com a prática docente, pretendendo assim assegurar um ensino de língua
no qual
[...] aqueles objetivos mais amplos e relevantes sejam alcançados e que se
favoreça um contato mais positivo do aluno com a língua que ele estuda a
fim de que saiba falar, ouvir, escrever e ler mais adequada e
competentemente.

Com essa atitude, a autora demonstra duas grandes preocupações. A
primeira refere-se ao sujeito usuário da língua, que vai aos bancos escolares para
desenvolver a competência discursivo-comunicativa, entendida como “a capacidade
de se produzir discursos – orais ou escritos – adequados às situações enunciativas”
(BRASIL, 1998, p. 29); e a segunda relaciona-se com os docentes, que precisam
mover esforços para realizar ações que viabilizem o propósito de formar
competentes leitores e produtores de textos.
Primeiramente, Antunes (2003) tece comentários relevantes sobre as
dificuldades e equívocos que permeiam, hoje, as atividades de leitura, escrita,
oralidade, gramática e análise textual, orientando suas discussões em favor de um
ensino de língua voltado para a dimensão interacional da linguagem. Além disso,
explicita as implicações pedagógicas para o trabalho docente, propondo, finalmente,
atividades relevantes para desenvolver a dinâmica do ensino de Língua Materna
numa perspectiva pragmática na qual seja possível ensinar a língua em seu pleno
uso e funcionamento. Ou seja, a autora concebe o ensino de língua do mesmo modo
como propõe Suassuna (2004, p. 147), sugerindo que na escola deveriam
prevalecer situações nas quais os alunos e os professores pudessem “flagrar” a
língua em funcionamento e ser vistos como sujeitos de sua prática histórica e
linguística.
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De modo semelhante, tomamos no contexto desta investigação a concepção
de língua em uso porque compreendemos que um ensino de língua produtivo deve
firmar-se no entendimento de que, se a língua existe como veículo de interação
entre os sujeitos, é preciso fundamentar-se na dimensão interacional e funcional da
linguagem, pois somente essa concepção dará conta das práticas linguísticas
realizadas pelos usuários.
Assumindo essa concepção de linguagem, procuramos analisar as práticas
pedagógicas dos alunos-mestres nas atividades que envolvem leitura, escrita,
oralidade, análise textual e gramática, por ocasião da regência de classe, que
constitui a terceira e a quarta etapas do Estágio Supervisionado de Língua
Portuguesa.
Sabemos que adotar uma concepção de língua enquanto interação sugere
que todas as atividades linguísticas realizadas na sala de aula, no âmbito da escrita,
da leitura ou da oralidade, pressupõem uma relação cooperativa entre os sujeitos,
pois somente assim os trabalhos pedagógicos com a linguagem passam a ter
significado como prática social. Vale salientar que na escrita e na leitura temos
observado que autores/leitores estão numa relação interativa, já que os autores
produzem textos para serem lidos e os leitores, da mesma forma, leem textos
produzidos por outros. É preciso enfatizar que há nessas atitudes um propósito
comunicativo específico, instituindo-se assim o que Cagliari (1993) define como
função social da leitura e da escrita. Logo, o ensino de língua deve atender às
finalidades de desenvolvimento da competência para os usos da fala, da escrita, da
leitura, considerando os contextos interacionais e a atuação dos sujeitos usuários
nas práticas sociais.
No que se refere ao objeto de ensino da área de Língua Materna, a proposta
oficial centraliza o texto como elemento fundamental, pois, segundo as orientações
dos PCN (BRASIL, 1998, p. 29),
se o objetivo é que o aluno aprenda a produzir e interpretar textos, não
possível tomar como unidade de ensino, nem a letra, nem a sílaba, nem
palavra, nem a frase, que, descontextualizadas, pouco têm a ver com
competência discursiva, que é a questão central. Dentro desse marco
unidade básica de ensino só pode ser o texto.
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Dessa forma, é possível vislumbrarmos que o professor precisará desenvolver
ações pedagógicas que possam alcançar os objetivos do ensino de língua,
necessitando, inclusive, ressignificar algumas concepções, dentre elas, a de
linguagem (atividade discursiva interacional e funcional), a de texto (unidade de
ensino) e a de gramática (noção relativa ao conhecimento linguístico), uma vez que
elas fundamentam todos e quaisquer programas, planejamento e ação didática que
priorizem a dimensão interacional da linguagem, em virtude de as atividades
curriculares em Língua Portuguesa corresponderem, principalmente, à prática
linguística, configurada como uma rica e diversificada interação dialogal que envolve
uma prática constante de leitura e produção de textos.
Para tanto, o professor precisará utilizar subsídios advindos da Linguística, os
quais lhe permitam trabalhar a nova concepção de língua (interacional e funcional),
contemplando a diversidade de gêneros textuais, da modalidade oral ou escrita da
língua. Portanto, constatamos que será necessário articular os saberes teóricos
obtidos como resultados das investigações com a prática pedagógica dos
professores que estão na sala de aula, com a finalidade de melhorar a ação docente
e, consequentemente, o ensino.
Dentre os procedimentos de ensino, as atividades de leitura, por sua vez,
devem perseguir o propósito de formar leitores competentes, que saibam
compreender o que leem e construir o significado do texto, uma vez que isso implica,
necessariamente, a compreensão do dito (explícito na superfície) e do não dito
(implícitos), observando-se sempre a relação interativa autor/leitor, pois a dimensão
interacional deve perpassar todas as instâncias do ensino de língua.
Quanto às questões ligadas à análise de textos, observamos que analisar
textos tem sido compreendido como uma atividade cujo foco está na identificação de
categorias gramaticais, fugindo, portanto, da proposta real de análise de texto, a
qual deve centrar-se nos elementos determinantes para a construção de sua
textualidade e de sua função interacional.
Segundo Antunes (2010), ainda, é necessária a implantação de uma prática
de análise textual a partir de critérios que envolvam a coesão, a coerência, a
informatividade, a intertextualidade, os esquemas de composição do texto, a
temática, o propósito comunicativo, as partes constituintes, os gêneros, os efeitos de
sentido, bem como as condições contextuais de produção e recepção nas quais as
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ações de linguagem ocorrem. Para isso, o professor deve estar preparado para ir
além dos aspectos gramaticais, sendo preciso saber que

[...] a competência para exploração da linguagem em eventos de
comunicação oral ou escrita supõe, por um lado, uma fundamentação
teórica ampla, consistente e suficientemente clara que contemple aspectos
fundamentais de sua construção e de seu funcionamento. As conexões que
podem ser criadas em um texto e que apoiam sua interpretação
ultrapassam aquelas previstas pelas determinações morfossintáticas
(ANTUNES, 2010, p. 14).

Sendo assim, no âmbito da construção dos sentidos através de análise, não
podemos apenas observar os elementos presentes na superfície textual, porque não
devemos esquecer que um texto resulta da conjugação dos elementos contextuais,
do conhecimento de mundo, das unidades lexicais e das gramaticais, formando um
todo que tenha relevância comunicativa. Da mesma forma que Antunes (2010, p.
31), partimos do princípio de que “todo texto é a expressão de algum propósito
comunicativo”. Por isso, afirmamos que é uma atividade eminentemente funcional,
no sentido de que ao texto recorremos com uma finalidade, com um objetivo
específico. Portanto, constatamos que o texto apresenta valiosa característica
sociocomunicativa, tendo em vista que “não existe um uso significativo da língua fora
das inter-relações pessoais e sociais” (MARCUSCHI, 2008, p. 23).
Essa compreensão acerca do ensino de Língua Materna e dos procedimentos
sugeridos para as atividades de leitura, de escrita, de análise textual e de gramática,
cujo propósito é desenvolver a competência comunicativa do alunado, permeará as
análises que envolvem o fazer pedagógico do estagiário.

4.1.1 Espaços da oralidade e da escrita na sala de aula

Nos últimos tempos, temos observado que muitas investigações têm se
interessado pela língua falada e que já não existem discordâncias sobre a
importância de trabalhá-la no contexto escolar.
Desse modo, constatamos que a oralidade começa a marcar espaço no
ensino de Língua Materna, pois, como afirma Marcuschi (1986), a fala tem sua forma
própria de organização, de desenvolvimento e transmissão de informações, o que
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nos permite tomá-la como uma modalidade específica das manifestações da
linguagem, inclusive, porque a fala é um status primário do desenvolvimento
humano. Ou, ainda, como ensina Biber (1988, p. 8), a fala precede as atividades de
escrita e de leitura, pois, “culturalmente, os homens aprendem a falar antes de
escrever e, individualmente, as crianças aprendem a falar antes de ler e escrever.
[...] Todas as culturas fazem uso da comunicação oral [...]”.
Nesse sentido, o estudo da fala tem recebido especial atenção da ciência
linguística, ao mesmo tempo que tem assegurado um lugar relevante no processo
de ensino e aprendizagem de Língua Materna, tendo em vista que o aluno já sabe
falar quando chega à instituição escolar e que a fala influencia consideravelmente a
escrita no que se refere à representação gráfica dos sons.
Os PCN apontam para a necessidade de se trabalhar a modalidade oral, uma
vez que o aluno será avaliado no seu desempenho como falante, haja vista que
deve responder às diferentes exigências da fala, com a adequação aos gêneros
orais e, especialmente, às situações interacionais das quais participa, tal como
explicita o referido documento, no seguinte fragmento que apresentamos: “Ensinar
língua oral [...] significa desenvolver o domínio dos gêneros que apoiam a
aprendizagem escolar de Língua Portuguesa e de outras áreas e, também, os
gêneros da vida pública no sentido mais amplo do termo” (BRASIL, 1998, p. 51).
A proposta oficial recomenda que o ensino da oralidade deve partir da
concepção de Bakhtin (1992) sobre os gêneros do discurso, quando propõe uma
prática pedagógica de formalização dos usos da fala de modo planejado, cujos
objetivos e estratégias de ensino devem estar centrados na diversidade de gêneros
orais e nas situações de uso público da fala.
A base teórica enunciativo-discursiva de Bakhtin (1992) compreende que a
língua é realizada por meio de enunciações que são decorrentes da ação dos
indivíduos nas interações sociais e em diferentes situações sócio-históricas. Esse
aspecto está delineado no quadro teórico do interacionismo sociodiscursivo, no qual
as práticas de linguagem, orais ou escritas, devem ser consideradas em relação aos
contextos sociais que orientam as opções linguísticas dos interlocutores. Daí, a
necessidade de se alocar, no contexto da sala de aula de Língua Materna, os
fundamentos teóricos da ciência da linguagem para realizar ações didáticas que
realmente incentivem os usuários nas práticas linguísticas.
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Estudos empreendidos por diferentes pesquisadores como Geraldi (1996),
Castilho (1998, 2000), Milanez (1993), Fávero, Andrade e Preti (1993, 1999),
Marcuschi (1986, 1997, 2001, 2003), Schneuwly e Dolz (2004), Antunes (2003,
2010), Figueiredo (2005), bem como as orientações dos PCN (BRASIL, 1998), têm
argumentado em favor da realização de atividades que desenvolvam as
competências orais na escola. Alguns deles apresentam propostas específicas de
como trabalhar a oralidade, como é o caso de Milanez (1993) e Figueiredo (2005),
que sugerem uma pedagogia do oral com vistas à aplicação de metodologias
específicas e inovadoras para o ensino de Português.
Ainda com relação à oralidade, os PCN trazem algumas orientações para que
o texto oral possa integrar os conteúdos de ensino de Língua Portuguesa,
enfatizando que o aluno pode planejar sua fala em função das exigências da
situação interacional e dos objetivos comunicativos, considerando os papéis dos
participantes e os efeitos de sentido produzidos. Assim sendo, consideram que
ensinar língua oral deve significar para a escola
[...] a possibilidade de dar acesso aos usos da linguagem mais formalizados
e convencionais que exijam controle mais consciente e voluntário da
enunciação, tendo em vista a importância que o domínio da palavra pública
tem no exercício da cidadania (BRASIL, 1998, p. 51).

Portanto, ensinar a oralidade não significa trabalhar a capacidade de falar,
mas auxiliar no desenvolvimento do domínio de usos discursivos que serão
aplicados na prática de linguagem que ocorre na vida social. No que diz respeito a
esse aspecto, Marcuschi (2001, p. 15) faz uma distinção entre oralidade e fala,
considerando a primeira como prática social de uso da linguagem oral, enquanto a
segunda corresponde ao contraponto formal de tal prática.
Recorrendo às orientações da proposta oficial, a produção de textos orais
deve privilegiar a diversidade de gêneros da oralidade existentes no cotidiano, bem
como as variáveis linguísticas, uma vez que a linguagem oral é entendida como
prática social. Ao reconhecer as variações linguísticas, o documento enfatiza que a
escola precisa afastar-se da ideia de que a fala “correta” é aquela que se aproxima
da escrita, devendo, portanto, anular certos tipos de preconceitos que, ainda,
persistem em cercar a modalidade oral da linguagem.
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heterogeneidade e às variáveis linguísticas, que precisam ser valorizadas e
efetivamente trabalhadas, de modo que seja possível introduzir a “norma culta
relacionada ao uso público ou formal de linguagem oral, sem, no entanto, silenciar e
menosprezar as outras variedades quer regionais, quer sociais, quer estilísticas”
(BRASIL, 2004, p. 13).
Contudo, temos observado que a produção de textos orais, ainda, não se
reflete satisfatoriamente no dia a dia da sala de aula, pois, permanecendo numa
posição desprestigiada em relação à escrita, acaba gerando certas distorções e
preconceitos referentes à variedade linguística falada e à norma tida como padrão.
Geraldi (1996, p. 61) compreende que, apesar de os alunos já chegarem à
escola falando Português, esse “saber falar” ainda não foi tomado como um “saber”
que se inclui nos conteúdos de ensino na área de língua. Para o autor, essa atitude
resultou na “desvalorização preconceituosa da modalidade oral e das variedades
linguísticas e no desconhecimento de que a própria norma padrão não é uma”. Essa
noção nos faz observar que as atividades orais prescindem de um tratamento mais
significativo na sala de aula, resgatando, inclusive, as vivências dos alunos nas
atividades que envolvem a fala.
Esse preconceito em relação à oralidade só começou a ser vencido a partir da
realização de pesquisas linguísticas sobre o funcionamento da linguagem oral e,
consequentemente, sobre as variáveis dialetais, permitindo a constatação de que
tanto a escrita quanta a fala são manifestações de linguagem igualmente
importantes. Essas investigações apontam, também, que há diferenças e
semelhanças entre a fala e a escrita e que uma interfere na outra, embora haja
momentos em que se situam num continuum.
Koch (1997, p. 61) esclarece que nesse continuum fala/escrita há textos
escritos que se aproximam da fala, tais como cartas, bilhetes, textos humorísticos,
bem como textos falados que se colocam mais próximos da escrita, como as
conferências, entrevistas etc., destacando, também, que há tipos mistos e outros
intermediários.
Daí, a necessidade de se oportunizar aos alunos o convívio com textos orais
e escritos, sugerindo tarefas que busquem mostrar a estrutura desses gêneros,
traços de oralidade em textos escritos, levantar características típicas da fala,
transpor um texto oral para a modalidade escrita (retextualização), além de observar
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os graus de formalismo existentes e de usar as produções textuais dos próprios
alunos.
Cyranka, Scafutto e Magalhães (2006, p. 22) apontam que uma proposta de
ensino de língua que “alie uso e análise das manifestações orais e escritas contribui
para a reflexão sobre a linguagem, sobre as variações linguísticas e a gramática”,
permitindo o aprimoramento dos saberes linguísticos envolvidos nas atividades
escolares nas quais o trabalho pedagógico dê ênfase aos gêneros orais e escritos.
Portanto, é oportuno o convívio dos alunos com textos orais, até porque é nessa
modalidade que o falante tem mais vivência no seu dia a dia.
Considerando que os conhecimentos sobre a oralidade já tiveram relevantes
avanços, faz-se necessário buscar novas práticas de sala de aula que viabilizem o
ensino de Língua Materna. Para consecução desse propósito, Cavalcante e Melo
(2006, p. 197) asseveram que
um bom caminho é criar situações de escrita que evidenciem a necessidade
de estratégias diferenciadas de compreensão de textos orais produzidos em
contextos discursivos mais públicos, levando os alunos, por meio de
atividades sistemáticas, a se apropriarem dessas outras estratégias.

As autoras enfatizam, ainda, a vantagem de se trabalhar com os gêneros
orais formais e públicos, porque constituem práticas sociais reais que ocorrem no
ambiente escolar e também porque nos textos orais o diálogo pode assumir
inúmeros formatos, como a entrevista, o debate, a mesa-redonda e a conversação.
Ao se analisar esses gêneros, é preciso observar como se processa a interação no
que se refere aos papéis dos interlocutores e como eles se refletem na progressão
tópica, nas tomadas de turno, no uso que faz da linguagem formal ou informal e,
ainda, nos aspectos relativos à polidez, os quais podem interferir na qualidade da
conversação e na compreensão das interações dos falantes (CAVALCANTE; MELO,
2006).
De acordo com a proposta vigente, os conteúdos e os objetivos de ensino da
oralidade devem estar definidos e orientados para a realização de atividades de
escuta e de produção de textos orais. A escuta, segundo os PCN, significa colocar
os alunos em situações reais de interlocução nas quais possam ouvir textos orais
em tempo real ou gravados. Tais atividades devem proporcionar a ampliação dos
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conhecimentos discursivos, semânticos e gramaticais envolvidos na construção de
sentidos, bem como dos elementos verbais, dos paralinguísticos como entoação,
gestos, expressões faciais, meneios de cabeça, postura corporal, os quais
desempenham um importante papel na interação verbal face a face.
Além disso, essas tarefas devem favorecer o desenvolvimento da capacidade
de reconhecer as intenções dos interlocutores, o que deve ser apontado como uma
das metas do ensino da oralidade, permitindo ao aluno construir sentidos e participar
ativamente da interação. Para fundamentar as ações didáticas que objetivam as
atividades que envolvem a oralidade, o professor poderá recorrer aos pressupostos
teóricos da Análise da Conversação, uma vez que trazem ricas contribuições sobre
o funcionamento do diálogo.
Quanto à produção desses textos orais, as orientações oficiais recomendam a
realização de atividades em que os discentes tenham uma preparação prévia quanto
ao uso de gêneros orais, tais como entrevistas, debates, exposições, leituras
expressivas e teatro, comumente utilizados em situações do cotidiano. Além desses
aspectos, o trabalho pedagógico com os textos orais deve elucidar questões sobre
os elementos organizacionais da conversação2, quais sejam: turnos, tópicos,
situação, participantes, modo do discurso, assim como sobre os fatores pragmáticos
representados pelas pausas, paráfrases, hesitações, alongamentos de vogais,
repetições, ênfases, truncamentos, marcadores conversacionais e sobre os recursos
paralinguísticos, que exercem uma função relevante na conversação.
É preciso destacar que analisar textos orais, especialmente diálogos,
constitui-se numa prática bastante proveitosa, pois como a conversação é uma
atividade de linguagem localmente ordenada, isto é, organizada passo a passo pelos
falantes, favorece o entendimento dos alunos de que no curso da interação os
interlocutores têm o direito à palavra, assumindo, ora o papel de falante, ora o de
ouvinte. Dessa forma, o professor estimula-os a falar e a escutar de modo
organizado, porque, em conformidade com um dos princípios das atividades
conversacionais e sociais, no diálogo, “fala um de cada vez” (GRICE, 1982), ou seja,
cada interlocutor tem sua participação através dos turnos de fala.

2

As questões sobre a organização conversacional foram fundamentadas nos estudos de Sacks,
Schegloff e Jefferson (1974), Marcuschi (1986) e Jubran et al. (1993), tendo feito parte de minha
dissertação de Mestrado intitulada “Aspectos da conversação infantil: Organização tópica,
argumentação e relação interpessoal” (1997).
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Enfim, planejar atividades que envolvem os aspectos organizacionais da
conversação oportuniza a compreensão de que os interlocutores constroem e
desenvolvem o tópico discurso (aquilo sobre o que se fala), alternando-se nos
papéis de falante e de ouvinte e utilizando estratégias de gestão de turnos de fala
nas quais o ouvinte procura tomar ou assaltar a palavra, enquanto o falante procura
sustentá-la. Acreditamos que esse aprendizado promoverá avanços tanto na área da
linguagem quanto nas atitudes comportamentais dos alunos, que passarão a
participar das interações verbais de modo adequado às convenções sociais.
Outro elemento do processo interativo que precisa ser enfatizado na sala de
aula diz respeito à organização tópica, uma vez que o tema (falar sobre alguma
coisa) constitui um dos níveis de análise que permitem descrever a eficácia da
linguagem. Alguns autores tais como Jubran et al. (1993), Marcuschi (1986),
François (1984, 1990) e Koch (1989, 1997) consideram que o tópico sinaliza como
as ações linguísticas realizadas pelos interlocutores vão construindo a continuidade
temática, permitindo-lhes participar das interações através de ações de introdução,
mudanças, digressões, deslizamentos e fechamento de tópicos que haviam sido
introduzidos.
No processamento da conversação, os participantes percebem, a partir das
ações tópicas, os momentos em que podem entrar no diálogo para assumir os
papéis de falantes e ouvintes, garantindo sua participação na progressão do tema,
na mudança de tópico ou no deslocamento de um foco de relevância a outro,
instaurando um novo tema.
Essas condutas dialógicas são plenamente observadas no curso das
interações verbais, por meio da interlocução de cada um dos participantes, isto é,
podem ser percebidas quando analisamos os turnos de fala produzidos pelos
interlocutores na progressão de um tópico.
Dessa forma, podemos concluir que a identificação das ações tópicas que
denunciam a continuidade ou a descontinuidade temáticas é bastante significativa,
na medida em que possibilita aos alunos observar a forma dinâmica pela qual a
interação verbal é construída. Além disso, é necessário fazê-los entender que os
processos discursivos manifestam-se nos jogos interativos que se constroem através
da interlocução, nos quais podemos analisar como os participantes situam-se em
relação ao tema e ao discurso do outro, promovendo os encadeamentos
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necessários à articulação dos enunciados produzidos pelo mesmo emissor ou por
outros no curso da interação verbal.
Hudelot (1988, p. 7-8), por sua vez, afirma que “os encadeamentos servem de
modo bastante inextrincável à codificação dos conteúdos e das relações
interlocutivas”.

Por

isso,

considera

que

aprender

a

lidar
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tipos
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encadeamentos e suas manifestações é, sem dúvida, uma das tarefas relevantes
para entender as condutas dialógicas. Esse aprendizado no contexto da sala de aula
oportuniza aos discentes lidar com as manifestações da linguagem mediante textos
orais e perceber o processo interativo em seus múltiplos aspectos.
Riolfi et al. (2008, p. 215), refletindo sobre o trabalho didático com a oralidade,
enfatizam que, na sala de aula, o ensino dessa modalidade implica chamar a
atenção dos alunos para as características da língua, a qual decorre de um
significante vozeado e é realizada em contexto de interação social.
Assim sendo, é preciso questionar se o aluno sabe eleger um interlocutor e
reconhecê-lo como parte do processo interativo, se é capaz de jogar com os turnos
de fala em favor de um tópico discursivo, se compreende que a fala pode ser
reformulada no decorrer da própria interação e se entende que as condições de
produção são diferentes na fala e na escrita. Dessa maneira, entender a língua
enquanto interação exige implicações pedagógicas que viabilizem o propósito de
desenvolver a competência comunicativa dos sujeitos, inclusive na fala.
Nessa perspectiva, as ações didáticas do professor devem envolver saberes
sobre os conteúdos específicos, que precisam contemplar aspectos relevantes da
oralidade, tais como coerência global, articulação entre tópicos e subtópicos
(princípios da textualidade), orientações sobre as especificidades da língua falada,
adequação aos tipos de gêneros discursivos orais, às condições da interação, bem
como esclarecimentos acerca das variáveis linguísticas, para evitar ações
discriminatórias em relação ao papel dos falantes que participam de interações
usando a linguagem para poder interagir adequadamente. É preciso, também,
salientar a importância de o falante saber usar estratégias argumentativas próprias
do discurso oral e perceber o papel da entonação, das pausas e dos recursos
expressos através de gestos, expressões fisionômicas e movimentos, na construção
dos sentidos veiculados nas suas falas.
Ao relacionar a modalidade oral com a escrita da língua, Marcuschi (1997, p.
39) afirma que
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a fala é uma atividade muito mais central do que a escrita no dia a dia da
maioria das pessoas. Contudo as instituições escolares dão à fala atenção
quase inversa a sua centralidade na relação com a escrita. Crucial neste
caso é que não se trata de uma contradição, mas de uma postura.

Portanto, a escola deveria oportunizar aos alunos a percepção de que tanto
na escrita como na fala os indivíduos participam de uma interação. Dessa forma, a
modalidade oral e a escrita da língua têm características próprias que se
assemelham em relação aos objetivos comunicativos e interacionais. Percebemos,
então, que em suas práticas pedagógicas os professores precisam articular as duas
modalidades, salientando a importância de ambas para a Educação Linguística de
seus alunos.
O referido autor, argumentando a respeito da relação fala/escrita, evidencia
que para compreender e ensinar a modalidade escrita é preciso tomar por base o
funcionamento da fala e, assim, considerar a língua falada como o ponto de partida
e a escrita como ponto de chegada. Ao se referir a essas modalidades da
linguagem, Marcuschi (1986, p. 5) enfatiza a questão da biomodalidade, que diz
respeito ao duplo domínio da Língua Materna em relação à fala e à escrita,
esclarecendo que “não se trata, pois, de dominar dois dialetos da língua e sim
dominar dois estilos de uso da língua”.
Castilho (2000) destaca igualmente que há uma estreita relação entre fala e
escrita e propõe que o ensino dessas modalidades seja orientado para o
“emparelhamento da fala e da escrita”, podendo o professor realizar ações didáticas
que combinem os gêneros orais e escritos, de forma que promovam a compreensão
das relações do continuum que se estabelecem entre essas modalidades.
Segundo Magalhães (2005/2006), essa relação significa dizer que os próprios
PCN (BRASIL, 1998) orientam que devemos aliar o tratamento da oralidade à
escrita, sem perder de vista que as atividades devem colocar os discentes em
situações reais e diversificadas de interlocução, as quais proporcionem a apreensão
das capacidades comunicativas para a efetiva participação social, na oralidade ou
na escrita.
Sabemos que os objetivos básicos da escola referem-se a trabalhar o ensino
da escrita com maior ênfase, porque a sala de aula é o lugar mais apropriado para a
sistematização dessa atividade. Sua missão primeira é formar alunos que escrevam
bem e que sejam capazes de elaborar um texto com propósitos comunicativos,
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obedecendo aos aspectos formais específicos de cada gênero textual. Todavia, de
acordo com Marcuschi (2008, p. 53), nas atividades referentes à produção textual,
“não se deve ignorar a fala, pois a escrita produz, a seu modo e com regras próprias,
o processo interacional da conversação, da narrativa oral e do monólogo”.
No que diz respeito às atividades de escrita, a relação autor/leitor deve se
firmar no processo interativo que se estabelece entre eles, pois, mesmo que o texto
escrito desenvolva “um uso linguístico não do tipo comunicação face a face, deve,
contudo, preservar os papéis que cabem ao escritor para cumprir sua função sob
pena de não ser comunicativo” (MARCUSCHI, 2008, p. 53). É preciso entender,
portanto, que no processo de ensino e aprendizagem de língua a compreensão dos
alunos sobre os aspectos organizacionais e as relações interpessoais dos
participantes da interação verbal, especialmente no desempenho dos papéis de
falante/ouvinte ou de autor/leitor, são fundamentais para que possam aprender a
interagir adequadamente nas situações de comunicação, seja na interação face a
face, seja na interação virtual, que se processam nas atividades de leitura de
variados textos, pois entendemos que em ambas ocorre um ato de comunicação.
Nesse caso, as produções textuais escritas e a leitura serão percebidas, também,
como atividades escolares que se coadunam com a proposta de ensino de língua
enquanto uso.
Para contextualizar as orientações sobre o ensino da oralidade, Fávero,
Andrade e Aquino (1999) propõem o trabalho com textos orais, sugerindo a reflexão
a respeito das suas especificidades e suas possíveis aplicações no ensino de
Língua Materna, porque consideram, tal como Marcuschi (1986, p. 4), que “a fala
tem suas formas próprias de organização”. As autoras procuram, ainda, relacionar
os textos orais e escritos com o propósito de observar como ambos se estruturam,
oportunizando aos alunos perceber as diferenças que caracterizam cada uma
dessas modalidades. Além disso, desenvolvem atividades em que procuram mostrar
marcas da oralidade em textos escritos, bem como fazem a comparação entre textos
orais produzidos por diferentes pessoas, pois entendem: “A aplicação de atividades
de observação que envolve a organização de textos falados e escritos permite que
os alunos cheguem à percepção de como efetivamente se realizam, se constroem e
se formulam esses textos” (FÁVERO; ANDRADE; AQUINO, 1999, p. 83).
Daí, para que haja uma abordagem significativa do texto oral, que vise à
aplicação em sala de aula, as autoras consideram a necessidade de se fornecer aos
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docentes subsídios sobre as unidades de análise que podem tomar quando
desejarem realizar um estudo acerca de textos orais, cujos elementos estruturadores
são o tópico discursivo, os turnos de fala, a situação, os papéis dos participantes, o
modo do discurso (formal ou informal) e o meio ou canal de comunicação (face a
face, internet, telefone etc.) e, especialmente, o caráter interativo da atividade
conversacional que se estabelece entre os participantes (VENTOLA, 1979).
Diante disso, Geraldi (1996, p. 63) afirma que há necessidade de se
transformar a sala de aula de Língua Materna em um fórum de reflexão sobre “o já
conhecido para aprender o desconhecido e produzir o novo”. Acreditamos que a
ação didática deve oferecer oportunidades para o convívio com múltiplas
possibilidades de produção da linguagem, a partir do reaproveitamento de
experiências linguísticas que o aluno já vivencia no seu dia a dia, alargando assim
sua atuação como falante da língua.
Castilho (1998, p. 13) assevera que o ensino de Língua Portuguesa deve
concentrar-se na reflexão a respeito da “língua que falamos, pois somente assim
descobriríamos a importância da língua falada, mesmo para a aquisição da escrita”.
O autor sugere como atividade escolar a combinação de textos orais e escritos para
que os discentes compreendam como esses textos são construídos e como cada
uma dessas modalidades é caracterizada.
Marcuschi (2001), por sua vez, propõe atividades de retextualização nas
quais o aluno reescreve, a partir do texto oral, outros textos escritos, favorecendo
assim um exercício em que perceba as especificidades de cada uma das
modalidades.
Sob essa ótica, consideramos a importância desses estudos, os quais
favorecem a formação de uma consciência de que a fala é tão relevante para o
ensino de Língua Materna quanto a escrita, pois o usuário não vai aprender apenas
a falar, mas também a utilizar as formas orais de linguagem nas situações
interacionais do dia a dia, de modo que atenda às exigências do processo
comunicativo.
Antunes (2003) destaca que a dimensão interacional e funcional da língua
requer do professor de Português uma certa preparação para lidar com as
implicações pedagógicas do ensino da oralidade, o qual se pauta numa mesma
concepção de língua como prática discursiva utilizada nos moldes da língua escrita,
pois reconhece que a relação entre as modalidades oral e escrita tem o propósito
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comum de servir à interação. A autora assevera que não existem grandes diferenças
ou oposições entre elas, mesmo porque cada uma tem suas especificidades, porém
com valores idênticos. Assim salienta que
[...] não tem sentido a ideia de uma fala apenas como lugar da
espontaneidade, do relaxamento, de falta de planejamento e até do
descuido em relação às normas da língua-padrão nem, por outro lado, a
ideia de uma escrita uniforme, invariável, formal e correta (ANTUNES, 2003,
p. 100).

Entendemos, conforme a autora, que a fala e a escrita, apesar de suas
características próprias terem forma de organização específica, são relevantes e
estão na dependência dos usos que as pessoas fazem nos diversos eventos
comunicativos.
Concordamos com Fávero, Andrade e Aquino (1999) quando esclarecem que
as atividades que contemplam esses textos apresentam características distintas no
processo de formulação, por isso precisam ser analisadas de acordo com as
especificidades de cada uma dessas modalidades da língua. No texto oral, a edição
é instantânea, por isso os interlocutores utilizam mecanismos de reformulação, tais
como: hesitação, repetição, correções, paráfrases, com o intuito de reorganizar as
ações linguísticas para que haja completa compreensão do que foi dito. Em relação
ao texto escrito, a sua formulação exige uma edição final, visando às possíveis
alterações que podem efetivar-se através de apagamentos ou substituições.
Ao trabalhar esses procedimentos de análise, o professor poderá enfatizar os
aspectos estruturais dos textos, demonstrando que os textos orais do tipo
conversação organizam-se em turnos de fala, enquanto os escritos têm o parágrafo
sua unidade de construção. Esses aspectos analíticos poderão ser aplicados nas
atividades de leitura, nas quais os alunos perceberão o processo organizacional do
texto e a construção dos sentidos, que servirão de subsídios para sua própria
produção textual.
Marcuschi (1993) destaca que é preciso levar em conta que as ações
didáticas realizadas no contexto de sala de aula devem estar organizadas em torno
do objetivo de formar alunos competentes no domínio da linguagem e, para isso,
sugere que as atividades de produção oral, produção escrita, leitura e compreensão
sejam trabalhadas integradamente. Então, por entendermos que as práticas
pedagógicas precisam articular as diversas atividades escolares de oralidade,
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escrita, leitura/compreensão e gramática, apresentamos, no item 3.5.3 as
pedagogias de ensino pautadas numa didática da Língua Materna inovadora e
significativa para a aprendizagem dos alunos.

4.1.2 Os saberes gramaticais na escola

Com as novas orientações da proposta educacional para o ensino de Língua
Materna, as atividades de gramática passaram a ter um espaço mais restrito na sala
de aula. Esse fato ocorreu em virtude da implantação de uma concepção de
linguagem numa dimensão interacional, que concebe a língua em uso e,
principalmente, objetiva desenvolver a competência comunicativa dos alunos.
Sabemos, contudo, que, embora tenha mudado o enfoque das atividades
gramaticais, elas não podem deixar de existir no contexto escolar e no fazer
pedagógico dos professores.
Koch (2002, p. 3) considera que essa mudança de foco não deve significar
que “a gramática seja inútil e não deva ser ensinada e que o texto não sirva apenas
de pretexto para estudar aspectos gramaticais”, mas que o ensino de língua leve o
aluno a refletir sobre o modo como se produzem sentidos na interação por meio da
língua, ou seja, por intermédio de textos, uma vez que a manifestação da linguagem
ocorre na superfície do produto textual, seja ele oral, seja ele escrito. Assim sendo,
podemos constatar que o trabalho com a gramática não foi relegado ou banido da
sala de aula, tendo apenas mudado o enfoque, pois, à medida que o texto foi
tomado como unidade básica, outros elementos constitutivos do tecido textual, como
gêneros, coesão, coerência, intertextualidade, construção de sentidos, passaram a
ser focalizados com maior ênfase.
Nesse sentido, Possenti (2003) propõe a diminuição do espaço dedicado à
gramática e o aumento das atividades com o texto, pois considera que a falta de
uma concepção de texto como unidade básica acaba gerando problemas de
aprendizagem. Contudo, o autor afirma que uma mudança dessa natureza precisa
de uma revolução no âmbito da escola, tendo em vista os privilégios da gramática
nos programas das disciplinas. O autor enfatiza, ainda, a necessidade de os
professores compreenderem que conceber a língua como atividade interacional
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requer “práticas efetivas, significativas, contextualizadas”, nas quais sejam
contempladas atividades que trabalhem o falar, o ouvir, o ler e o escrever
(POSSENTI, 2003, p. 47). Então, sugere uma reorganização dos conteúdos de
ensino de língua, em que as prioridades não estejam apenas nos aspectos
gramaticais, ou seja, a proposta é distribuir esses conteúdos de modo que não
tenham tanta supremacia na sala de aula. Porém, o autor esclarece:
Falar contra a “gramatiquice” não significa propor que a escola só seja
“prática”, não reflita sobre as questões de língua. Seria até contraditório
propor esta atitude principalmente porque se sabe que refletir sobre a língua
é uma das atividades usuais dos falantes e não há razão para reprimi-la da
escola.

Portanto, a escola e os professores precisam entender que não se trata de
retirar esses ensinamentos, mas de repensá-los de forma que estejam conjugados
com a concepção de língua e com os objetivos de ensino. Todavia, o processo de
ensino e aprendizagem nesses moldes somente será viabilizado se os docentes
mudarem o fazer pedagógico. Por isso, o autor sugere que no trabalho com os
saberes gramaticais é preciso que o professor empregue vários tipos de gramática,
mas dê ênfase à gramática de uso (internalizada), pois o importante é que o aluno
saiba expressar-se de várias maneiras e de acordo com o ambiente, com os
participantes e com a situação, tendo em vista que aprender a língua nessa
perspectiva é “aprender a dizer a mesma coisa de maneiras diversas” (POSSENTI,
2003, p. 92).
Ao propor a reestruturação desses conteúdos, o autor destaca a necessidade
de se compreender que o princípio mais elementar para a elaboração de programas
de ensino refere-se ao seguinte entendimento: “O que já é sabido não precisa ser
ensinado” (POSSENTI, 2003, p. 50). Sendo assim, as práticas mais relevantes
desenvolvidas na escola dariam mais ênfase às atividades de leitura, escrita e
oralidade.
Considerando esse posicionamento, percebemos que a mudança no enfoque
dos saberes gramaticais impõe-se como um grande desafio aos docentes, haja vista
que atender às novas exigências do ensino de Língua Portuguesa e, especialmente,
desses saberes exige modificações radicais nas práticas pedagógicas. Em relação a
esse aspecto, Vieira e Brandão (2008) apresentam alguns encaminhamentos e
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sugestões, dentre eles, o de alocar a gramática nos conteúdos de língua, atrelandoos aos objetivos de desenvolver a competência de leitura e de produção textual.
No que se refere à sistematização do ensino gramatical, Travaglia (1996)
propõe ações didáticas que envolvam atividades de gramática de uso, reflexiva,
teórica e até mesmo a normativa, desde que estejam relacionadas aos objetivos de
ensino de língua, às concepções de linguagem e aos tipos de ensino adequados ao
desenvolvimento da competência comunicativa. Com isso, procura oferecer como
sugestão aos professores a realização de atividades que envolvem os tipos de
ensino adequados ao desenvolvimento dessa competência comunicativa. Nas suas
indicações para o ensino gramatical, Travaglia (2003, p. 75-76) afirma que existem
duas maneiras para o professor trabalhá-lo, conforme expomos a seguir.


Aproveitando a ocorrência dos recursos e fatos da língua em uso que
o aluno faz da mesma enquanto produtor e receptor de textos.



Através de um trabalho sistematizado por meio de duas abordagens.
 Com entradas pelo tipo de recursos
 Com entradas pela instrução de sentidos.

A sistematização do ensino de gramática pelo tipo de recursos é a mais
utilizada pelos professores, porque, inclusive, é uma sugestão dos programas dos
órgãos ligados ao ensino, na esfera pública ou particular. Nesse caso, o professor
precisa planejar seu fazer pedagógico para ensinar os recursos linguísticos,
mostrando como funcionam em diversos textos e em diferentes situações
comunicativas, ou seja, oferecendo aos alunos a oportunidade de usar esses
recursos, sabendo que servem para expressar suas ideias. No segundo tipo de
sistematização, a entrada ocorre pela instrução de sentidos, ou seja, o aluno deve
saber como usar os recursos linguísticos em função da construção de sentido que
deseja produzir. Por isso, o docente precisa afastar-se de um ensino meramente
prescritivo e descontextualizado, pois não se ajusta às pretensões de desenvolver a
competência comunicativa dos alunos. Desse modo, podemos perceber que há a
necessidade de recorrermos aos conhecimentos linguísticos, utilizando a concepção
de língua/uso e os tipos de gramática em função de um aprendizado significativo da
língua. Para isso, Travaglia (2003) sugere que os professores usem os diversos
tipos de gramática, a saber: a gramática de uso, a gramática reflexiva e a gramática
normativa.
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Analisando a questão sobre o ensino de gramática, Neves (2003) assevera
que, no contexto escolar, desconsidera-se o funcionamento da linguagem, uma vez
que a prática pedagógica não privilegia a reflexão sobre os usos linguísticos. Por
esse motivo, o ensino configura-se como um “ritual” do tradicionalismo gramatical
em que as atividades são organizadas em torno de categorias, as quais, alheias ao
funcionamento da língua, estruturam-se independentemente das interações
linguísticas. A autora aponta, também, que o modo usado para legitimar o
tratamento escolar da gramática deve firmar-se na competência linguística, na qual
todo falante é capaz de produzir enunciados, ligando a cognição e a linguagem, bem
como na competência comunicativa, que se refere à produção de discursos na
interlocução e é considerada como “território” das escolhas e da adequação,
permitindo aos interlocutores a reflexão a respeito dos usos da língua e dos efeitos
de sentido produzidos nos eventos interacionais. Logo, a escola deve fundamentar o
tratamento da gramática nos usos da linguagem, haja vista que, segundo Neves
(2003, p. 125), “a gramática de uma língua em funcionamento não se faz com regras
absolutistas, com condições autônomas de aplicação”, mas com o uso que fazemos
no contexto das interações.
A partir dessas considerações, precisamos reconhecer que os aspectos
gramaticais não devem ser vistos como os fins da ação didática, mas como meios
que servem de ferramenta para construir sentidos e compreender textos orais e
escritos. Portanto, nas aulas de Língua Materna, deve haver espaços para os
encaminhamentos dos saberes gramaticais, até porque não existe língua sem
gramática (POSSENTI, 2003; ANTUNES, 2003), contudo precisamos enfocá-los no
conjunto das atividades que envolvem a fala, a escrita e a leitura. Por isso, frisamos
que os aspectos gramaticais sejam redimensionados em função da perspectiva
textual e/ou discursiva adotada na concepção de ensino de língua enquanto
processo enunciativo, conforme preconizam os parâmetros curriculares nacionais.
Enfim, se o professor pretende desenvolver a competência comunicativa dos
alunos, não pode deixar de explorar as expressões orais próprias do comportamento
linguístico que revelem valores culturais de uma comunidade, devendo abrir espaço
para que não somente a variável padrão esteja marcando presença no contexto
escolar, mas também as demais variáveis linguísticas. Uma vez que uma das metas
do ensino de língua é ampliar o repertório dos alunos, o professor deve realizar
atividades que envolvam os usos da linguagem, explorando os diversos tipos e
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gêneros textuais que circulam socialmente. Assim, nas aulas de Língua Portuguesa,
os alunos poderiam reconhecer os recursos expressivos e as inovações da
linguagem que realmente usam, confrontando as regras gramaticais e os usos
percebidos no contexto das interações sociais, trabalhando uma gramática que é da
língua e das pessoas.
Todavia, sabemos que ensinar Língua Materna sob esse novo enfoque traz
sérias implicações para o fazer pedagógico do professor, dentre elas, a
disponibilidade para promover uma mudança significativa de sua prática e, por que
não dizer, dos próprios fundamentos teóricos advindos dos avanços da Linguística.
Além disso, há uma dificuldade enorme de o professor efetuar a transposição
didática dos saberes, na qual precisa executar os programas de ensino, utilizar as
teorias (linguísticas e educacionais) e desenvolver uma prática pedagógica que
permita ao aluno desenvolver sua competência comunicativa.

4.2 A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA DOS SABERES NO ENSINO DE PORTUGUÊS

Já é consenso dizer que as várias teorias linguísticas podem oferecer
subsídios relevantes ao ensino de Língua Materna, por isso não é possível
compreendermos que a atividade docente esteja desvinculada das pesquisas, as
quais se multiplicam a cada dia no cenário dos estudos da linguagem. Desse modo,
torna-se difícil entender que um professor de Língua Portuguesa desconheça os
avanços teóricos de sua área de atuação profissional, no que se refere aos saberes
linguísticos e aos didáticos.
Entendendo o ensino de Língua Materna enquanto prática pedagógica,
percebemos a necessidade de buscarmos subsídios teóricos e práticos sobre os
fundamentos da ação didática do professor. Para tanto, recorremos aos saberes
propostos na Teoria da Transposição Didática, pois acreditamos que ela pode
auxiliar na reelaboração do conhecimento científico, tornando-o didático, isto é,
transformando-o de modo que possa promover o ensino de língua correspondente
às orientações dos PCN.
A partir da nova realidade do ensino orientada pelos S, que sugerem uma
nova abordagem de língua e de linguagem fundada na concepção discursiva e
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dialógica bakhtiniana, intensificou-se a preocupação dos professores em relação à
qualidade e eficácia do ensino de Português e, especialmente, à produção textual e
à gramática. Esse fato tem gerado dúvidas quanto à metodologia a ser utilizada para
que o ensino de língua se torne produtivo, pois, embora o professor queira mudar
sua prática, as raízes da concepção teórica de gramática normativa são tão fortes
que ele se sente perdido e, muitas vezes, tenta modificar a roupagem, com o
emprego do texto, mas continua descrevendo e classificando a língua, concebendoa como meta e não como uso e funcionamento (WITTKE, 2007).
Apesar de haver consenso quanto à importância da gramática e seu papel na
sala de aula, os questionamentos dos professores pairam sobre os modos e as
estratégias de como trabalhar os conteúdos de Língua Materna para torná-los
saberes significativos, interessantes e produtivos à vida dos alunos. Ou seja, o
professor questiona: O que devo ensinar? Como devo fazê-lo?
Segundo Wittke (2007), essa incerteza está presente não somente nas
escolas, mas também pode ser observada nas próprias universidades, tendo em
vista que no processo de formação de professores encontramos, ainda, um
tateamento na busca de soluções para as questões referentes ao ensino. Assim
sendo, indagamos: O que poderia ser feito para minimizar as dúvidas dos docentes
que estão no exercício da profissão, como também as dos futuros professores?
Como a escola e os professores podem modificar o saber, procedendo à
didatização? Como ensinar a conhecer e a dominar o uso da Língua Materna? O
que fazer para desenvolver o potencial expressivo dos alunos? Como realizar o
ensino de Português que conceba a língua como processo interativo e não como
exercício de metalinguagem?
Tal como a autora, acreditamos que a Teoria da Transposição Didática,
doravante (TTD), proposta por Chevallard (1985) e Bronckart e Giger (1998), pode
se tornar um instrumento teórico relevante para auxiliar na tarefa de redimensionar o
ensino, uma vez que aponta sugestões pertinentes à prática didática e pedagógica,
na medida em que prepara e habilita os futuros professores para lidar com os
diferentes aspectos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem de uma
língua.
Wittke (2007, p. 14) acredita que a aula de Português deve ser “um exercício
de reflexão, cujo efeito seja a construção de um ser que saiba pensar, isto é, saiba
avaliar os possíveis sentidos construídos na e pela língua, assumindo uma postura
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diante dos fatos reais do cotidiano”. Porém, como essa não tem sido a realidade que
observamos na sala de aula, precisamos criar estratégias que modifiquem as
metodologias de ensino empregadas atualmente no contexto escolar.
Por isso, tentamos entender, também, o funcionamento da língua sob o
enfoque didático e pedagógico, uma vez que estamos lidando com a preparação de
professores em um curso de licenciatura. Desse modo, buscamos na TTD os
subsídios teóricos e práticos para lidar com a reelaboração dos saberes científicos
(les savoir savants) em saberes didáticos, oportunizando a transformação da prática
escolar. Nesse caso, percebemos que há uma estreita relação das disciplinas
profissionalizantes (Didática, Metodologia do ensino de Língua Portuguesa etc.) com
as teorias sobre a linguagem, vislumbrando-se assim que não somente o “saber”,
mas também o “saber fazer” (savoir-faire) é algo relevante no processo de ensino.
Conforme assevera Verret (1975, p. 39), “toda prática de ensino de um objeto
pressupõe, com efeito, a transformação prévia de seu objeto em objeto de ensino”.
Isso significa dizer que a prática da transposição requer que o objeto de ensino
(saber, conteúdo) passe por várias reformulações até atingir os objetivos propostos
e os níveis de ensino e de conhecimento do aluno.
Vale salientar que o saber, essência do processo de ensino, já existe como
um saber útil em outros contextos, antes de ser transposto para a aula e se
transformar em saber a ser ensinado. Desse modo, o professor precisa estar
consciente de que os saberes não existem para serem ensinados, mas para serem
aplicados em situações diversas da vida. Ou seja, os saberes teóricos, antes de
servirem como ensinamentos, já existem na prática cotidiana dos indivíduos.
Contrariamente, Schneuwly (1994) esclarece que o saber ensinar é um saber a ser
ensinado e a ser adquirido, em vez de ser usado. Nessa perspectiva, devemos
entender que os saberes escolares precisam de uma didatização, tendo em vista
que o professor não vai trazer para a sala de aula um conteúdo sem que antes
realize uma transposição didática, isto é, uma reconstrução dos saberes cujo
objetivo seja o ensino.
Nesses termos, Garcia-Debanc (1998) afirma que a universidade e os
laboratórios produzem os saberes através de investigações científicas, enquanto as
empresas os utilizam e as escolas os transmitem e os reconstroem.
Chevallard (1985) concebe a TTD como uma ciência didática que engloba
várias disciplinas e defende, ainda, que a didática dos conteúdos escolares deve
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estabelecer uma relação entre três elementos de ensino, quais sejam, o professor, o
aluno e o saber, os quais constituem um triângulo didático, cujos componentes
encontram-se imbricados em um contrato didático que se efetiva na sala de aula.
Descotes (1992) analisa os três polos desse triângulo didático (professor,
aluno e saber), proposto por Chevallard (1985), especificando o escopo do processo
de ensino nos aspectos didáticos e pedagógicos. Dessa maneira, classifica o
professor como um elemento que se coloca tanto no didático quanto no pedagógico,
porque lida com o conjunto de dispositivos de ensino anteriores à aula (preparação e
organização),

coordena

as

ações

e

gerencia

as

relações

interpessoais

(professor/aluno e aluno/professor) com os saberes. No que se refere aos alunos, o
autor especifica que estão no nível pedagógico, o qual diz respeito ao modo como
constroem os seus saberes. Por fim, aborda o saber, que é do tipo didático, porque
valoriza o saber em si e a metodologia que é utilizada para que possa promover a
aprendizagem. Assim sendo, podemos perceber que há, nesse aspecto, uma
estreita relação entre o saber e o saber fazer, que é de suma relevância na prática
pedagógica dos professores em exercício, bem como na formação dos futuros
professores.
Dessa forma, passamos a entender que na sala de aula a aprendizagem
passa a acontecer quando o saber recebe um tratamento didático que o torna a
essência do ensino, exigindo dos atores (professor e aluno) posições relacionais nas
quais cada um desempenha uma função específica.
No que se refere à TTD, Petitjean (1998a, 1999) afirma que a ela compete
problematizar e criar transformações em que os saberes teóricos científicos ou
técnicos tornem-se saberes escolares, orientando o professor na preparação de
suas aulas, que devem seguir todo um processo de transformação na organização e
na seleção de saberes adequados aos objetivos propostos, uma vez que nem todos
os conhecimentos têm a mesma eficácia explicativa, nem possuem idênticos
rendimentos.
Bronckart e Giger (1998) destacam que há diferentes etapas pelas quais o
saber passa antes de estar em condições de ser ensinado, tendo em vista que a
TTD corresponde às mudanças operacionalizadas no processo de didatização dos
saberes para serem expostos pela ação docente. Sabemos que a Teoria da
Transposição Didática enfoca o triângulo que envolve três elementos fundamentais
do processo de ensino e aprendizagem: o professor e os alunos, na base, e o saber,
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no topo. É preciso observar que existem nesses componentes aspectos relevantes
que dizem respeito às questões didáticas e pedagógicas que são realizadas em três
etapas distintas. Na primeira, encontra-se a relação entre o professor e o saber a ser
didatizado ou ensinado; na segunda, está a relação professor/aluno e o saber saber;
e, na terceira, a relação do aluno com o saber, que é o saber adquirido
(BRONCKART; GIGER, 1998). Para isso, os autores esquematizam essa trajetória
dos conhecimentos, conforme apresentamos a seguir:

Quadro 8 – Sistema de transposição de saberes
INVENÇÃO (criação científica) → EXPOSIÇÃO TEÓRICA
E DIDÁTICA (divulgação) → Colocação em prática
↓
 Saber ensinar
 Saber ensinado
 Saber aprendido
Fonte: BRONCKART; GIGER, 1998.

Os autores esclarecem que a prática da TTD estabelece critérios com
relação à exploração do saber, quais sejam: a natureza do saber (origem, relação
com as práticas da invenção e modo como é posto em ação); o estatuto do
destinatário da transposição (alunos, níveis de conhecimento e de ensino); além dos
contextos institucionais (escolas) em que acontecem as práticas pedagógicas. Esses
critérios remetem-se às competências e às atitudes dos professores diante das
transformações e adequações dos saberes a serem ensinados, o que vai depender
da formação do professor, de sua disposição ao trabalho pedagógico pautado nessa
transposição bem como das orientações oficiais (no Brasil, os PCN) e das técnicas
próprias dos saberes.
Bronckart e Giger (1998) salientam que os saberes ensinados passam pelas
etapas

que

denominam

de

descentralização,

descontextualização,

despersonalização, programação e divulgação. Na primeira, o saber é extraído da
rede de saberes teóricos advindos da ciência, passando para o campo de saberes,
no qual ocorrem as práticas de aprendizagem. Depois, há a descontextualização,
visto que o saber científico sai de sua origem e vai transformar-se em noções
passíveis

de

aprendizagem

especializada.

Em

seguida,

acontece

a

despersonalização dos saberes científicos, pois o conhecimento é separado do seu
autor, criador ou descobridor. Logo após, vem a programação, que se refere à
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organização e à sistematização através de sequências didáticas previamente
elaboradas de acordo com o contexto escolar e os objetivos de ensino e de
aprendizagem. Por fim, ocorre o processo de divulgação do conhecimento para a
sociedade, a fim de que seja compreendido e exposto às críticas e ao controle da
aprendizagem, ligado à sociedade e aos órgãos governamentais responsáveis pelo
processo educacional, os quais determinam os saberes oficiais a serem produzidos
e ensinados no contexto das instituições escolares.
Petitjean (1998a) também considera relevante o conceito de TTD proposto
por Chevallard (1985), contudo, esclarece que ele precisa ir além do sentido limitado
de ser apenas a passagem do saber científico para o saber ensinado. Diante disso,
propõe que a TTD seja entendida de modo mais abrangente, por isso, a define como
a elaboração de um ensino intencional e reflexivo, o qual encontra, nos saberes
teóricos

convocados,

justificativas

para

os

conteúdos

e

procedimentos

metodológicos. O autor esclarece que os saberes do professor, seus valores e sua
formação acadêmica, aos quais acrescentamos as concepções de língua, linguagem
e ensino, têm significativa influência no modo como organizará e ministrará suas
aulas.
Essa ideia coaduna-se com o entendimento que Geraldi (1985a), Pagliarini
(1991), Val (1992), Cajal et al. (1992) e Travaglia (1996) têm sobre as concepções
de linguagem e seu papel no ensino de Língua Materna, tendo em vista que a
“maneira como o professor concebe a linguagem e a língua” (TRAVAGLIA, 1996, p.
21) vai modificar o modo e a estrutura de sua prática pedagógica.
Antunes (2009), por sua vez, afirma que ensinar a língua reflete as
concepções que temos sobre ela, porque da forma como a concebemos serão
desdobrados os objetos, os conteúdos, as atividades e a ação didática do professor.
Retomando o que já vimos, a TTD realiza-se por meio de modificações e
reformulações sequenciadas, de forma que possam viabilizar a realização sucessiva
e progressiva do saber, passando do conteúdo (conhecimento) ao saber fazer
(competência).
Tomando como fundamento a TTD, inicialmente, queremos apresentar a
noção de sequência didática, que, na década de 1990, foi introduzida como uma
progressão em diferentes etapas do processo de ensino e aprendizagem em função
de objetivos específicos. Nessa perspectiva, Langlade (1992) e Denizot (1994)
afirmam que a elaboração dessas sequências didáticas consiste na organização de
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atividades

de

diferentes

naturezas,

as

quais

impulsionem

os

alunos

a

desenvolverem, progressivamente, as habilidades para a aquisição de competências
desejadas, como usuários da língua.
Para o funcionamento desse processo didático, o professor deverá
acompanhar a aprendizagem do aluno em cada etapa e a sequência didática precisa
ser construída de modo que haja a apreciação dos saberes já adquiridos pelo aluno,
procurando avaliar o que foi aprendido na sequência anterior. Ou seja, é um
procedimento em que se observa progressivamente o aprendizado.
Esclarecemos que as sequências didáticas precisam ter coerência interna,
pois se constituem um conjunto de operações didáticas em função de objetivos
anteriormente traçados. Por isso, devem estar relacionadas com o planejamento
global da escola, uma vez que nele já constam as concepções, os objetivos, a
fundamentação teórica, as orientações dos órgãos oficiais (proposta educacional) e
o plano de ensino do professor, conforme explicitamos no esquema a seguir:

Quadro 9 – Planejamento global de sequência didática
Proposta
Educacional
Plano da escola
Plano de ensino
Orientações
sobre a
sistemática de
ensino de língua
nos níveis
fundamental e
médio.

Perfil do aluno
Currículo
Objetivos: geral e
específicos da área de
Língua Portuguesa
Competências/
habilidades

Sequência didática

Concepção de
língua e linguagem

Objetivos

Objetivo de ensino
Conteúdos
Metodologia
Atividades
Avaliação

Atividades de:
Leitura
Escrita
Fala
Análise
linguística

Fundamentos teóricos
Sequência de etapas
Avaliação
Fonte: Adaptado de Langlade (1992) e Denizot (1994).

Vale salientar que a aplicação desse procedimento didático, no âmbito de
Língua Portuguesa, corresponde à organização das aulas a partir de um conjunto de
etapas de atividades de leitura, produção textual, oralidade e análise linguística, com
o objetivo de desenvolver habilidades e competências, as quais devem ser
previamente definidas no projeto da escola, no plano de aula e no planejamento do
professor, segundo as orientações da proposta vigente de educação.
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Em concordância com Wittke (2007), sistematizamos o processo e os
elementos necessários à elaboração de sequências didáticas de Língua Materna.
Para isso, recorremos aos estudos realizados por pesquisadores na área da TTD e
por autores como Langlade (1992) e Denizot (1994), conforme apresentamos a
seguir:
Quadro 10 – Orientações para a elaboração de sequência didática
Contextualização dos
Natureza da sequência /objeto
saberes/objetivos
de ensino
Delimitação do saber e do saber
fazer pretendido para o aluno.
Informação sobre os saberes
científicos e teóricos determinados
no objeto de ensino.
Especificação da natureza da
sequência:
- A aquisição de noções
- A aquisição de saberes
- Escolha de textos
- Tipos de exercícios e
exemplos.

Aplicação prática

dos
e

Seleção e organização de textos de
acordo com o objeto de ensino e os
objetivos.

Situar a sequência didática no
projeto anual de ensino,
seguindo a seleção e a
organização de conteúdos.

Aplicar procedimentos avaliativos em
torno
da
sequência,
fazendo
aparecer:

Adequação ao nível
alunos
(escolaridade
desempenho).

Elaborar objetivos.
Avaliar
prévios.

os

- As representações e os
saberes que os alunos já
dominam.

conhecimentos
- O alcance
propostos.

dos

objetivos

Avaliação.

Fonte: Adaptado de Langlade (1992), Denizot (1994) e Wittke (2007).

A partir dos pressupostos da TTD, resgatamos o processo de sistematização
do trabalho docente porque acreditamos que é possível desenvolver ações didáticas
coerentes com os objetivos de ensino de Língua Portuguesa, nas quais estejam
articulados os programas de ensino, as teorias e as práticas. Ao longo dos estudos,
fomos sedimentando a crença de que o componente pedagógico é um elemento
significativo para o processo de ensino e aprendizagem, haja vista que é um dos
sustentáculos da transposição de saberes que são transformados em matéria de
ensino.
Enfim, levando em conta a importância que a qualidade da formação do futuro
professor de Língua Materna exerce sobre a sua prática, principalmente no que se
refere à relação que o profissional estabelecerá como o saber, com os alunos e com
o meio escolar, empreendemos nossa pesquisa enfocando questões didáticas e
pedagógicas implicadas no processo de ensino. Desse modo, passamos a enfocar
as pedagogias que envolvem as atividades de falar, ouvir, ler e escrever, sobre as
quais o ensino de língua deve orientar a aprendizagem dos alunos e o fazeres dos
professores.
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4.3 AS PEDAGOGIAS DE ENSINO DE LÍNGUA MATERNA

Ao dirigirmos nossa atenção para os saberes e fazeres dos professores,
procuramos apresentar sugestões de como devem realizar ações didáticas em favor
de um ensino de Língua Portuguesa que favoreça o desempenho satisfatório dos
alunos em atividades linguísticas diversificadas. Para isso, abordaremos a seguir as
pedagogias de ensino de língua sugeridas por diversos estudiosos, com o propósito
de fornecer aos professores de profissão e, especialmente, aos alunos-mestres em
processo de formação os fundamentos didático-pedagógicos necessários para
articular os saberes linguísticos no processo de ensino e aprendizagem de Língua
Materna.
Sabemos que a articulação dos saberes e fazeres nas aulas de Língua
Portuguesa tem sido o alvo de muitas reflexões e críticas, contudo, o que temos
observado atualmente é a procura de soluções para os problemas evidenciados no
contexto escolar e nessas descobertas destacam-se autores como Milanez (1993),
Lomas (2003), Figueiredo (2005) e Antunes (2003, 2010), dentre outros, os quais
buscam na didática um elemento unificador entre as teorias e as práticas sugeridas
nos programas de ensino de língua, cuja meta primordial é o desenvolvimento das
capacidades linguístico-comunicativas dos educandos.
Inicialmente, tomamos a proposta de Lomas (2003), firmada na educação
linguística e literária que envolve a aprendizagem das competências comunicativas,
já que apresenta uma relevante contribuição para o trabalho pedagógico dos
professores, trazendo subsídios teóricos e práticos para suas ações didáticas. Os
autores partem do princípio de que as mudanças dos programas de ensino
requerem modificações nos objetivos, nos conteúdos, nos materiais didáticos, bem
como nas metodologias das ações pedagógicas. Além disso, esses pesquisadores
estabelecem como eixo norteador das ações didáticas dos professores a articulação
entre as teorias da língua, os usos da linguagem e o ensino, haja vista que no
planejamento das atividades devemos considerar os enfoques cognitivos, textuais,
pragmáticos e a diversidade linguística.
A partir desse entendimento, constatamos que, aliados aos conhecimentos
linguísticos, os saberes pedagógicos conferem sentido ao desenho didático dos
objetivos, dos conteúdos de ensino e das tarefas de aprendizagem, servindo,
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também, de referência para as atividades de avaliação. Verificamos, portanto, a
indicação de que é preciso buscar a articulação dos saberes e dos fazeres em
virtude de um novo programa de ensino que estimule uma nova configuração para o
processo de ensino e aprendizagem de língua.
Como resultados de seus estudos, os referidos autores trazem sugestões de
como planejar atividades de ouvir, falar, ler e escrever, fundamentados nas teorias
linguísticas e literárias, nos estudos culturais, educacionais e, sobretudo, nos
estudos didáticos que subsidiam essas tarefas educativas. Percebemos então a
importância dessa proposta de ensino de língua, uma vez que atende aos anseios
dos docentes de profissão, servindo também como avanço significativo para a
adequação dos cursos de formação de professores de Português. Além do mais, os
autores enfatizam a questão da necessidade de se incluir nos fazeres dos
professores uma didática da língua, o que, certamente, trará contributos relevantes
para as práticas pedagógicas.
É importante lembrar que toda ação docente é intencional, porque está
orientada por objetivos a serem alcançados, contudo, precisa ser minuciosamente
planejada e firmada em fundamentos teóricos para que o processo de ensino e
aprendizagem ocorra de forma eficaz. Nesse aspecto, reconhecemos a relevância
do componente pedagógico, que lida com as questões de organização das aulas e
serve para assegurar a racionalização e a execução de práticas pedagógicas
significativas ao aprendizado dos alunos. Além disso, a previsão das ações docentes
possibilita a realização de um ensino de qualidade, evitando a improvisação e a
rotina, bem como facilita a seleção dos objetivos, dos conteúdos, dos métodos e do
material didático a ser utilizado na aula. Assim sendo, compreendemos que, na
direção da aprendizagem de Língua Portuguesa, o professor precisa realizar ações
didáticas

pautadas

em

pedagogias

voltadas

para

o

desenvolvimento

de

competências do falar, do ouvir, do ler e do escrever, as quais passaremos a
detalhar nos itens a seguir.
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4.3.1 A pedagogia do oral

As propostas oficiais sugerem que a oralidade seja transformada em objeto
de ensino, haja vista que é o oral a manifestação da linguagem mediante a qual os
sujeitos começam a desenvolver suas competências enquanto falantes de uma
determinada língua.
Com relação ao ensino da oralidade (ouvir e falar), Tusón (2003, p. 79)
destaca a questão dos usos da língua, que envolve a diversidade de variáveis
linguísticas, bem como aponta para suas implicações na sala de aula, pois entende
que a proposta não é única, mas é útil porque
[...] proporciona elementos para, em primeiro lugar, refletir e analisar o que
fazemos ao falar e os diferentes tipos de discurso oral que utilizamos e, em
segundo lugar, porque oferece um ponto de referência para programar o
trabalho sobre a língua oral na sala de aula, sabendo o que fazemos, para
que fazemos e proporcionando, também, critérios para a avaliação das
atividades de língua oral.

Ao propor atividades de ensino da oralidade, Tusón (2003) recomenda que a
unidade de análise seja a aula, tomada como uma situação interacional em que
estão presentes atos comunicativos, nos quais os professores e os alunos
desempenham

diferentes

papéis

no

curso

da

interação.

Seguindo

esse

entendimento, o professor pode atuar como transmissor de conhecimentos,
regulador das atividades, avaliador etc., enquanto os alunos podem atuar como
aprendizes, sujeitos da avaliação, protagonistas de algumas ações e transgressores.
Dessa maneira, entendemos que o trabalho pedagógico com os usos do oral pode
começar na própria sala de aula em virtude de representar uma situação interativa
cotidiana. Todavia, para que a oralidade seja transformada em objeto de ensino, o
professor precisa traçar objetivos bem definidos e atividades bem elaboradas que
realmente promovam a aprendizagem dos alunos. A relevância dessa aprendizagem
tem repercussão nos aspectos linguísticos, quando os discentes desenvolvem a
competência comunicativa, como também nos aspectos sociais, quando aprendem
as normas conversacionais que organizam a interação, sabendo como comportar-se
em diversos eventos comunicativos.
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Nessa perspectiva, a sugestão de atividades pedagógicas nas quais o oral
seja tomado como objeto de ensino apoia-se em pressupostos da etnografia da
comunicação, tal como propõem Hymes (1962), Gumperz e Hymes (1964) e Tusón
(2003). Assim, destacamos como essenciais os requisitos básicos que adaptamos
das orientações trazidas por esses autores e que apresentamos a seguir:

A língua considerada como parte da realidade social e cultural →
porque podemos observar como as pessoas falam e entender suas normas
de comportamentos e valores.

As manifestações da língua oral são variadas e heterogêneas, mas
não caóticas, nem desordenadas, porque existem normas de uso
socioculturais condicionadas.

As normas referem-se a quando se pode falar, quando é melhor estar
calado, a quem falar e de que assuntos, que registro (formal ou informal)
usar numa determinada situação interativa.

Ato comunicativo → envolve os conceitos de cooperação e
negociação entre os interlocutores, porque a interação é uma construção
conjunta.

A oralidade é um processo dialogal no qual têm influência os
elementos linguísticos, paralinguísticos (entoação, qualidade da voz) e não
linguísticos (expressões faciais, meneios de cabeça).

O sentido é construído localmente na interação, ou seja, no momento
em que os interlocutores interagem.


A estrutura do ato comunicativo organiza-se em torno dos seguintes
componentes: a situação, os participantes, as finalidades, as sequências de
atos, a chave, o tom, os instrumentos, as normas e os gêneros.

Assim, ao elaborarem o planejamento das atividades que envolvem o oral, os
professores devem criar sequências didáticas e propor atividades em que os alunos
possam desenvolver competências inerentes aos atos de falar e ouvir em eventos
comunicativos.
No que se refere às atividades do ouvir, Lugarini (2003) afirma que é preciso
planejá-las relacionando elementos verbais e não verbais, além de trabalhar as
seguintes

competências:

a)

técnica

–

relativa

aos

aspectos

linguísticos

(reconhecimento de sons, palavras, entoação de frases declarativas, interrogativas e
imperativas etc. e seu papel na construção de sentidos) –; b) semântica – referente
aos significantes e significados e sua função no enunciado, aos elementos dêiticos –
; c) sintática e textual – consiste no reconhecimento da ordem de distribuição dos
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elementos

na

cadeia

dos

enunciados

–;

d)

pragmática

–

refere-se

ao

reconhecimento do papel social, das intenções, dos pontos de vista do interlocutor,
bem como aos indicadores de intenção comunicativa (entoação, ênfase, repetição,
abrandamento da voz, ordem das palavras etc.) –; e) seletiva – consiste na atitude
de ouvir o tipo de texto produzido pelo falante e identificar a situação comunicativa
com troca de papéis ou sem alternância. Para tanto, o professor precisa elaborar
sequências didáticas, estabelecendo como critérios os seguintes elementos: a) o
que os alunos sabem fazer quando ouvem; b) em que situação comunicativa ocorre
a escuta; c) com que tipos de textos orais (descritivo, narrativo, argumentativo,
injuntivo e expositivo); d) com que variedades linguísticas.
Nesse sentido, fica evidente que há uma preocupação em desenvolver a
educação do ouvir, pois muitos são os seus modos, os quais, segundo Bickel (1982,
p. 168-172), classificam-se em: ouvir distraído, ouvir atento, ouvir orientado, ouvir
criativo e ouvir crítico. Saber essa classificação é importante para o professor,
porque poderá ajudá-lo a desenvolver atividades de escuta nas quais oportunize aos
alunos a participação em interações verbais em que precisam demonstrar uma
atenção mais apurada em determinados eventos comunicativos.
No que diz respeito às atividades de fala, as competências são as mesmas do
saber ouvir, acrescidas da competência ideativa, que se refere ao planejamento que
o falante faz na atividade comunicativa, elegendo o tópico e as informações
pertinentes que contribuem para a progressão temática, bem como à organização do
discurso em função dos interlocutores. Além disso, o falante regula e modifica sua
fala em função do feedback dos participantes, usa a variedade linguística adequada
ao contexto interacional, emprega os elementos não verbais (gestos) para evidenciar
o que diz e, ainda, procura manter a atenção dos participantes e dominar o espaço
da fala, empregando algumas estratégias de gestão do turno de fala (repetição,
elevação da voz e alongamento de vogais).
Com relação à pedagogia do oral, Figueiredo (2005) considera ser necessário
construir um modelo didático no qual os gêneros formais e informais sejam os
aportes da ação didática dos professores e cujos objetivos sejam desenvolver as
capacidades dos alunos na produção e recepção de textos orais. Segundo a autora,
é preciso incentivar o futuro docente a transformar o oral em objeto de ensino, com o
intuito de fazer com que os alunos sejam capazes de ouvir, construir uma história,
transmitir informações, argumentar, debater, criticar, comunicar-se através de
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gestos, da prosódia, do olhar, do tom de voz e da postura (FIGUEIREDO, 2005, p.
55).
Em síntese, a implementação de uma proposta de ensino que alie a
concepção de língua/uso à diversidade de gêneros orais e às atividades de análises
de textos orais contribui para a aprendizagem dos alunos, como também para a
reflexão do professor sobre as práticas de linguagem veiculadas no contexto
escolar, permitindo a ambos uma postura menos preconceituosa com relação à
língua oral.

4.3.2 A Pedagogia da escrita

Ao propormos uma pedagogia que favoreça o ensino da escrita, precisamos
partir do princípio de que escrever é uma atividade comunicativa na qual estão
envolvidos o leitor e o autor/escritor. Nesse sentido, depreendemos que, ao
escrever, o indivíduo dialoga com o outro, ainda que não seja na forma de uma
interação face a face, mas que tem todas as características de um processo
interativo, pois quem escreve o faz considerando um leitor. Com relação ao trabalho
de produção textual, Figueiredo (2005, p. 86) revela que há alguns aspectos
necessários à mediação eficaz de um professor, pois
[...] escrever é esforçar-se por compensar, por processos discursivos e
linguísticos específicos, o fato de dois interlocutores não estarem no mesmo
espaço no momento da comunicação, requer-se o auxílio de métodos
específicos e originais, mas também a ajuda de um agente educativo que
saiba fazer a articulação entre os tipos de situações que se operam na base
dos problemas identificados nas produções escritas dos alunos.

Camps (2003) diz que qualquer uso da língua escrita depende do contexto e
faz parte de um processo de comunicação entre o produtor do texto e os
destinatários com os quais dialoga. Esse entendimento nos faz atentar para o fato
de que nas situações comunicativas as condições de produção e de recepção fazem
parte da própria essência do ato comunicativo.
Atualmente, os estudos da linguagem centrados na perspectiva interacional
enfatizam que a produção de textos orais ou escritos é vista num continuum, uma
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vez que ambos revelam a presença de certos aspectos linguísticos semelhantes,
pois, com demonstra Marcuschi (2001), há certos textos escritos que se
assemelham às produções orais, bem como textos orais que se aproximam da
produção escrita.
Para realizarmos um ensino escolar da língua escrita de forma mais eficaz,
devemos privilegiar a produção textual, a leitura e a análise linguística de diferentes
gêneros que circulam no contexto social, uma vez que os programas oficiais
reconhecem a importância do domínio da escrita e prescrevem orientações no
sentido de utilizarmos novas metodologias que favoreçam a construção de
competências escriturais dos alunos, tendo em vista que são consideradas como
fatores indispensáveis ao exercício da cidadania, ao sucesso escolar, social e
cultural (FIGUEIREDO, 2005).
Dentre as metodologias apontadas para um trabalho significativo com a
produção escrita, Marcuschi (2001) e Figueiredo (2005), com os quais concordamos,
apresentam uma pedagogia na qual são realizados três momentos, a saber: o
planejamento (plano para guiar a produção escrita); a textualização (produção
escrita do texto); e a revisão (que permite a elaboração de novas versões do texto
até chegar a uma edição final).
Nesse aspecto, Oliveira (2010) afirma que há três formas de conceber a
produção textual: a) a escrita como produto (enfoque na estrutura, na forma
gramatical e textual, em detrimento do conteúdo do texto); b) a escrita como
processo e c) a escrita como produto de um processo. Consideramos a terceira
concepção de escrita porque entendemos que, para chegar à versão final de um
texto, o aluno precisa vivenciar o processo de escrita, composto pelas seguintes
etapas:














Escolher o tema
Definir os objetivos
Ativar os conhecimentos prévios sobre o tema
Construir novos conhecimentos acerca do tema
Definir o público leitor
Estabelecer o contexto situacional
Selecionar as informações que farão parte do texto
Organizar as sequências das informações
Redigir a primeira versão do texto, na qual organiza as ideias
Editar o texto observando a adequação vocabular e a paragrafação
Reescrever o texto
Revisar
Redigir a versão final.
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Nesse caso, é importante que os alunos percebam que escrever um texto
requer o domínio de conhecimentos enciclopédicos e textuais, bem como uma
atitude planejada e reflexiva do escritor, pois o processo escritural é permeado de
alterações significativas até se chegar à redação definitiva de um texto de forma
adequada.

Essa forma planejada de realizar as atividades de produção escrita

serve também aos propósitos avaliativos do professor, que dará ênfase aos
aspectos linguísticos, articulando-os à construção de sentidos.
A partir das considerações que tecemos ao longo deste capítulo, entendemos
que o ensino da oralidade e da escrita vincula-se com a concepção de linguagem
enquanto interação e com os objetivos de ensino, haja vista que de tal concepção
brotarão as mudanças no agir pedagógico do professor. Portanto, analisar textos
orais e escritos com os alunos mostra-se como uma atividade bastante significativa
para o desenvolvimento da competência comunicativa, já que oportuniza a
identificação da imensa variedade de usos da língua.

4.3.3 A pedagogia da leitura

No contexto das investigações que focalizam o ensino da leitura, os didáticos
têm procurado preencher o fosso entre o conhecimento sobre a leitura e a aplicação
desse conhecimento na prática. Como nosso foco de atenção volta-se para os
aspectos pedagógicos das ações didáticas dos docentes, situamos nas aulas de
leituras/compreensão algumas operações e estratégias presentes no ato de ler.
Inicialmente, esclarecemos que em nossa proposta de ensino de leitura
consideramos o ato de ler como uma atividade que requer dos usuários da língua
não somente os conhecimentos linguísticos (elementos semânticos, sintáticos,
morfológicos, fonológicos e ortográficos presentes nos textos), mas também os
conhecimentos enciclopédicos (ou de mundo) e os conhecimentos textuais (sobre a
textualidade, os gêneros e os tipos de textos). Por isso, entendemos, conforme
Oliveira (2010), que a leitura não é uma atividade exclusivamente linguística.
No que diz respeito a esses conhecimentos, Figueiredo (2005, p. 66) afirma
que o modelo da aprendizagem significativa da leitura tem por base a teoria do
esquema, segundo a qual os indivíduos constroem uma correspondência entre um
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esquema preexistente (conhecimentos de mundo) e os elementos incluídos no texto
(conhecimentos linguísticos), haja vista que “compreender é integrar sentidos; é criar
significado”.
Antunes (2009, p. 195), focalizando as competências esperadas pelo
exercício da leitura, afirma que ler é
uma forma de saber o que se passa, o que se pensa, o que se diz; é uma
forma de ficar inteirado acerca do que vai pelo mundo, acerca do que vai
povoando a cabeça e o coração dos pensadores, dos formadores de
opinião, dos cientistas, dos poetas; é uma forma de saber acerca das
descobertas que foram feitas ou das hipóteses que estão sendo testadas,
ou dos planos e projetos em andamento.

Nesse sentido, percebemos a importância da leitura como objetivo de ensino,
já que favorece o acesso e a ampliação das informações e por meio da qual
passamos a conhecer as novas ideias que circulam pelo mundo.
Sabemos que, ao trabalhar a compreensão e a interpretação de textos, o
professor precisa traçar como objetivo de leitura a inter-relação dos conhecimentos
prévios dos alunos com os esquemas cognitivos sugeridos pela leitura. Além disso,
deve levar o aluno a: 1) observar o padrão organizacional da diversidade de textos;
b) capacitá-lo a decodificar o texto de acordo com a sua tipologia e com os seus
gêneros; c) perceber a organização das ideias expressas pelo autor; e d) observar a
concatenação das ideias através de elementos coesivos que participam da estrutura
composicional do texto.
No planejamento das atividades de leitura é obrigação do professor traçar os
objetivos concretos que favoreçam o desenvolvimento da capacidade leitora dos
educandos, assim como preestabelecer o propósito da leitura, que pode ser a
buscar de informações, a aquisição de conhecimentos sobre um tema que
desconhece, o aprofundamento de um tema conhecido ou apenas o entretenimento.
Essa compreensão sobre a leitura é um passo fundamental do trabalho do
professor, pois cada objetivo de leitura requer a definição de uma estratégia que, por
sua vez, requer um tipo de leitura diferente.
Como mediador das atividades de leitura, cabe ao professor auxiliar os alunos
a dominar estratégias úteis que facilitem a interpretação textual. Essas estratégias
são ações procedimentais que se vinculam aos conhecimentos prévios dos alunos, a
saber: a) predição (a partir das pistas contidas nos títulos, nos subtítulos, nas
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imagens, o leitor pode prever o conteúdo do texto); b) adivinhação cotextual (o leitor
tenta compreender o significado de uma palavra a partir do cotexto), c) inferenciação
(busca do não dito a partir do dito) e d) focalização (identificação das ideias,
distinguindo a principal das secundárias).
Concordamos plenamente com Figueiredo (2005, p. 70) quando ele assevera
que o segredo para realizar práticas leitoras eficientes “é variar ao máximo as
situações de leitura”, porque assim o professor “disponibiliza aos alunos um
comportamento variado de leitor”. As atividades serão, também, diversificadas para
que as práticas pedagógicas conduzam a uma leitura autêntica de uma
multiplicidade de textos, de tipos e de gêneros textuais. Portanto, compreendemos
que, para transformar os objetivos de aprendizagem em favor de uma competência
de leitura, faz-se necessária a adoção de princípios didáticos nos quais estejam
inter-relacionadas as atividades de leitura, de escrita e de oralidade.
Além disso, é preciso atentar para a questão dos elementos pragmáticos da
textualidade em virtude de eles inter-relacionarem-se com as atitudes dos usuários
dos textos e com o contexto de produção e a recepção textual. Segundo Oliveira
(2010), os professores e os livros didáticos dão ênfase à coerência e à coesão, mas
os elementos pragmáticos, tais como, a intencionalidade, a aceitabilidade, a
situacionalidade e a informatividade, revelam coisas importantes sobre um texto, que
os alunos podem explorar no momento das atividades de leitura. Nesse sentido, os
docentes apropriam-se dos saberes específicos da Linguística textual, transpondoos para o contexto da sala de aula com a finalidade de empregá-los nas atividades
de leitura.
De acordo com Beaugrande e Dressler (1997), a intencionalidade refere-se
aos objetivos do produtor do texto, podendo o professor conscientizar os alunos do
fato de que não se produz um texto oral ou escrito sem que se tenha um propósito
definido. Por outro lado, a aceitabilidade relaciona-se à forma como o leitor recebe o
texto e diz respeito às suas expectativas. Por isso, torna-se necessária a realização
de uma prática pedagógica que incentive o trabalho com gêneros textuais
diversificados, porque cada gênero utiliza um vocabulário e um estilo diferentes,
além de informações variadas, o que oportuniza aos alunos atentarem para as
diferenças existentes nos diversos textos. Com relação à situacionalidade, os alunos
precisam entender que o contexto ou a circunstância (o espaço, o momento e as
pessoas) em que o texto é produzido e lido tem grande relevância e influência sobre
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o autor e o leitor. Esse elemento pragmático vincula-se à competência
sociolinguística dos leitores, pois os discentes somente terão uma completa
compreensão do texto se tiverem conhecimento das condições em que ele foi
produzido. A informatividade, por sua vez, diz respeito ao grau de informações
conhecidas ou desconhecidas que aparecem em um texto. Assim, quanto mais
informações previsíveis ou conhecidas estiverem no texto, melhor será a
compreensão. Por fim, a intertextualidade refere-se à relação de dependência que
se estabelece entre os processos de produção e recepção de um determinado texto
e os conhecimentos que os participantes têm de outros textos a ele relacionados.
Esse elemento pragmático realiza-se de dois modos: a intertextualidade explícita –
quando o autor revela as fontes ou textos que usou na sua produção textual – e a
implícita – quando o autor não revela as referidas fontes.
Dessa forma, envolver os elementos da textualidade no ensino da leitura, da
escrita e da oralidade é essencial quando se busca a formação de alunos
linguisticamente competentes.
Figueiredo (2005, p. 71) enfatiza a leitura do texto literário, considerando-o
como o lugar privilegiado onde ocorre o desenvolvimento da competência cultural,
aliada à literária, à linguística e à textual, já que a leitura de obras literárias permite a
formação do hábito de ler, a apreciação estética de obras e o prazer do texto. Daí,
realizar práticas pedagógicas que enfoquem a competência literária tem implicações
nos fazeres docentes, porque requer o domínio de estratégias de compreensão e
interpretação, sendo a intervenção do professor voltada para a construção de
sentidos dos textos literários em sua essência. Assim sendo, é recomendada a
leitura de obras completas, evitando-se a utilização de fragmentos somente para
exemplificar períodos e características das escolas literárias.
Em suma, para promover um ensino produtivo de leitura, as práticas
pedagógicas devem estar firmadas em questões teóricas importantes advindas da
ciência da linguagem, alicerçando esse edifício pedagógico na concepção
interacional de língua, no conceito de competência comunicativa e nos elementos
pragmáticos da textualidade. Ou seja, realizar atividades de leitura numa abordagem
interacionista, tal como a concebe Antunes (2009, p. 204), exige considerar o ato de
ler como uma atividade que,
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a partir de hipóteses, de predições inicialmente levantadas, vai além da
superfície do texto, além do que está explícito, do que está declarado. De
uma leitura que mobiliza um sentido plural, portanto: que está no texto, que
está no leitor, que está no contexto.

Assim, na sala de aula, o ensino de Língua Materna deve priorizar as práticas
pedagógicas que concentrem atividades de leitura e compreensão de textos orais e
escritos de diferentes gêneros. A partir das ações docentes que privilegiam a leitura
como tarefa prioritária da escola, os alunos aprendem que é extremamente
importante a inter-relação entre o texto, o autor, o leitor e o contexto.

4.3.4 A pedagogia da gramática

Os estudos dedicados ao ensino de língua enquanto processo interativo têm
mostrado que a seleção dos conteúdos e a metodologia necessitam de
reformulações, uma vez que as questões gramaticais ainda são o alvo das práticas
pedagógicas realizadas na escola. Para redimensionar o ensino, integrando as
atividades de oralidade, leitura, escrita e gramática, o professor de Português
precisa ter clareza nos conceitos de língua/uso, texto, discurso e gramática,
conforme preceitua a proposta educacional vigente. Vale salientar que essas
concepções trazem implicações para o saber fazer do professor, pois os alunos
precisam desenvolver uma competência gramatical através da prática da escrita e
da leitura e na reflexão, bem como da reflexão sobre o funcionamento da língua.
Nessa mesma direção, Figueiredo (2005, p. 118-119) aponta que a solução
para a problemática do ensino de gramática integrado aos domínios dos conteúdos
de Língua Materna requer do professor a construção de modelos pedagógicos que
se firmem nos seguintes princípios metodológicos:

a)

A gramática não pode estar subordinada a intervenções gramaticais
pontuais, mas sim integrada metodicamente no conjunto das
atividades que envolvem a oralidade, a leitura e a escrita.

b)

Não trabalhar com exemplos fabricados que se afastem do uso.

c)

Recusar o ensino da gramática pela gramática.
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Nesse caso, percebemos que as ações didáticas do professor devem priorizar
uma prática de ensino que contemple de forma integrada as atividades de fala,
leitura, escrita e gramática.
Em relação ao ensino de gramática, Travaglia (2003, p. 77) considera que há
duas formas de o professor encaminhar sua prática, quais sejam, ensinar a língua
(formação de usuários competentes da língua) ou ensinar sobre a língua
(desenvolver a habilidade de fatos da língua).
Nesse sentido, Travaglia (1996, 2003) traz contribuições relevantes para as
práticas pedagógicas do professor, haja vista que sugere a sistematização do ensino
de gramática, na qual articula as propostas de atividades com os objetivos de ensino
de Língua Materna (desenvolver a competência comunicativa), com a concepção de
linguagem (língua/interação/uso) e de gramática (uso, reflexiva, normativa, teórica) e
com os tipos de ensino (prescritivo, descritivo e produtivo).
O autor enfatiza que fazer um ensino sistemático das atividades de gramática
requer o entendimento de que todos esses tipos precisam ser veiculados no
contexto da escola, desde que “tudo passasse a ser trabalhado dentro de uma
dimensão textual, o que sem dúvida muda todo o enfoque dado aos tópicos
gramaticais em sala de aula” (TRAVAGLIA, 2003, p. 58). Portanto, pactuamos com o
referido autor, porque entendemos que se os objetivos sugeridos nos programas e
trabalhados pelo professor estiverem voltados para o fato de levar o aluno, como
usuário da língua, a utilizar o maior número de recursos da língua, adequando-os à
produção dos efeitos de sentido, às situações de interações comunicativas e aos
usos das variáveis linguísticas, as atividades de ensino de gramática devem estar
pautadas na gramática de uso, na gramática reflexiva e na gramática normativa,
tendo em vista que o desenvolvimento da competência comunicativa é o foco das
ações didáticas do professor. Todavia, se o trabalho didático tiver, além desse
objetivo, a finalidade de promover a instrumentalização do aluno com a
metalinguagem, que serviria para facilitar a compreensão das estruturas da língua e
para levá-lo ao domínio de conhecimentos sobre a língua e de como ela funciona, a
gramática teórica pode ser utilizada, até mesmo porque complementa os demais
tipos de atividades de ensino de gramática. É bom lembrar que, na realização
dessas atividades, o professor pode sistematizar as ações de modo que os quatro
tipos de gramática sejam explorados. Como ilustração do modo de como
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desenvolver práticas que envolvam esses diversos tipos de gramática, adaptamos
de Travaglia (2003, p. 63-65) a sugestão de atividades em que um mesmo tópico é
abordado nos diversos tipos de gramática, conforme apresentamos a seguir:
Quadro 11 – Proposta para atividades de gramática
TÓPICO

ATIVIDADES

Preposição

Definir e classificar as preposições.
Listar as preposições acidentais e essenciais.
Combinações e contrações.
Preencher lacunas usando preposições, combinações ou
contrações.
Empregar adequadamente na construção de textos.
Verificar a ocorrência de várias preposições numa mesma
sequência linguística.
Usar as preposições a partir da regência de verbos.
Analisar determinados trechos para identificar erros na
regência dos verbos.
Corrigir de acordo com a norma culta os erros de regência
encontrados.
Discutir os sentidos, as diferenças e as possibilidades de
uso das preposições, adequando-as às sequências
linguísticas.

TIPO DE
GRAMÁTICA
Teórica

Uso

Normativa

Reflexiva

Fonte: Adaptado de Travaglia (1996, 2003).

Apontamos também as contribuições de Antunes (2007, p. 138), que
recomenda um programa de ensino de gramática no qual seja focalizado o texto
como parte da atividade discursiva. Para tanto, a autora propõe que o trabalho com
as atividades gramaticais deve explorar o texto, analisando-o:

No seu gênero, na sua função, nas suas estratégias de composição, na sua
distribuição de informações, no seu grau de informatividade, nas suas
remissões intertextuais, nos seus recursos de coesão, no estabelecimento
de sua coerência [...] (ANTUNES, 2007, p. 134-138).

Dessa maneira, os elementos estruturais da língua serão observados e
analisados na perspectiva de sua funcionalidade para construção do sentido
produzido no texto, por exemplo, analisar a função do substantivo no processo de
referenciação, os efeitos dos usos de sinais de pontuação, a função das conjunções,
das preposições e dos advérbios na conexão de sentido que vai construindo o texto.
Podemos afirmar que o privilégio deve ser a unidade de sentido, trazida pela
combinação das diferentes categorias gramaticais, fugindo-se, desse modo, do
ensino de nomenclaturas.
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Na tentativa de avançar em propostas que abordem questões de gramática,
Possenti (2011) sugere que o foco das ações didáticas não seja o ensino prescritivo,
pois a língua não se manifesta em apenas uma variedade culta tida como padrão.
Para isso, afirma que a gramática deveria ser considerada como uma espécie de
vade-mécum, ou seja, uma obra de consulta a ser utilizada a partir da necessidade
dos usuários. Dessa forma, nas aulas de Língua Materna sobraria tempo para a
análise de textos orais e escritos, nos quais os sujeitos usam os elementos
linguísticos para construir sentidos e perceber as intenções dos falantes. Além disso,
haveria espaço para a reflexão sobre os usos e as ocorrências de certos fenômenos
linguísticos que têm suscitado muitas dúvidas nos usuários da língua, como, por
exemplo, os casos de concordância, o uso de pronomes oblíquos, a acentuação
gráfica, especialmente, o uso da crase etc.
No que diz respeito ao ensino pragmático da gramática, Oliveira (2010)
assevera que alguns professores defendem a exclusão da nomenclatura gramatical
nas aulas de Língua Portuguesa, porque percebem que ela não dá conta dos usos
da língua, intensificando assim a controvérsia que circunda o ensino metalinguístico.
Na perspectiva da adoção de uma pedagogia do ensino de gramática, é necessário
que o professor faça opção por uma das seguintes metodologias:


Insistir

no

ensino

da

nomenclatura

gramatical

(abordagem

tradicional).


Eliminar o ensino metalinguístico



Usar a nomenclatura como mais uma forma de ajudar os alunos a
desenvolverem a competência comunicativa.

Em nosso entendimento, a opção de usar o ensino da nomenclatura como
forma de aprofundar os conhecimentos sobre a língua é pedagogicamente mais
acertada, porque se ajusta à proposta de Travaglia (1996, 2007), na qual estão
unidos os diversos tipos de ensino de gramática. Contudo, o professor precisa estar
consciente de que conhecer a nomenclatura gramatical não é o único objetivo do
ensino de Língua, pois saber definir e classificar elementos da língua sem saber
identificar suas funções na construção dos sentidos dos textos não contribui para o
desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos.
Finalmente, entramos em acordo com Antunes (2010, p. 217), quando
assevera que o ensino de língua privilegia a gramática normativa de forma tão

138

intensa “a ponto de atropelar as outras áreas do saber linguístico [...]”. Esse fato tem
impedido os professores de avançar em propostas de ensino de Língua Materna no
qual possam enxergar nos textos uma ação de linguagem que envolve outros
elementos, além de categorias, fenômenos e fatos gramaticais. Os docentes
precisam entender que no processo de construção de sentidos existem outros
aspectos, também, relevantes que estão presentes, como “a conjunção do léxico e
da gramática; do linguístico e do textual; do textual e do pragmático” (ANTUNES,
2010, p. 217). Portanto, a essência dos programas de ensino de Língua Portuguesa
deve considerar as atividades de gramática como tarefas que se adéquam às
práticas de leitura e produção textual.
Em suma, essas reflexões sobre o ensino de Língua Portuguesa, bem como a
proposição de metodologias de ensino que favoreçam o aprendizado dos alunos,
constituem-se a base sobre as quais analisamos os saberes e os fazeres dos
alunos-mestres em fase de conclusão de um curso de formação de professores.

139

5 ANÁLISES

Neste estudo, procuramos respostas para nossos questionamentos em
relação à formação de professores na licenciatura do CERES/campus de Currais
Novos, a partir da implantação do novo currículo, como foi apresentado
anteriormente.
Sabemos que os estudos nessa área de formação para a docência têm
avançado e contribuído bastante para a compreensão de como são feitos os
estágios nos cursos de graduação, sobretudo no que se refere aos aspectos que
envolvem a relação teoria e prática. Todavia, o entendimento de como ocorre o
processo de ensino e aprendizagem, como também as elucidações de alguns
problemas que podem impedir ou mesmo prejudicar o desenvolvimento de ações
docentes nos diversos níveis de ensino de língua necessitam, ainda, de apuradas
investigações, para além daquelas que se fizeram até então, diante da
complexidade do tema e da urgência de intervenções nessa realidade.
Entendemos que um dos preceitos da pedagogia contemporânea tem
apostado em um ensino que vá além da assimilação de conteúdos teóricos e que
vise à formação de um cidadão consciente de sua posição social, capaz de perceber
criticamente a realidade na qual está inserido. Para perseguir esse objetivo, são
necessárias algumas modificações no contexto dos cursos de formação de
professores, dentre elas, as que se referem às concepções de elementos
constitutivos da sala de aula, tais como, a adoção da proposta educacional vigente,
as abordagens pedagógicas, os objetivos de ensino de Língua Materna, as
concepções de linguagem, o perfil de aluno esperado e, principalmente, a
articulação das teorias linguísticas com as práticas desenvolvidas no dia a dia da
sala de aula. Parece-nos ser preciso, ainda, um (re)pensar sobre as ações didáticas
que devem ser teoricamente fundamentadas e sobre as implicações dessas práticas
pedagógicas para a aprendizagem.
No caso específico desta pesquisa, a partir dos questionamentos que
orientam a investigação, conforme apresentados no capítulo da metodologia,
interrogamo-nos sobre como acontece a formação do futuro professor de Português,
como o aluno-mestre constrói sua identidade de “ser professor”, como articula os
saberes teóricos adquiridos ao longo do curso em função de uma prática que
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priorize a formação de um sujeito cidadão crítico, idealizado na proposta educacional
vigente. O olhar investigativo estendeu-se a todas as fases do Estágio
Supervisionado I, a saber, a observação, a participação e as regências do ensino
fundamental e médio.
Na

etapa

de

observação,

primeiramente,

os

alunos-mestres

foram

encaminhados para as instituições de ensino com a finalidade de lançar um olhar
reflexivo sobre a escola e elaborar um diagnóstico do ambiente do estágio. Nessa
fase, os alunos-mestres caracterizaram os aspectos administrativos e pedagógicos
da escola, utilizando para isso um instrumental a partir do qual coletaram dados
acerca da estrutura física e administrativa, da prática pedagógica do professor
regente (aspectos didáticos, linguísticos, abordagem de ensino, concepção de
linguagem) e das relações interpessoais (relacionamento professor e alunos). Nessa
etapa, observaram também algumas aulas ministradas pelo professor regente,
convivendo, assim, com o cotidiano da sala de aula, que é seu futuro ambiente de
trabalho. Em seguida, os alunos voltam à escola para participar ativamente do
trabalho docente com o propósito de coletar informações mais efetivas acerca do
desempenho dos alunos, dos conteúdos ministrados, dos fazeres do professor
regente, que servirão de base para o planejamento da regência de classe, que
ocorre nos Estágios Supervisionados III e IV.
A partir dos dados que coletamos sobre a vivência desses alunos no contexto
escolar, analisamos as observações e as reflexões que fizeram sobre a sala de aula
e o ensino de Língua Portuguesa.

5.1 AS MÚLTIPLAS PERCEPÇÕES DOS ALUNOS-MESTRES SOBRE O
CONTEXTO ESCOLAR

Percebemos que o contato dos alunos com a escola é de fundamental
importância, por favorecer a observação do funcionamento dos diversos setores e
das atividades administrativas e pedagógicas, além de permitir a percepção efetiva
do contexto educacional a partir de uma posição de observador (fase de
observação) e de mestre (fase de regência), o que possibilita uma multiplicidade de
olhares sobre a sala de aula, os alunos e os professores, confrontando aspectos
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teóricos/práticos adquiridos na academia e as práticas vivenciadas nas instituições
escolares.
Como nosso foco de interesse é compreender os significados construídos
pelos alunos-mestres a respeito da escola, dos alunos, do fazer pedagógico e das
concepções de linguagem e de gramática subjacentes às práticas pedagógicas
realizadas no contexto institucional, passamos a detalhar a seguir as apreciações
desses alunos a respeito de cada um desses elementos.

5.1.1 A escola e os alunos

Inicialmente, procuramos analisar a inserção dos alunos-mestres no contexto
escolar, de conformidade com a ementa do Estágio Supervisionado I, a qual prevê
uma fase de diagnóstico para identificar e interpretar os significados que eles
atribuem às atividades da sala de aula e suas eventuais implicações para o
processo de formação de professor. A análise volta-se, ainda, para o que dizem
sobre o fazer pedagógico do professor/supervisor de campo (professor regente), a
caracterização da situação de ensino e aprendizagem, as relações interpessoais
entre professor e alunos, assim como sobre os aspectos estruturais, administrativos
e pedagógicos da escola.
Nos depoimentos contidos nos diversos instrumentos de coleta de dados,
percebemos que os estagiários refletiram sobre as condições desfavoráveis ao
trabalho docente no que se refere à indisciplina, à quantidade excessiva de alunos, à
estrutura física, administrativa e pedagógica de algumas instituições que não
oferecem espaços adequados para a realização das atividades pedagógicas que
atendam satisfatoriamente à aprendizagem dos alunos. Além disso, os alunosmestres apontaram deficiências na parceria entre a UFRN e as escolas campo de
estágio e na organização do estágio, assim como desarticulação da teoria com a
prática.
Na análise das falas dos alunos-mestres, observamos que a chegada em um
novo ambiente de ensino (escolas de estágio) foi sentida como um impacto que os
assustou bastante, haja vista que nas suas constatações a escola não tenha
correspondido ao espaço imaginário e idílico que, possivelmente, esperavam

142

encontrar. Apesar de os estagiários declararem a relevância do estágio para a
formação profissional, eles apontaram fatos que desmitificaram um contexto de sala
de aula idealizado nos conhecimentos didáticos e pedagógicos das diversas
disciplinas teóricas que formam o núcleo dos componentes curriculares voltados
para a formação docente, conforme podemos observar nos fragmentos a seguir:
Fragmento 01 – (E 01, Inf. 14)
As impressões sobre o Estágio I foram as mais diversas e contrastantes. Primeiro,
porque o supervisor de campo mostrou-se competente em sua função. Segundo,
porque, embora os alunos tivessem um ambiente favorável, ou seja, uma escola
estruturalmente
organizada
e
com
bons
professores,
mostraram-se
desinteressados, descomprometidos em relação ao seu próprio aprendizado.

Fragmento 02 – (TES 01, Inf. 03)
Eu acho esse momento o mais importante para que o estagiário possa conhecer
melhor a escola, o professor e o aluno, porque quando você chega lá e encontra
aquela situação desoladora você acaba se desestruturando.

Fragmento 03 – (TES 01, Inf. 04)
Dessa vez, fiquei muito angustiada por tudo que eu vi. E até conversei com
Helissa dizendo o que eu tinha visto. Mas ela não acreditou era que assim. Então,
falei: você precisa ir lá porque a sua imagem de escola é muito perfeita. [...] Quando
fiz observação das outras disciplinas, saí muito desesperada com o que vi. Os
alunos não queriam nada com a vida. Não existia uma sala de aula ali, não era
uma sala de aula, era um espaço de lazer onde todos conversavam e ninguém sabia
quem era professor, nem aluno. Então, saí muito desesperada daquele lugar.

Fragmento 04 – (TES 01, Inf. 19)
Então qual é a realidade que eu me deparei? Vejo que um profissional que considero
preparado, que tem conhecimento e tem uma bagagem de conhecimento boa, poderá
fazer um bom trabalho? Se quando nos chegamos à escola nos deparamos com a
realidade que não favorece o desenvolvimento do trabalho desse profissional.

Fragmento 05 – (TES 01, Inf. 16)
Eu percebi em sala de aula uma professora super educada, muito simpática, com boa
formação acadêmica, ela tem pós-graduação, é muito competente, dinâmica, dialoga
muito bem, interage muito bem com os alunos, tem uma capacidade de transmitir o
conteúdo admiravelmente bem, porque ela transmite com a maior tranquilidade e os
alunos, aqueles que se interessam, é claro, ouvem o que ela diz. Mas só que eu pude
perceber uma coisa, quando Eidson falou, que é uma questão cultural, a indisciplina
dos alunos.

Analisando as falas contidas nos fragmentos 02 e 03, observamos que os
alunos-mestres demonstraram decepção com o que presenciaram no contexto da
sala de aula, ao expressarem: “aquela situação desoladora” e “não existia uma sala
de aula ali”. Nesse aspecto, foram bastante enfáticos em expressar os pontos de
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vista, mostrando que ficaram “desesperada” e “angustiada por tudo que eu vi”. Vale
salientar que todo esse impacto sentido pelos acontecimentos da sala de aula foi
motivado pela indisciplina dos alunos e pela falta de direção de sala por parte do
professor, tendo em vista que afirmam: “todos conversavam e ninguém sabia quem
era professor, nem aluno”.
Com relação à indisciplina na sala de aula, os alunos-mestres vislumbraram
que há uma articulação entre o fazer pedagógico do professor e as atitudes dos
alunos, pois revelam que o professor, mesmo tendo uma boa preparação
profissional, não consegue realizar satisfatoriamente a sua aula. Todavia, segundo
Penteado

(2002),

a

experiência

tem

demonstrado

que

as

mudanças

operacionalizadas na qualidade do trabalho em sala de aula podem potencializar
modificações nas atitudes dos alunos, ou seja, o saber fazer do professor conta
consideravelmente para o interesse e para a motivação dos alunos, ainda que não
seja o único responsável pela aprendizagem. Além disso, acreditamos ser a sala de
aula um espaço no qual ocorre a interação entre professor e alunos, cujo elo são
conteúdos de ensino e, consequentemente, a aprendizagem. Nesse aspecto, a
transposição dos saberes de forma satisfatória pode favorecer a motivação dos
alunos para o próprio aprendizado.
Ao afirmarem que a indisciplina é “cultural”, no fragmento 05, os alunosmestres apontaram também para a questão metodológica, quando afirmaram que a
adoção de uma postura de ensino tradicional, na qual o aluno é considerado
passivo, a disciplina é uma exigência para o aprendizado e o professor é
considerado o centro da ação didática, não se ajusta ao perfil do aluno
contemporâneo. Portanto, se os professores insistem na aplicação de uma
metodologia de ensino que não encanta os alunos, a indisciplina será uma constante
em suas salas de aula, como nos revela o fragmento abaixo:

Fragmento 06 – (TES 01, Inf. 27)
Quando a gente começou a fazer as observações era um entra e sai de alunos! Uns
que chegam, outros se voltaram para a gente, voltaram para o outro. Era
verdadeiramente uma confusão e, em meio a isso, a professora dava aulas, mas só
para cinco alunos que se sentavam na frente.

Ainda no que se refere à indisciplina, nos fragmentos 07 e 08 especificados
abaixo, alguns estagiários relacionaram essa atitude negativa dos alunos à prática
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pedagógica do professor que privilegia o ensino prescritivo da língua. Essa ação
docente causa o desinteresse e a falta de concentração, o que dificulta, ainda mais,
o trabalho do professor, comprovando que a ocorrência da indisciplina está
relacionada, na maioria das vezes, com a metodologia adotada pelo professor.
Fragmento 07 – (E 01, Inf. 05)
Dentre os pontos negativos, foram observadas as conversas paralelas que em
determinados momentos chegaram a ser desconcertantes para a professora,
estagiários e os alunos. Além da professora ter feito revisões gramaticais sem
criatividade, provocando o desestímulo da turma.

Fragmento 08 – (E 01, Inf. 13)
Quanto aos pontos negativos foram a atitude da professora fazendo apenas revisão
de assuntos de gramática, as conversas paralelas e a aula que era muito tradicional.

Um dos problemas mais assinalados pelos alunos-mestres na primeira fase
do estágio, além da indisciplina dos discentes, a qual, muitas vezes, inviabilizava e
prejudicava o trabalho docente, foi o distanciamento entre os fundamentos teóricos
veiculados na academia e a prática pedagógica presente na escola, conforme
destacamos nos seguintes fragmentos:
Fragmento 09 – (TSE 01 Inf. 03)
No ano passado, estudamos com a Profa. Soraneide e isso estava muito aceso, era a
questão do triângulo interativo que a gente costuma ver o professor interagindo com o
aluno e com o aprendizado. Falo daquele triângulo perfeito professor-aluno-conteúdo.
Aí, quando eu fui para a sala de aula, percebi que não existia essa ponte, que une
teoria à prática, não existia triângulo e você não conseguia ver nada disso dentro da
sala de aula, nada disso funcionava. Não havia nada disso, principalmente porque
não tinha condição, porque a teoria só fica na sala de aula da universidade, não é?

Fragmento 10 – (TES 01, Inf. 03)
Já na segunda oportunidade, conseguimos observar isso perfeitamente e que coisa
interessante! Então, a gente já conseguiu, a partir de nossas observações, formar os
nossos próprios conceitos sobre o ambiente da sala de aula. E, aí então, clareou mais
nossa visão, puxa! [risos]. Constatamos que falta realmente esse elo entre o que
estudamos aqui e o que ensinaremos lá. Vimos que nem todos os professores eram
iguais, nem as turmas, nem os alunos. Enfim encontramos professores e
PROFESSORES! Muitas dificuldades existem.

Verificamos, assim, que ao chegarem à sala de aula das escolas campo de
estágio, os alunos-mestres analisaram criticamente a prática do professor regente,
retomaram os conteúdos apreendidos nas disciplinas teóricas e compararam as
vivências que tiveram na sala de aula. Percebemos nessas reflexões que há um
certo descontentamento dos alunos-mestres ao constatarem a existência de um
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descompasso entre os saberes teóricos veiculados na academia e os fazeres
práticos que ocorrem na escola.

Fragmento 11 – (TES 01, Inf. 2)
[...] Se quando nós chegamos à escola nos deparamos com a realidade que não
favorece o desenvolvimento do trabalho desse profissional? Se esse profissional
procura desenvolver seu trabalho seguindo a bagagem teórica que ele adquiriu na
universidade, mas não tem condições mínimas de trabalho? Ele vai encontrar um
monte de obstáculos, dentre eles, a indisciplina dos alunos, que não têm consciência
do valor do conhecimento, além da falta de material. Como ser professor numa
situação dessa?

Fragmento 12 – (TES 01, Inf. 9)
Quando chega dentro de uma sala de aula, você se depara com um professor
capacitado, formado na academia, em todos os sentidos, capacitado para trabalhar
com aquele público que não nota a importância de estar numa aula. Vejo que o aluno,
como ele mesmo colocou, ele traz já de casa toda uma carga de valores culturais que
sempre vêm à tona em forma de indisciplina. Então o professor sente-se
desestimulado com o desinteresse dos alunos e a partir daí a professora acomodase. E aí, você tem uma professora que aprendeu muita coisa na universidade, mas na
prática não funciona.

Nessas falas, podemos constatar uma atitude reflexiva dos estagiários, que
são enfáticos quanto ao posicionamento sobre a relação entre teoria (universidade)
e prática (escolas), observando que entre elas há um grande distanciamento. Com
relação a essa desarticulação, Antunes (2009, p. 14) assevera que “uma questão
que se impõe diante de tais constatações tem a ver com o fosso existente entre os
avanços teóricos das ciências da linguagem e a prática pedagógica do ensino de
línguas [...]”, ou seja, muitas investigações no âmbito da linguística ainda estão
longe do cotidiano da sala de aula, tendo em vista que nos ensinamentos a respeito
de Língua Materna persistem as ações didáticas que apostam na metalinguística da
língua e no modo prescritivo de ensinar.
Percebemos que os alunos analisaram as dificuldades provenientes do
próprio ambiente de trabalho, criticando o sistema educacional vigente, o qual
“superprotege” as atitudes dos alunos desinteressados e indiferentes às atividades
realizadas pelo docente, que vê seu trabalho inviabilizado. Ao fazerem essas
considerações, os alunos-mestres refletem sobre a prática pedagógica como um
elemento estruturador da educação, visualizando-a num contexto mais amplo que
vai além da sala de aula, isto é, em sua macroestrutura, ou seja, percebendo que
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sua ação didática sofre influências de fatores externos que advêm da própria escola
e da sociedade, como podemos ver no fragmento que se segue:
Fragmento 13 – (E 01, Inf. 13)
Bem, esta experiência proporcionou-me enxergar melhor a situação da atividade
docente hoje e entre tantas impressões positivas e negativas ficaram-me gravadas
estas: Primeiro, que há bons e excelentes professores, que, em meio a tantos
problemas e adversidades dentro do contexto escolar, tendo em vista que as
dificuldades atuam desfavorecendo a eficiência de seu trabalho. Contudo, continuam
solitários usando de todas as armas e criatividade para lutar, mesmo que, às vezes,
esteja dando murros em ponta de facas. Segundo, é que o sistema educacional
em todas as esferas superprotege, acostuma mal e estimula os alunos ao
comodismo, ao desinteresse, ao comodismo, à preguiça e à irresponsabilidade, que
prejudicam e inviabilizam todo um possível resultado que o trabalho do professor
poderia ter e que não funciona por causa da irresponsabilidade, desinteresse,
indiferença e desordem dos órgãos competentes que estão por trás do processo
educacional, criando este sistema repugnante e desprezível, cujos objetivos são
ambições de outra natureza e não a excelência da educação, gerando circunstâncias
que desfavorecem e conspiram contra o professor.

Todavia, a maioria dos alunos-mestres avaliou o estágio de observação como
elemento importante para a formação acadêmica, porque permite a experiência
como docente numa situação concreta e a observação da prática dos professores
regentes, com suas diferentes posturas didáticas que abrangem as abordagens de
ensino, as metodologias, as relações interpessoais, as concepções de linguagem e
ensino. Assim sendo, consideraram que contemplar o cotidiano da sala de aula
possibilita uma reflexão crítica no que concerne aos saberes veiculados pela
universidade e aos saberes práticos vivenciados na realidade escolar, como
ilustramos nos fragmentos abaixo:
Fragmento 14 – (TES 01, Inf. 27)
Essa vivência no contexto escolar é de fundamental importância para a nossa
formação como futuros professores, porque nos proporciona a aquisição de um outro
conhecimento, que por mais que se dediquem os professores da universidade
não conseguem transmitir de forma verídica: o conhecimento da verdadeira
realidade vivenciada pelos professores e alunos diariamente nas escolas.
Fragmento 15 – (E 01, Inf. 21)
Através da vivência no contexto escolar proporcionado pelo Estágio I pude notar o
quanto é importante ter esse contato com as salas de aula antes de começarmos
nossa carreira profissional. Após um período de 15 aulas observadas, constatei que
ver a realidade de uma sala de aula serve para nos deixar conscientes de qual é o
papel do professor, observar as metodologias utilizadas na aplicação dos conteúdos e
ver também o interesse por parte dos alunos.
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Ao refletirem positivamente sobre o estágio, os alunos-mestres destacaram a
experiência como um ponto relevante para adquirir conhecimentos que são
produzidos no dia a dia da sala de aula, pois somente assim podem entender como
as coisas acontecem no contexto escolar, com relação ao papel do professor, aos
conteúdos e às metodologias que viabilizam o aprendizado.
Outro aspecto da realidade escolar, na perspectiva dos estagiários, diz
respeito às questões de organização estrutural e administrativa da escola e do
sistema educacional vigente, que concentra uma quantidade excessiva de alunos
nas salas de aula. Os estagiários afirmaram que isso favorece a indisciplina dos
alunos e, consequentemente, causa prejuízo à aprendizagem. A esse respeito,
vejamos o que abordam os seguintes fragmentos:
Fragmento 16 – (E 01, Inf. 01)
A atividade de ensino é muito prazerosa, porém o professor nem sempre é assistido,
pois as carências e dificuldades do sistema são muitas. Por isso, a tarefa de ensinar é
para quem gosta. Não esquecendo que o professor tem que centrar as técnicas e
metodologias de ensino que favoreçam a formação dos alunos. Como sugestão,
deveria considerar-se que a luta da representação docente teria que centrar-se na
qualidade do ensino e não na quantidade. Dessa maneira o professor terá mais
liberdade para ensinar e utilizar estratégias de trabalho que destruam certas atitudes
enraizadas do contexto de sala de aula.

Fragmento 17 – (TES 01, Inf. 9) – Quantidade de alunos
A indisciplina, como Eidson colocou muito bem, traz os valores embutidos e, assim,
os alunos vêm para sala de aula apresentando certas atitudes que certamente já têm
em casa, assim é jogada para o professor a responsabilidade de reeducar aqueles
alunos desinteressados e barulhentos na sala, tendo pouquíssimos, raríssimos são os
que se comportam bem. Percebo que eles estão se comportando assim porque ele
sabe que no final do ano, a qualquer custo, vai ser aprovado, mesmo que seja por
dependência ele vai passar, Entendeu? Então de que adiantava ela utilizar diversas
tecnologias, como retroprojetor, data show etc., se nada disso era interesse do aluno?
Ou seja, o sistema sacrifica a qualidade em prol da quantidade. É um absurdo! Isso é
o que vejo na prática todas as vezes que entrei numa escola.

É preciso observar que no fragmento 16 os alunos-mestres destacaram a
quantidade

excessiva

de

alunos

como

elemento

complicador

para

o

desenvolvimento de uma prática pedagógica eficaz, que favoreça a aprendizagem e
anule a indisciplina dos alunos. No fragmento 17, relacionaram a questão da
quantidade à qualidade do processo de ensino e aprendizagem, pois asseveram que
o próprio sistema educacional vigente termina por acobertar as atitudes
indisciplinares dos discentes quando elege um sistema de avaliação que facilita a
aprovação desses alunos.
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Os alunos-mestres observaram aspectos da estrutura física da escola que
contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, como os espaços
destinados às bibliotecas, as salas de aulas, de multimeios e laboratórios. Contudo,
relataram também as formas inadequadas de ocupação e utilização desses
ambientes, que, muitas vezes, prejudicam o processo de ensino e aprendizagem,
conforme especificamos abaixo:

Fragmento 18 – (R 01, Inf. 13) – (Espaço físico)
A escola encontra-se em bom estado de conservação, tendo em vista que houve uma
reforma realizada recentemente. Porém, não possui sala de professores, nem
telessala e a sua biblioteca funciona em um ambiente improvisado. As salas de aula
são claras, quentes e no turno vespertino, no qual observamos, o espaço físico não
se adequava ao número de alunos existentes, o que dificulta o processo de ensino e
aprendizagem.

Fragmento 19 – (R 01, Inf. 8)
Recentemente a escola foi reestruturada, de forma que seu espaço foi ampliado,
possibilitando aulas mais proficientes, contando agora com sala de recursos
audiovisuais, uma biblioteca bem estruturada que recebe livros atualizados para
atender aos alunos, especialmente na área de Língua Portuguesa.

Fragmento 20 – (R 01, Inf. 9)
Um aspecto que nos chamou a atenção é o espaço da biblioteca e sala de
multimeios, pois estes funcionam na mesma sala, sendo o espaço dividido por uma
cortina, o mesmo funcionário é responsável pelos dois espaços. [...] Presenciamos a
utilização dos dois ambientes ao mesmo tempo e ficamos estarrecidas, porque o
ruído ocasionado pela execução do filme atrapalhava os alunos que precisavam fazer
leituras e pesquisas. Além de vermos que o profissional não tinha condições de
desempenhar bem seu papel, pois estava nas duas situações simultaneamente.

Fragmento 21 – (R 01, Inf. 10)
A respeito da estrutura física, o colégio não possui espaços suficientes para atender à
clientela, pois, mesmo possuindo salas de aula espaçosas propícias para o
desenvolvimento das atividades de ensino, o mesmo não oferece biblioteca nem sala
de multimeios. Sendo, ainda, a sala de professores utilizada para guardar os poucos
livros e os aparelhos de multimeios que raramente são usados pelos professores e
alunos. Devido a essa pequena estrutura, a escola quase não era autorizada para
funcionar, mas foi liberada a partir da necessidade da população do bairro que não
tinha onde estudar.

Fragmento 22 – (R 01, Inf. 19)
[...] As salas de aula não tinham paredes do lado esquerdo era toda preenchida por
grandes portas feitas com material transparente, o que, a todo momento, tirava a
atenção dos alunos, porque ficavam olhando o que acontecia fora da sala de aula.

Nos fragmentos 23, 24 e 25, que apresentamos abaixo, os alunos-mestres
surpreenderam-se ao encontrarem na sala de aula alguns alunos com necessidades
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especiais (surdez), pois não sabiam como lidar com essa dificuldade, necessitando
da ajuda dos outros alunos e do professor regente, que, por sua vez, também não
podia fazer muita coisa porque não teve a devida formação para atender a esse tipo
de clientela.
Fragmento 23 – (TES 01, Inf. 07)
Tivemos uma dificuldade enorme porque na nossa sala de aula tínhamos alunos com
necessidades especiais, surdez. E por causa disso precisamos viver na casa da
professora, mandar e-mail, telefonar porque não sabíamos como lidar com essa
dificuldade.

Fragmento 24 – (R 01, Inf. 18)
É importante ressaltar que na turma observada existe a presença de deficientes
auditivos, os quais conseguem entender a professora através dos gestos que esta
manifesta ou da comunicação com os outros colegas de classe que dominam a língua
de sinais.

Fragmento 25 – (R 01, Inf. 13)
É importante ressaltar a dificuldade dos alunos portadores de deficiência no
envolvimento com as aulas, uma vez que a professora não teve em sua formação a
devida orientação para trabalhar com esse tipo de aluno, dificultando assim a
comunicação entre docente e discente.

Analisando esses depoimentos dos alunos-mestres, reportamo-nos ao Projeto
Político-Pedagógico do curso de Letras e verificamos que em sua estrutura curricular
sequer consta uma disciplina de Libras, nem qualquer outra voltada para atender
alunos com necessidades especiais. Então, indagamos: como os alunos-mestres
podem realizar ações didáticas para atender esse tipo de clientela, se na sua
formação acadêmica não têm a oportunidade de se preparar para isso? Vale
salientar que percebemos algo ainda mais grave, pois constatamos que os próprios
docentes da licenciatura, ou seja, os professores formadores, não têm formação
especializada para atender alunos com necessidades especiais que, possivelmente,
sejam aprovados no vestibular.
Outro aspecto levantado pelos alunos-mestres, com relação à sua entrada na
escola, diz respeito ao fato de se sentirem como “intrusos” na escola e, mais
particularmente, na sala de aula, porque alegam que a universidade não oferece
qualquer benefício à escola ou ao professor supervisor de campo que recebe o
estagiário. Os alunos criticam também a academia porque não se apercebe que
sobrecarrega o professor regente, cujo papel é orientar, acompanhar e avaliar os
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alunos-mestres em cada etapa do estágio, além de ministrar normalmente suas
aulas.
Além dessas considerações, observamos que os estagiários posicionam-se
contrariamente a alguns procedimentos adotados no estágio, como é o caso da
utilização dos instrumentos de coleta de dados utilizados por eles nas fases de
observação e participação. Esses instrumentos são fichas de caracterização da
escola, entrevistas com o professor e com os alunos, bem como as fichas de
acompanhamento do supervisor de campo.
Fragmento 26 – (E 01, Inf. 19)
Achamos extremamente necessária e positiva esta vivência para nossa formação
profissional, pois foi com base nela que tivemos nosso primeiro contato com a escola.
Contudo achamos constrangedor invadirmos o espaço do professor, fazê-lo objeto de
estudo, sem que haja algum tipo de troca entre observador e observado. Além disso,
gostaríamos que fosse revista a quantidade de formulários, fichas, questionamentos
porque são desgastantes e repetitivos, apesar de direcionar nosso olhar quanto às
características da instituição escolar.

Fragmento 27 – (E 01, Inf. 18)
Estágio sempre é bom, embora estejamos sempre, até o pescoço, atolados de
trabalhos acadêmicos. Como pontos positivos fomos bem direcionados e bem
recebidos nas escolas. E quanto aos pontos negativos: ter que fazer relatórios,
análises de dados, essas coisas e etc. Por mais que sejamos bem recebidos nas
escolas, nos sentimos intrusos, sei lá, é chato quando alguém observa o que você
está fazendo, compreende? Eu sei, eu sei, só se observando é que se aprende. Nem
sempre.

No fragmento 27, constatamos que o aluno-mestre reflete sobre a atividade
de observação e suas implicações para o professor regente. Além disso, posicionase em relação ao papel do “observar para aprender” na formação do estagiário,
vendo que essa atividade pode ser favorável à aprendizagem do aluno-mestre,
quando afirma: “Eu sei, eu sei, só se observando é que se aprende”. Todavia,
quando, em dúvida, diz “nem sempre”, entendemos que o aluno-mestre demonstra
ter consciência de que a observação, por si só, não lhe garante o aprendizado da
profissão.
Contudo, sabemos que essa vivência na escola constitui-se numa
oportunidade ímpar para os alunos-mestres, porque não há lugar mais propício para
aprender a ser professor como o espaço da sala de aula, pois é lá que as escolhas,
os acertos ou desacertos do fazer pedagógico acontecem. Essa vivência oportuniza
a observação e a reflexão sobre a ação didática do professor regente, além de
favorecer a seleção de uma perspectiva de ensino e uma concepção de linguagem
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que estejam no mesmo sentido daquele adotado pelo professor regente ou se
encaminhem em direção contrária, pois, ao observar a prática de um professor e
traçar seu perfil pedagógico, o estagiário poderá vislumbrar seu próprio fazer
pedagógico, conforme observamos nos fragmentos registrados a seguir:
Fragmento 28 – (E 01, Inf. 22)
A partir dessa experiência nas salas de aula de Língua Portuguesa, eu pude entrar
em contato com a realidade da prática de ensino dessa disciplina para poder ter uma
noção sobre ela e estar já preparada quando começar a lecionar na regência de
classe. Durante as observações encontrei pontos positivos como o contato direto com
o dia a dia de uma disciplina numa escola para ficarmos sabendo com o que iremos
trabalhar no estágio, a escola nos acolheu muito bem, principalmente a professora. E
serviu também para sabermos avaliar aquilo que está sendo feito de forma
inadequada para podermos melhorar quando for ensinar essa disciplina.

Fragmento 29 – (E 01, Inf. 18)
Foi muito bom ter participado deste estágio, pois desta forma pude ver de perto como
é a realidade nas escolas e também porque tivemos o acompanhamento dos
professores de estágio que organizaram as datas e abriram espaço nas escolas
campo de estágio.

Nas falas contidas nos fragmentos 28 e 29, os alunos-mestres focalizaram o
estágio como uma atividade meramente acadêmica, ou seja, apenas como uma
preparação para o exercício da docência nas fases de regência propostas como
atividades da disciplina de Estágio Supervisionado, demonstrando sua entrada na
escola ainda no papel de aluno, e não como futuro professor.
Observamos, ainda, nesse posicionamento dos alunos em relação ao
estágio, que eles atribuem um significado de estágio como instrumentalização
técnica, pois entendem que o objetivo da disciplina é apenas a aplicação de teorias
que aprenderam ao longo do curso. Com esse entendimento, os alunos-mestres
deixam de perceber que as atividades de estágio são momentos propícios à reflexão
teórica e prática sobre o ensino e a aprendizagem. Na análise dessas falas, fica
evidente o predomínio da compreensão de estágio como aprendizado de rotinas
profissionais ou momentos de aplicação dos conhecimentos teóricos. Além disso, o
estágio foi considerado como um instrumento de aquisição de experiências e
obtenção de conhecimentos práticos.
Vale ressaltar que, se restringirmos o estágio ao aprendizado de atividades e
procedimentos profissionais, temos como consequência a formação de um
profissional treinado somente para as habilidades e os procedimentos de rotina. Isso
faz com que o futuro professor se torne despreparado para refletir e enfrentar
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situações novas no âmbito da profissão. Todavia, “se o estágio consegue, no
processo de formação, criar as condições necessárias para o aluno aprender a
interpretar dados da realidade, relacionando-os com outros conhecimentos e
saberes, torna-o capacitado para compreender as relações de trabalho no campo
profissional” (SILVA, 2005, p. 15).
Nesse sentido, ao refletirmos sobre as especificidades das atividades de
estágio, passamos a vê-lo como uma oportunidade ímpar de aprendizagem da
profissão docente. Pimenta e Lima (2010) considera que o estágio pode não ser
uma preparação completa para o exercício da profissão docente, mas se configura
em um momento em que os alunos-mestres vivenciam as questões primordiais do
contexto escolar, tais como:
O sentido da profissão, o que é ser professor na sociedade em que
vivemos, como ser professor, a escola concreta, a realidade dos alunos de
ensino fundamental e médio, a realidade dos professores nessas escolas,
entre outras (PIMENTA; LIMA, 2010, p. 100).

É

preciso

observar

que

encontramos,

também,

estagiários

que

já

apresentavam um posicionamento mais reflexivo acerca de sua formação,
demonstrando uma atitude profissional, pois focalizavam certos aspectos do
processo de ensino e aprendizagem, como, por exemplo, as atitudes dos alunos que
participam da aula, o fazer pedagógico do professor regente e as relações
interpessoais. Além disso, faziam conjeturas sobre seu futuro como professor, tal
como podemos constatar nas falas dos alunos-mestres que apresentamos abaixo:
Fragmento 30 – (E 01, Inf. 24)
O Estágio I contribuiu bastante para mim enquanto futura professora, visto que tive a
oportunidade de sentir um pouco o fazer pedagógico, perceber a importância da
boa relação entre professor/alunos, uma vez que serve de motivação para a
aprendizagem. Vale destacar um ponto negativo perceptível no contexto escolar,
refere-se à relação professor/pessoal de apoio da escola, pois não há uma
contribuição efetiva por parte desta.

Fragmento 31 – (E 01, Inf. 25)
A prática de observação no Estágio I definiu-se como uma atividade de grande
importância no processo de minha formação acadêmica, pois através dele pude
manter um maior contato com os discentes e a professora. Dessa forma, consegui
perceber que o ensino, ainda hoje, é repassado por métodos tradicionais. Tal
percepção contribuiu para que eu, como futura profissional da educação, busque
mais estratégias de ensino a fim de tornar a sala de aula um espaço mais dinâmico
para o processo de ensino e aprendizagem.
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Fragmento 32 – (E 01, Inf. 29)
Durante o período de observação no Estágio I, a impressão que fica é uma das
melhores possíveis, pois observei uma turma que ajuda muito à professora, uma
turma que participa muito das aulas, com um bom comportamento e muita atenção.
Assim, fiquei muito satisfeito, pois percebi que ainda restam alunos assim,
comprometidos e interessados com os estudos. Portanto, essas observações foram
muito proveitosas, já que ajudaram a perceber o que irei encontrar na escola, como
futuro professor de Língua Portuguesa.

Ao serem interrogados a respeito da vivência no contexto escolar e da
formação acadêmica, muitos avaliaram positivamente a experiência de observar o
cotidiano e a dinâmica de sala de aula, dando a entender que sua ida à escola
fornece um conhecimento autêntico do fazer pedagógico que a universidade jamais
poderia transmitir através de todo o aparato teórico-metodológico que veicula nos
cursos de licenciatura.
Fragmento 33 – (E 01, Inf. 34)
Essa vivência no contexto escolar é de fundamental importância para a nossa
formação como futuros professores, porque nos proporciona a aquisição de um outro
conhecimento, que por mais que se dediquem os professores da universidade, não
conseguem transmitir de forma verídica: o conhecimento da verdadeira realidade
vivenciada pelos professores e alunos diariamente nas escolas [...].

Fragmento 34 – (E 01, Inf. 38)
O estágio foi e é fundamental na formação de qualquer profissional da educação,
uma vez que possibilita ao mesmo vivenciar o ambiente concreto em que se
estabelece o processo de ensino e aprendizagem. Com isso, possibilita aos
estagiários pensar em intervenções, em um planejamento participativo,
atentando para a possibilidade de construção de uma postura produtiva e
motivadora do ensino.

Fragmento 35 – (E 01, Inf. 20)
Embora já tivesse participado de outras atividades que exigiam o contato com a sala
de aula, achei essa experiência do Estágio I bastante proveitosa, pois, como estava
observando o dia a dia na sala de aula, pude entender como as coisas realmente
acontecem no contexto escolar. Esse foi um dos pontos positivos do estágio, o
contato direto com a escola. Algo que poderíamos fazer para melhorar isso era
participar dos planos de aula junto com o professor.

No fragmento 35, constatamos que os alunos-mestres refletiram sobre o
trabalho docente e perceberam que a participação nas atividades de estágio deveria
ser uma boa oportunidade para interagir e auxiliar o professor regente que os
recebeu em sua sala de aula, enquanto no fragmento 33 os estagiários
vislumbraram sua prática pedagógica como futuros profissionais. Além disso,
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depreendemos a concepção que os alunos-mestres apresentam acerca do ensino
como uma atividade intencional e sistematizada, quando afirmam que o estágio
oportuniza ao estagiário “pensar em intervenções, em um planejamento participativo,
atentando para a possibilidade de construção de uma postura produtiva e
motivadora do ensino”.
Ao refletirem sobre a fase de observação, nos fragmentos 35 e 36, os
estagiários revelaram que mediante essa experiência foi possível observar a figura
do professor e constatar que o seu trabalho é “tenso” e “difícil”, devido à falta de
recompensa e de reconhecimento da profissão. Eles consideram, também, que os
próprios alunos não participam das ações didáticas realizadas pelos professores,
prejudicando o andamento das atividades e, principalmente, a aprendizagem. Os
estagiários apontaram que, muitas vezes, o professor regente enfrenta dificuldades
oriundas do sistema educacional e do próprio contexto escolar, as quais terminam
prejudicando o seu fazer pedagógico, conforme especificamos a seguir:
Fragmento 36 – (E 01, Inf. 10)
A experiência de vivenciar a prática docente foi uma oportunidade de conhecer mais
como funciona a atividade profissional do professor. Mas essa observação também
me proporcionou a confirmação de como é difícil e tenso o trabalho do professor, que
trabalha muito e não é recompensado como merece. Mas, de toda forma, acredito
que esta atividade, Estágio I, proporcionou um maior conhecimento de como é o
cotidiano escolar.

Fragmento 37 – (E 01, Inf. 09)
Bem, essa experiência proporcionou-me enxergar melhor a situação da atividade
docente hoje, e entre tantas impressões positivas e negativas ficaram-me gravadas
estas: primeiro, que há bons e excelentes professores que, em meio a tantos
problemas e adversidades dentro do contexto escolar, tendo em vista que as
dificuldades atuam desfavorecendo a eficiência de seu trabalho. Contudo, continuam
solitários usando de todas as armas e criatividade para lutar, mesmo que, às vezes,
estejam dando murros em ponta de faca. Segundo, é que o sistema educacional em
todas as esferas superprotege, acostuma mal e estimula os alunos ao comodismo, ao
desinteresse, à preguiça e à irresponsabilidade, que prejudicam e inviabilizam todo
um possível resultado que o trabalho do professor poderia ter e que não funciona por
causa da irresponsabilidade, desinteresse, indiferença e desordem dos órgãos
competentes que estão por trás do processo educacional, criando esse sistema
repugnante e desprezível, cujos objetivos são ambições de outra natureza e não a
excelência da educação, gerando circunstâncias que desfavorecem e conspiram
contra o professor.

Nessas falas, transparecem os significados que os alunos-mestres foram
atribuindo ao “ser professor”, caracterizando a docência como uma atividade
importante (excelência da educação), mas que não recebe o devido reconhecimento
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do próprio sistema educacional (desinteresse, indiferença e desordem) e do aluno
(comodismo, desinteresse e preguiça). Ainda, os alunos-mestres demonstraram
conhecer essas dificuldades que prejudicam o fazer pedagógico do professor, que
precisa vencer todos esses obstáculos em função da aprendizagem, mesmo que
sinta, muitas vezes, como se estivesse “dando murros em ponta de faca”, isto é,
como se não fosse recompensado nem pelo próprio aluno, que poderia ser o maior
interessado em construir o saber.
Fragmento 38 – (E 01, Inf. 14)
As impressões sobre o Estágio I foram as mais diversas e contrastantes. Primeiro,
porque o supervisor de campo mostrou-se competente em sua função. Segundo,
porque, embora os alunos tivessem um ambiente favorável, ou seja, uma escola
estruturalmente organizada e com bons professores, mostraram-se desinteressados,
descomprometidos em relação ao seu próprio aprendizado.

Ao atribuírem esse significado, os estagiários vão percebendo as inúmeras
dificuldades da profissão e com isso já começam a posicionar-se em relação à sua
pretensão de seguir ou não a carreira docente, como podemos constatar nos
fragmentos a seguir:
Fragmento 39 – (TSE 1, Inf. 16)
Ok, pessoal! Pelo que podemos ouvir até agora, eu cheguei à conclusão de que esse
estágio está sendo um momento crucial para cada um de nós, não é? É aqui que
sabemos se queremos ou não seguir a carreira do magistério, porque realmente é
crucial a situação [...].

Fragmento 40 – (TSE 1, Inf. 15)
Ah! Outra coisa que tenho pensado e que pode servir também para os colegas é que
eu só vou ser professora no final dessa faculdade se eu não eu passar num concurso,
ou se não tiver outra saída, mas se tiver outra saída e eu passar num concurso, eu
garanto que professora eu não vou ser! Eu até hoje tinha 40% de chance de ser
professora, mas desse estágio para cá está quase em 0%.

Fragmento 41 – (TSE 1, Inf. 15)
Havia uns três alunos que se interessavam pelas atividades, o restante não tinha o
menor interesse. Ela só trabalhou em cima do livro didático e assuntos de gramática.
[...] Não houve nada mais diferente, o que me assustou foi o comportamento dos
meninos, não é? Fiquei um pouco assustada, meu Deus! Como é que eu vou
enfrentar essa realidade? Foi o que me assustou mais. Porém, o que eu quero é ser
professor, apesar de eu só ter dado aula de reforço, nunca entrei numa sala de aula,
mas tinha contato com crianças só quando ia dar aula de reforço, mas é o que eu
quero, tenho vontade de contribuir para melhorar, não é? Tenho vontade de participar
desse sistema de forma que eu possa contribuir para melhorar.
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No fragmento 41, os alunos-mestres observaram e analisaram as atividades
realizadas pelo professor regente – “Ela só trabalhou em cima do livro didático e
assuntos de gramática. [...] Não houve nada mais diferente” –, como também as
atitudes dos alunos – “o que me assustou foi o comportamento dos meninos, não é?
Fiquei um pouco assustada, meu Deus! Como é que eu vou enfrentar essa
realidade? Foi o que me assustou mais”. Todavia, os estagiários, mesmo
reconhecendo que o desinteresse dos alunos e a ação didática do docente são
dificuldades que estão presentes na dinâmica da sala de aula, desejam continuar
sua carreira no magistério porque entendem que sua participação poderá contribuir
para melhorar o ensino.
Encontramos, no fragmento 42, um aluno-mestre que, após vivenciar o
ambiente da sala de aula, percebe que não é bem essa a profissão que deseja
seguir, em virtude das inúmeras dificuldades que o professor tem de enfrentar para
realizar suas atividades, dentre elas, as condições oferecidas pela escola, o salário e
a falta de parceria com os pais dos alunos. Ao referir-se à participação dos pais no
processo educacional dos filhos, conforme explicitamos no fragmento abaixo, o
aluno-mestre demonstra ter consciência de que o professor não faz tudo sozinho e
de que precisa da colaboração da escola, dos coordenadores e, especialmente, dos
pais. Além disso, reflete acerca das concepções que os pais têm sobre educação,
enfatizando que havia a valorização por parte dos pais de antigamente, enquanto
que os de hoje veem a escola como única responsável para cuidar dos filhos, ao
entenderem que “a escola, hoje em dia, não serve só como veículo de
aprendizagem, mas como um abrigo, um depósito”.
Fragmento 42 – (TSE 1, Inf. 15)
[...] Vemos com isso que o professor chega à sala de aula trazendo deficiências de
salário, de equipamentos e ainda tendo que resolver problemas que os pais não
estão resolvendo em casa. A gente sabe disso aqui, mas será que quando a gente for
mãe ou pai, a gente vai saber educar nossos filhos e que não deve deixar só o
professor fazer isso? Antigamente, nossos pais cobravam a atividade, questionavam
se tínhamos o que estudar. Mas parece que não existe mais aquele incentivo para o
filho ser educado. Sim, porque naquele período do estágio ouvi muitas mães falando
em escola e em creche, temendo a chegada das férias, dizendo: ai, meu Deus! O
terror de toda minha vida são as férias porque aquele menino fica em casa.
Percebemos que a escola, hoje em dia, não serve só como veículo de aprendizagem,
mas como um abrigo, um depósito que você tem aquele filho, o governo tem que dar
a bolsa família, dar bolsa escola, dar o vale gás ou então cuidar naquele período da
manhã, pois quando é de tarde e de noite ele vai para rua e ninguém olha caderno,
ninguém cobra atividade, ninguém ajuda a fazer a atividade [...].
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Além de observar que os pais eximem-se da responsabilidade de
acompanhar a aprendizagem dos filhos, haja vista que não orientam as suas
atividades escolares – “quando é de tarde e de noite ele vai para rua e ninguém olha
caderno, ninguém cobra atividade, ninguém ajuda a fazer a atividade [...]” –, o alunomestre destaca outras dificuldades que o professor sente no âmbito de sua
profissão, a saber: as questões salariais e as condições do trabalho docente.
Complementando os depoimentos sobre a vivência na escola, os alunosmestres aduzem à questão da desarticulação entre os saberes linguísticos e
didático-pedagógicos e sua aplicação no contexto da sala de aula. Eles posicionamse a respeito da relação entre teoria e prática e argumentam que a realidade
precária encontrada na escola e a dificuldade de transpor os saberes deixam-lhes
perplexos, pois as condições de trabalho não permitem a realização de atividades
didáticas nos moldes de uma abordagem de ensino de língua que se coadune com
os conhecimentos teóricos e metodológicos adquiridos no curso.
Fragmento 43 – (TSE 1, Inf. 2)
[...] Se esse profissional procura desenvolver o trabalho seguindo a bagagem teórica
que ele adquiriu na universidade, mas não tem condições mínimas de trabalho? Ele
vai encontrar um monte de obstáculos, dentre eles, a indisciplina dos alunos, que não
têm consciência do valor do conhecimento.

Fragmento 44 – (TSE 1, Inf. 15)
Porque a gente não pode chegar lá e aplicar o que está aprendendo! Para que eu vim
para a faculdade? Para aprender e continuar como na pré-história? Se eu estou
aprendendo coisas novas de que servem se não posso aplicar?

Fragmento 45 – (TSE 1, Inf. 4)
[...] É porque nós falamos em teoria aqui na universidade é... e isso eu comentei até
com a professora supervisora de campo, lá no estágio. Foi que a gente aprende a
teoria, a bagagem teórica que a gente vai adquirindo aqui na universidade. Ah! Como
falei, eu senti uma certa dificuldade na hora da aplicação, senti um impacto em
transpor a teoria que aprendi, eu não sei se posso dizer que a teoria se torna uma
coisa obsoleta e distante na hora da aplicação. É um choque!

Fragmento 46 – (TSE 1, Inf. 2)
Na realidade, a gente teria que recriar uma forma de abordagem, como se fosse
assim criar uma teoria para aplicar na prática.

A partir dos fragmentos 43 a 46, podemos constatar que os alunos-mestres
perceberam nitidamente a lacuna existente entre os aspectos teóricos e práticos. Os
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estagiários afirmaram ser necessário “criar uma teoria para aplicar na prática”, ou
seja, que a teoria na prática é muito diferente, “é um choque”, “é utópica”.
Em relação a esse “fosso” entre a teoria e a prática, Antunes (2009, p. 14)
sustenta que “parece que são dois caminhos paralelos, que nunca vão se encontrar,
por um lado, os cientistas e pesquisadores [...] por outro, os professores, com suas
atividades diárias de ensino. Cada um olhando para seu próprio mundo”. Desse
modo, os estagiários vislumbram que alcançar os objetivos de ensino de língua
pautado nos avanços teóricos propostos pelas ciências da linguagem, nas
orientações contidas nos parâmetros curriculares nacionais e nas abordagens mais
recentes de ensino, exige outras práticas pedagógicas diferenciadas que atentem
para a realidade concreta da sala de aula. Quando indicamos práticas diferenciadas,
entendemos que elas devem primar por um ensino produtivo, inovador e
interessante, uma vez que sabemos que o ensino prescritivo tem se mostrado
inócuo.
Nessas falas, destacadas nos fragmentos 47 e 48, os alunos-mestres fizeram
revelações sérias e importantes que nos remetem à reflexão acerca desse curso de
formação de professores. Assim, levam-nos a entender que precisamos revisitar o
PPP e refletir na e sobre a ação educativa que estamos desenvolvendo, porque, se
mesmo após a tentativa de elaborarmos um projeto pedagógico que tinha a
pretensão de aproximar os conhecimentos teóricos dos práticos os alunos-mestres
continuam sentindo essa desarticulação, a ponto de sugerir a inclusão de uma
disciplina que os oriente a promover essa articulação, então é o momento de
revermos os componentes curriculares e as práticas que desenvolvemos nessa
licenciatura.
Dentre todos os aspectos observados no contexto da sala de aula, a
indisciplina dos alunos do ensino fundamental e do médio foi apontada pelos alunosmestres como um dos maiores problemas enfrentados pelos professores regentes,
uma vez que a falta de interesse, o desestímulo e o barulho constante afetam uma
ação docente satisfatória e que concretize um aprendizado significativo. No tocante
a esse aspecto, os alunos-mestres comentaram reflexivamente que, embora
preparado para o exercício da docência, o professor acaba se desestimulando e se
acomodando, pois são muitos os obstáculos que desestabilizam o triângulo
interativo aluno/professor/conteúdo, em vez de harmoniosamente promover a
aprendizagem dos alunos, conforme ilustramos nos fragmentos 47 e 48:
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Fragmento 47 – (TES 1, Inf. 9)
[...] Quando chega dentro de uma sala de aula você se depara com um professor
capacitado, formado na academia, em todos os sentidos capacitado para trabalhar
com aquele público que não nota a importância de estar numa aula. Vejo que o aluno,
como ele mesmo colocou, ele traz já de casa toda uma carga de valores culturais que
sempre vem à tona em forma de indisciplina. Então, o professor sente-se
desestimulado com o desinteresse dos alunos, e a partir daí a professora acomodase. E aí, você tem uma professora que aprendeu muita coisa na universidade, mas na
prática não funciona.

Fragmento 48 – (TSE 1, Inf. 8)
Na sala de aula que a gente observou, parece que tem momentos que a professora
está só, ou interage com aquele grupinho. O interessante é que, enquanto observava,
fiquei fixando a movimentação da sala e prestando atenção ao grupinho e aí me
esqueci do restante que conversava. E fiquei só ali observando a conversa do
grupinho com a professora. Eram as maritacas e os sabiás, não é? Tinha hora que eu
não conseguia esquecer mais aquele outro grupo porque aquele outro grupo
barulhento se sobressaía, então havia uma superposição de comportamentos e de
vozes que prejudicavam todo andamento da aula.

Nessa fala (fragmento 48), fica evidente que o professor, como é comum em
situações de interação verbal em grupos, procura focalizar sua atenção naqueles
que estão voltados para o que está acontecendo, enquanto os desatentos ficam
esquecidos. Entramos aqui numa questão bastante pertinente no que se refere ao
fazer pedagógico do professor, envolvendo a metodologia e a gestão de classe.
Nessa ocasião, os estagiários perceberam que o professor regente apresentava
dificuldades em relação à organização do espaço da sala de aula, já que a
metodologia de ensino utilizada não conseguiu manter a atenção de todos os alunos
e, por conseguinte, a indisciplina aflorou sem que o docente tivesse atitudes que
garantissem a quietude dos alunos “barulhentos” e a motivação para a aula. Isso
indica que, se o professor não estiver atento à organização da aula, à gestão de
classe e às metodologias de ensino, a aprendizagem pode ficar prejudicada.
No que diz respeito a esse aspecto, Masetto (1997, p. 56) revela que “o modo
de agir do professor em sala de aula estabelece um tipo de relação com os alunos
que colabora (ou não) para o desenvolvimento buscado pela escola”. Esse
entendimento nos faz perceber que há uma relação muito estreita entre a
aprendizagem e a maneira de ensinar, pois uma prática de ensino que prima pela
aprendizagem dos alunos requer do professor o entendimento de que no contexto
escolar existem papéis específicos para o docente, que detém a direção da classe, e
para os alunos, participantes das ações didáticas.

160

Nessa perspectiva, é preciso lembrar que a aula é uma atividade intencional,
com objetivos definidos e resultados a serem perseguidos, portanto, organizada e
sistematizada em relação aos seus elementos estruturadores, quais sejam: o
professor, o aluno, os conteúdos, as relações interpessoais, a metodologia de
ensino e os recursos didáticos. Para realizar as atividades didáticas, o professor
deve planejar e estruturar esses elementos de modo que seja criado um clima
socioeducacional satisfatório para a consecução dos objetivos propostos. Portanto,
caso haja algum deslize com relação à direção de classe e à sistematização da aula,
a indisciplina certamente se estabelecerá, comprometendo a eficácia do processo de
ensino e aprendizagem.
Nesse aspecto, vislumbramos que o componente pedagógico passa a ser o
eixo articulador dos saberes e fazeres do professor, porque não adianta dominar
apenas os saberes específicos, mas também o saber fazer, isto é, saber transformar
os conhecimentos em objeto de ensino, os quais serão levados aos alunos por meio
de uma metodologia de ensino interessante e motivadora.
Em síntese, a compreensão que os alunos-mestres tiveram do cenário da
sala de sala deixa transparecer que o estágio é entendido como um momento de
reflexão, no qual passam a inteirar-se da realidade do ensino de língua no cotidiano
da escola bem como a vivenciar as condições de trabalho, oportunizando-lhes
vislumbrar suas ações como futuros professores.

5.1.2 O fazer pedagógico

Na formação acadêmica da licenciatura em Letras, os alunos-mestres devem
adquirir saberes linguísticos e didático-pedagógicos para fundamentar sua prática
nas atividades de estágio, como também na sua futura atuação profissional. Nas
suas vivências na fase de observação no contexto escolar, eles investigaram e
registraram o fazer pedagógico do professor regente por meio do olhar exotópico,
com o propósito de construir o perfil desse professor/supervisor de campo, pautados
nos saberes acadêmicos adquiridos durante sua formação, tendo em vista que olhar
o lugar do outro permite que os alunos-mestres vislumbrem suas ações como futuros
profissionais.
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Dessa forma, buscamos nas falas dos alunos-mestres os significados
construídos a partir das reflexões que fizeram sobre as práticas realizadas pelos
professores regentes no contexto das salas de aulas de Língua Materna. Além do
registro dessas observações, investigamos as ações didáticas dos alunos-mestres
no momento em que desenvolviam as atividades de regência de classe nos níveis
de ensino fundamental e médio. Portanto, passamos a analisar as falas dos alunosmestres com relação aos saberes e fazeres do professor/supervisor de campo.

5.1.2.1 Do professor regente

De posse dos dados contidos no capítulo “Fase de observação” do relatório
final, analisamos como os alunos-mestres percebiam a prática pedagógica do
professor e construíam o seu perfil a partir de uma posição exotópica, pautados nos
saberes acadêmicos adquiridos na graduação. Ressaltamos que mediante essa
atitude de exotopia, os alunos-mestres podiam identificar ações que o próprio
professor não conseguia ver no momento de sua atuação.
Como forma de comprovarmos essa atitude de análise dos estagiários,
destacamos, a seguir, seus olhares com relação aos aspectos que se referem à
experiência profissional, aos conteúdos ministrados e à sua articulação com as
concepções de linguagem, com os procedimentos didáticos, com as abordagens de
ensino e com as relações interpessoais que auxiliam na construção do perfil do
professor regente.
Nessa fase do estágio, os alunos-mestres entrevistaram os professores com o
objetivo de coletar informações a respeito da formação acadêmica e da experiência
profissional no âmbito do magistério, para confrontá-las com as observações que
realizariam na sala de aula. Nos fragmentos 49, 50 e 51, os alunos-mestres deram
completude ao perfil do professor regente quando relacionaram a pouca experiência
profissional com o desempenho das ações didáticas. Além disso, revelam que a
“insegurança” do professor pôde ser percebida na “falta de gestão de classe”, na
metodologia adotada, nas atitudes dos alunos e na “improvisação”.
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Fragmento 49 – (R 08, Inf. 10)
De acordo com as observações, percebe-se que a docente desempenha um bom
papel na sala de aula, apesar de demonstrar pouca experiência em trabalhar com o
ensino fundamental. Isto nos fez refletir que a prática pedagógica desse docente com
pouca experiência interfere na aprendizagem, pois percebemos uma certa
insegurança, falta de gestão de classe demonstrada diante das conversas
paralelas dos alunos, que a todo momento prejudicavam o andamento da aula,
como também a metodologia adotada não motivava os alunos para a aprendizagem.

Fragmento 50 – (R 09, Inf. 17)
A professora que atuava no momento em que estávamos na fase de observação era
uma substituta, pois a professora titular estava com atestado médico. Apesar de
demonstrar domínio de conteúdo, percebemos que sua pouca experiência no
contexto de sala de aula deixou muito a desejar, pois suas aulas poderiam ter sido
bem mais interessantes, promovendo assim uma aprendizagem mais significativa.

Fragmento 51 – (R 01, Inf. 09)
A professora tem pouco tempo de experiência no magistério e isso pudemos observar
porque demonstrava muita insegurança na realização das aulas. Numa aula que
assistimos, a professora tentou fazer uma leitura com a participação de toda a turma,
mas os alunos não queriam participar e quando chegava a vez de ler, um passava
para o outro. Isso estressou a professora, que parou a aula para dar uma lição de
moral. Mas o barulho intensificava-se e um aluno levantou-se perguntando se a
professora não ia pedir silêncio. Ela sem saber o que fazer perguntou ao aluno o
que ele faria no lugar dela para que todos se calassem. Então a professora, sem
ação, fechou o livro e disse aos alunos que fizessem um exercício do livro. Vimos
também que não havia uma preparação da aula, nem planejamento. Essa situação
triste poderíamos aludir à falta de domínio do professor com relação à direção da
classe e às metodologias de ensino e à falta de planejamento porque em todo tempo
percebemos a improvisação. Confesso que saímos preocupados, pois, como
promover um ensino de qualidade com essas atitudes da professora?

Nesses depoimentos dos alunos-mestres, constatamos que eles recorreram
aos saberes das disciplinas pedagógicas para conferir acabamento às ações
didáticas da professora, o que foi demonstrado quando apontaram seu despreparo
em relação ao planejamento das aulas e, especialmente, à direção de classe, dando
origem à improvisação. Vemos, ainda, a reflexão que fazem sobre os procedimentos
errôneos da professora, mostrando-se preocupados com a qualidade do ensino e,
consequentemente, com a aprendizagem dos alunos.
No que diz respeito aos fazeres dos professores regentes, os alunos-mestres
assinalaram o ecletismo na seleção da abordagem de ensino, aproximando
tendências pedagógicas que têm os objetivos, os perfis de alunos, os papéis de
professor e aluno e as metodologias completamente diferentes, conforme ilustramos
nos fragmentos a seguir:
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Fragmento 52 – (R 02, Inf. 8)
A professora demonstra segurança nos conteúdos trabalhados, mas explica de forma
apressada, passando por cima dos objetivos traçados. A docente assume uma prática
um tanto híbrida, pois seu planejamento é pautado numa tendência crítico-social
dos conteúdos, mas sua metodologia é tradicional, o que de certo modo
complica a aprendizagem dos alunos.

Fragmento 53 – (R 06, Inf. 17)
A sua abordagem de ensino seguia o método tradicional, por nortear sua prática em
um ensino descontextualizado, fragmentado e baseado em conceitos estabelecidos
pelo livro didático, seguindo modelo de atividades do tipo “siga o modelo”.

Todavia, encontramos depoimentos dos alunos-mestres em que apreciaram
positivamente a prática pedagógica daquele professor que utilizava no planejamento
de suas ações didáticas a abordagem crítico-social dos conteúdos, demonstrando a
importância de articular essa pedagogia à proposta educacional vigente no país
(PCN), como nos fragmentos a seguir:
Fragmento 54 – (R 02, Inf. 11)
A professora propicia aos alunos o desenvolvimento de suas capacidades e
habilidades intelectuais, propondo um ensino de língua pautado na pedagogia críticosocial dos conteúdos, que se coaduna com os pressupostos contidos nos PCN no
que se refere à formação de um cidadão crítico e consciente.

Fragmento 55 – (R 01, Inf. 1)
A abordagem de ensino adotada pelo professor é a crítico-social dos conteúdos, pois
o mesmo relaciona os conteúdos ministrados com a vivência dos alunos, visando à
aplicação de conceitos e valores na vida prática dos discentes, de conformidade com
a proposta da educação do país.

Nas observações que realizaram nas salas de aula de ensino de Língua
Portuguesa, os alunos-mestres atentaram para a concepção de linguagem utilizada
pelo professor regente, uma vez que entendiam que a forma como a linguagem era
concebida influenciava nos fazeres docentes. Nesse aspecto, os alunos-mestres
buscaram fundamentos na proposta de Travaglia (1996, p. 21), em que a “maneira
como o professor concebe a linguagem e a língua” modifica todo o planejamento das
atividades de ensino. Sabemos que o ensino de Língua Materna deve pautar-se na
concepção interacional da linguagem, já que o objetivo primordial dos ensinamentos
da língua é o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos. Firmados
nesse entendimento, os alunos-mestres instalaram-se na sala de aula para observar
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as ações didáticas nas quais são realizadas atividades que compreendem a língua
enquanto uso. Todavia, na maioria das observações, o professor assumia uma
concepção tradicional da linguagem, pautada no ensino da nomenclatura gramatical,
conforme vemos nos fragmentos a seguir:

Fragmento 56 – (R 06, Inf. 15)
A docente, ao ministrar os conteúdos, demonstrava segurança e domínio, mas sua
prática pedagógica pautava-se na utilização do livro didático. Trabalhando o conteúdo
verbo, por exemplo, mandou que os alunos lessem o conceito de verbo no livro,
em seguida as conjugações que estavam numa tabela que estava também no
livro e finalmente mandava que resolvessem os exercícios.

Fragmento 57 – (E 01, Inf. 05)
Dentre os pontos negativos, foram observadas as conversas paralelas que em
determinados momentos chegaram a ser desconcertantes para a professora,
estagiários e os alunos. Além de a professora ter feito revisões gramaticais sem
criatividade, provocando o desestímulo da turma.

Fragmento 58 – (E 01, Inf. 13)
Quanto aos pontos negativos, foram a atitude da professora, fazendo apenas revisão
de assuntos de gramática, as conversas paralelas e a aula, que era muito tradicional.

Nessas falas dos alunos-mestres, identificamos uma apreciação negativa
sobre a ação didática dos professores regentes, em virtude de terem desenvolvido
suas aulas numa abordagem tradicional, explorando de forma descontextualizada os
conteúdos de gramática. Verificamos aqui que os estagiários fizeram a transposição
dos saberes didático-pedagógicos para analisar os fazeres docentes, criticando a
atitude desses profissionais de optarem por uma abordagem de ensino que já não
atende aos objetivos de ensino, tampouco à proposta oficial de ensino em vigência
no nosso país. Além disso, refletem acerca das consequências dessa abordagem
para a aprendizagem do aluno, salientando que provocam neste a acomodação e o
desinteresse. A metodologia adotada resume-se à explicação de conteúdos de
gramática normativa e à aplicação de exercícios, numa perspectiva de ensino que
descontextualiza os conhecimentos gramaticais, tornando-os insignificantes para a
vida prática do aluno.
Constatamos que os alunos-mestres demonstraram atitudes reflexivas,
empreendendo olhares carregados de fundamentos teóricos sobre diversos
aspectos da sala de aula, inclusive, perceberam que o professor tenta enveredar
pelos novos caminhos sugeridos pelos PCN, adotando uma abordagem de ensino
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que contextualiza os conhecimentos linguísticos. Contudo, o professor retrocede
quando enfatiza um ensino de língua pautado na metalinguagem, explorando
apenas as regras gramaticais.

Fragmento 59 – (R 04, Inf. 7)
Os objetivos são seguidos adequadamente para a realização do processo de ensino
e aprendizagem, considerando que a professora adota, no geral, uma abordagem
contextualizada, embora, em alguns momentos, quando trabalha a gramática, ela
segue as regras normativas, mostrando e explicando o conteúdo através de
anotações e em seguida exercitando.

Fragmento 60 – (R 10, Inf. 14)
A professora ministrou aulas de gramática, cujo assunto abordado foi a acentuação
gráfica, fazendo anotações no quadro de giz sobre as regras e exceções. Logo após,
fez um exercício no qual trabalhou o texto “A parábola da Rosa”, para que os alunos
retirassem as palavras e justificassem a acentuação. Nesse momento, pude verificar
que a professora adotou uma abordagem tradicional da língua, pautando-se no
ensino prescritivo, descontextualizado e fragmentado que não se coaduna com
os requisitos para a formação de um aluno crítico, e confusamente utilizou o
texto apenas para explorar o assunto de gramática.

Nos fragmentos acima, os alunos-mestres avançaram em suas considerações
a respeito da concepção de linguagem e da noção de texto utilizadas pelo professor
regente, mostrando que ele, além de enveredar por um ecletismo inadequado da
abordagem de ensino, faz do texto um pretexto para exercitar a gramática. Nesse
sentido, constatamos que os alunos-mestres vislumbraram, nessas reflexões sobre a
prática, que existe a presença de um discurso novo que brota da proposta
educacional, embora a prática permaneça alicerçada numa tradição que anula todas
as tentativas de avanço no ensino de língua, ou seja, um ensino que prevê um fazer
pedagógico fundamentado na perspectiva interacional da língua e cujo propósito é
desenvolver a competência comunicativa dos alunos.
Abordando ainda a questão dos procedimentos didáticos, surpreendeu-nos o
posicionamento de uma aluna-mestra com relação às aulas observadas, em que
demonstra falta de firmeza nos pressupostos teóricos da ciência Linguística sobre a
concepção de linguagem, na medida em que, ao analisar a prática do professor
regente, enfatiza que este utiliza exemplos do cotidiano dos alunos, como se isso
garantisse a adoção de uma concepção interacional, conforme demonstramos no
fragmento a seguir:
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Fragmento 61 – (R 01, Inf. 7)
Quando a professora trabalhou a gramática, a mesma trouxe exemplos do dia a dia
dos alunos para explicar o assunto, que era discurso direto e indireto, oração sem
sujeito e vozes do verbo. A forma como trabalhava o conteúdo acabava aproximandoa de seus alunos, fazendo-os trabalhar em conjunto. Para exemplificar os conteúdos
gramaticais, empregava fatos do cotidiano deles. Então, quando analisou a frase
“Trovejou muito ontem”, fez referência a um grande trovão que afligiu o povo da
cidade no dia anterior.

A partir da fala dessa aluna-mestre, podemos constatar que a transposição
dos saberes linguísticos e didático-pedagógicos aprendidos no contexto da
academia está permeada de confusão teórico-metodológica, demonstrando que há
uma completa desarticulação entre a teoria e a prática. Essa situação torna-se
preocupante, uma vez que sabemos que essa aluna logo estará atuando como
professora de Língua Portuguesa.
No que diz respeito ao fazer pedagógico do professor, os alunos destacaram,
também, os procedimentos didáticos utilizados nas aulas de Língua Materna, pois
entenderam que a metodologia de ensino e os recursos didáticos precisam perseguir
o objetivo de motivar os alunos para a aprendizagem, configurando um ensino
interessante e inovador. Portanto, um professor que escolhe adequadamente as
estratégias e os materiais didáticos favorece o “dinamismo das aulas, a participação
dos alunos, a integração do grupo, a motivação e interesse dos alunos” (MASETTO,
1997, p. 95-96). Porém, analisando estes fragmentos, vemos a perplexidade dos
alunos-mestres com relação aos procedimentos dos docentes:
Fragmento 62 – (R 04, Inf. 16)
[...] No entanto, a professora não faz uso da sua criatividade, pouquíssimas foram as
vezes em que utilizou as experiências dos alunos, incorporando-as aos conteúdos
abordados, o que faria a aula mais interessante e motivadora. A docente preocupavase apenas em seguir o livro didático. A metodologia aplicada era a aula expositiva
com o auxílio de quadro e giz. As aulas eram monótonas, também, porque a
professora passava a maior parte do tempo sentada.

Fragmento 63 – (DCA 04 , Inf. 9)
As aulas eram permeadas pela recorrência aos assuntos gramaticais, seguindo as
regras da gramática normativa, favorecendo um ensino descontextualizado e
fragmentado. Em todas as aulas, a professora mandava os alunos copiarem o
exercício de gramática no caderno. Em umas dessas aulas, ficamos abismadas com
a perda de tempo e a falta de planejamento da professora, pois a mesma iria
corrigir um exercício, mas como os alunos não haviam feito, ela começou a
copiar no quadro o mesmo exercício, ressaltando que as atividades copiadas
no quadro suscitavam nos alunos mais vontade de escrever. Além disso,
percebemos que o livro didático era o único recurso didático utilizado e, por sinal,
muito mal utilizado.
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Ao observarem a prática pedagógica do professor regente, os alunos-mestres
salientaram ações didáticas que seguem na direção oposta aos ensinamentos dos
componentes pedagógicos estudados no curso, o que causou certa apreensão,
porque constataram que a teoria e a prática, ainda, estão bastante dissociadas. No
que se refere aos recursos, destacaram que o livro didático tem sido utilizado como
única ferramenta e em todas as situações de aprendizagem. Essa prática é
percebida como desfavorável à aprendizagem dos alunos, já que, ao concentrar “a
construção do conhecimento somente no livro didático, a escola cria um ambiente de
aprendizagem parado no tempo, fora de contexto e desinteressante” (MASETTO,
1997, p. 96).
Quanto aos aspectos de criatividade e motivação, os estagiários perceberam,
ao entrarem na sala de aula, que a professora regente não demonstrava motivação,
uma vez que em grande parte da aula permanecia sentada, quando não estava
copiando atividades no quadro. Notaram essa atitude “nas 12 aulas observadas”,
conforme registraram no DCA 2, Inf. 13. A partir dessa observação, o aluno-mestre
mostra-se perplexo com a atitude da professora, porque, além de copiar o exercício
do livro no quadro, ressaltou que somente assim os alunos seriam suscitados a
escrever. Desse modo, indagamo-nos a respeito de como acreditar em um professor
desmotivado e de qual aprendizagem pode existir com uso de tais procedimentos?
Nas falas dos estagiários, depreendemos a compreensão que fizeram do
professor como um referencial para o aluno, pois sua função é motivar o educando,
despertando seu interesse para aprender e ajudando-o a construir o seu próprio
conhecimento. Analisando essa percepção do aluno-mestre sobre o professor
regente, vemos que ele reconhece que ser professor não é somente transmitir
conteúdo, informações, ideias e conceitos, mas também contribuir para a formação
do educando em sua totalidade. Assim, de acordo com Haidth (2004, p. 57),
[...] o professor deve ter bem claro que, antes de ser um professor, ele é um
educador, pois sua personalidade é norteada por valores e princípios de
vida, e que consciente ou inconsciente, explícita ou implicitamente ele
veicula esses valores em sua sala de aula, manifestando-os aos seus
alunos.

Nesse sentido, concordamos com o autor, pois, se aceitamos o protótipo de
professor como agente transformador, que deve estimular e motivar o aluno na
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busca pelo aprender, é porque entendemos que, se o professor não tiver motivação
e interesse no assunto que expõe, dificilmente conseguirá despertar os alunos para
a aprendizagem.
Finalmente, os alunos-mestres destacaram as relações interpessoais como
outro fator relevante para o sucesso das ações didáticas empreendidas na sala de
aula, pois revelaram que a boa interação e o respeito advindo da compreensão que
se tem dos papéis sociais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem
favorecem um clima socioeducacional satisfatório para o aprendizado.

Fragmento 64 – (DCA 05, Inf. 12)
A professora demonstra controle de classe e os trabalhos são bem desenvolvidos
porque há boa interação, respeito e cooperação entre os alunos e a professora. Isso
faz com que os alunos participem e se motivem para aprendizagem. Porém, em
determinados momentos, a professora demonstrou agitação pelas conversas
paralelas de alguns alunos.

Fragmento 65 – (R 07, Inf. 11)
Nas suas aulas, a supervisora de ensino impõe respeito, mas sem ser autoritária,
demonstrando companheirismo com a turma, embora muitos dos alunos não
demonstrassem interesse em participar e atrapalhassem as aulas.

Fragmento 66 – (E 01, Inf. 10)
Percebemos que a situação de ensino e aprendizagem ocorreu de forma bastante
satisfatória, pois a professora mantinha uma relação aprazível com os alunos. Ela não
se portava com autoritarismo, mas com autoridade, respeito e amizade, com o que os
alunos retribuíam da mesma forma. Acredito que essa relação professor/aluno é a
maneira mais correta para que a aprendizagem aconteça de forma mais significativa.

Os estagiários apreciaram positivamente o saber fazer dos professores
regentes que investem na articulação de dois componentes estruturadores da aula,
quais sejam: uma metodologia motivadora e as relações interpessoais harmoniosas,
uma vez que contribuem significativamente para o sucesso da aprendizagem. Nos
fragmentos abaixo, podemos perceber que os alunos-mestres analisaram a
relevância da interação professor/alunos, vislumbrando sua prática pedagógica.
Fragmento 67 – (E 04, Inf. 19)
Observar a relação interpessoal entre professor/aluno no contexto da sala de aula foi
muito estimulante, porque durante o estágio convivemos em um ambiente
harmonioso, cheio de respeito e confiança. Portanto, como futuros profissionais, este
será o tipo de relação que edificará a nossa prática.
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Fragmento 68 – (E 03, Inf. 18)
Como futura professora, observar a relação professor/alunos foi muito bom porque
poderá me ajudar muito, pois percebi a importância de estabelecer o triângulo
interativo: professor/aluno/conteúdo.

Encontramos, também, depoimentos de alunos-mestres que estabeleceram
uma articulação entre as abordagens de ensino e as relações interpessoais. Nesse
aspecto, destacaram que na prática pedagógica o professor assumiu uma postura
característica da tendência tradicional, na qual havia uma hierarquização muito
marcada dos papéis de professor/alunos, em que o professor era o centro e os
alunos “meras caixas vazias”. A partir da vivência em uma sala de aula na qual a
docente optou por uma postura tradicional, os alunos-mestres perceberam que essa
atitude não era adequada, porque no processo de aprendizagem o professor e os
alunos devem estar unidos para construir os saberes.
Fragmento 69 – (TES 03, Inf. 23)
A hierarquização rígida entre professores e alunos na sala de aula observada ficou
bastante evidenciada, pois a professora como detentora do saber e da fala e os
alunos como meras “caixas vazias” estariam na escola para que a docente pudesse
introduzir em suas mentes conhecimentos novos. Com isso, como futuro professor,
pude aprender a reconhecer que o processo de ensino e aprendizagem deve ser visto
como uma construção do saber, onde professor e alunos estejam unidos e em
perfeita harmonia.

Os dados aqui analisados revelaram que os olhares exotópicos dos alunosmestres construíram um perfil de professor regente que se pauta numa abordagem
tradicional do ensino de Língua Portuguesa, privilegiando o ensino prescritivo. Eles
salientaram, também, a falta de experiência profissional de alguns professores, o
que, de certa forma, pode interferir na ação didática e, consequentemente, no
aprendizado dos alunos.
Constatamos, ainda, que ao abordarem os procedimentos didáticos os
alunos-mestres perceberam que o fazer pedagógico do professor é responsável, em
grande parte, pela aprendizagem dos alunos. Além disso, observaram no perfil
desses professores atitudes que provocaram o desinteresse dos alunos em
aprender em virtude de práticas pedagógicas desinteressantes e monótonas.
Os alunos-mestres apontaram também questões referentes às relações
interpessoais, demonstrando como as relações harmoniosas entre professor e
alunos, bem como aluno-aluno, podem facilitar o processo de ensino e
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aprendizagem. Todavia, reconheceram que no momento da aula, por algumas
vezes, os alunos saíram da rotina da aula, envolvendo-se em conversas paralelas,
fazendo com que o professor se incomodasse pela interrupção no curso da aula.
Nesses olhares, os estagiários transpuseram os conhecimentos linguísticos e
didático-pedagógicos para construir a visão exotópica desse profissional, notando
muitas nuances que o próprio professor, no contexto de sua sala de aula, não
conseguia perceber e muito menos refletir sobre sua ação didática no momento em
que ela se realizava.
Considerando que a fase de observação é um momento em que se propicia o
contato dos alunos-mestres com o contexto escolar, espera-se que eles possam
conhecer como se processa a aprendizagem através de experiências reais, a fim de
que, numa segunda fase – a regência classe –, pudessem trazer alguns dados
significativos que servissem como orientações práticas para a sua atuação como
futuros docentes.
Assim sendo, essa visão do fazer pedagógico do professor regente torna-se
importante, pois pode contribuir para que os alunos-mestres reflitam acerca de suas
práticas pedagógicas realizadas no contexto da sala de aula, tomando-as como
ponto de partida (ou não) para as suas ações didáticas como futuros professores.

5.1.2.2 Dos alunos-mestres

Fundamentando-nos nas concepções de língua / linguagem e nos objetivos
de ensino de Língua Materna, investigamos como ocorre a didatização dos
pressupostos teóricos do funcionalismo, pautando-nos no uso da língua e na prática
pedagógica dos alunos-mestres realizada na fase de regência para, assim,
compreender se no desenvolvimento de sua prática esses saberes convertem-se ou
não em objetos de aprendizagem.
Esclarecemos que os dados aqui analisados foram coletados a partir dos
encontros de socialização, das entrevistas, dos diários de campo e das seções de
fundamentação teórica e de regência de classe dos relatórios finais dos Estágios
Supervisionados III e IV, conforme explicitamos anteriormente na metodologia (item
2).
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Interessava-nos, especialmente, observar como esses alunos-mestres, após
concluírem as disciplinas teóricas específicas de Língua Portuguesa e Linguística,
bem como as disciplinas pedagógicas (Didática, Metodologia do ensino de Língua
Materna, Tecnologias Educacionais e Organização e Políticas Educacionais),
realizavam ações didáticas que favorecessem o desenvolvimento de uma prática
efetiva da língua em situações comunicativas reais, articulando-as com os objetivos
de ensino, a concepção de linguagem, a abordagem de ensino e o perfil de aluno
proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, e, consequentemente, analisar
como ocorre a transposição didática desses saberes nas salas de aula.
Para tanto, desencadeamos nossa proposta de análise a partir das seguintes
categorias: o processo de didatização dos conhecimentos linguísticos, a concepção
de linguagem e de gramática adotada no processo de ensino, as estratégias
didáticas utilizadas e a abordagem funcionalista de língua/uso.
Primeiramente, constatamos que, no exercício da docência, os alunosmestres realizaram ações didáticas que deixaram transparecer uma concepção de
língua enquanto sistema, utilizando estratégias de um ensino prescritivo.
Percebemos, ainda, que, apesar de teoricamente recorrerem às teorias linguísticas e
às abordagens de ensino que versam sobre o ensino de língua voltado para as
práticas e os usos da linguagem nos contextos interacionais, as ações docentes
revelaram uma certa confusão teórico-metodológica, tendo em vista que
correlacionam o discurso novo (língua / uso) com práticas antigas (ensino
prescritivo), sem que eles se apercebessem de tal fato.
As práticas pedagógicas dos alunos-mestres podem ser identificadas nos
textos que produziram nos relatórios finais dos Estágios III e IV, referentes às duas
etapas da regência de classe. Nesses textos, os alunos-mestres citam as
orientações dos PCN e autores que adotam a dimensão funcionalista da linguagem,
mas, nos relatos das atividades de regência de classe, deixam transparecer que
suas práticas realizam-se nos moldes de uma abordagem prescritiva da língua,
conforme demonstramos a seguir:
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Quadro 12 – Análise das práticas dos alunos-mestres
DISCURSO NOVO
Língua/Uso
FUNDAMENTAÇÃO
(R 01, p. 7)
[...] saber que a escola é um espaço de interação
social onde as práticas sociais de linguagem
acontecem [...] (BRASIL, 2000, p. 22).
Vale salientar que é imprescindível a concepção
de ensino sociointeracionista, uma vez que
valoriza atividades da língua para efeitos
comunicativos.
Em especial, procuramos atentar para aplicar os
conteúdos programáticos em consonância com os
objetivos norteadores dos PCN de Língua
Portuguesa que visam à capacidade de o aluno
posicionar-se de maneira crítica através da
linguagem nas diferentes situações sociais.
(R 03, p. 6)
Pretende-se, pois, que o aluno veja a fala e a
escrita como modalidades específicas do uso da
língua como complemento interativo.
(R 03, p. 11)
É nesse espaço que o ensino de línguas precisa
estar em sintonia com as discussões teóricas
atuais e com processos de reflexão sobre o uso
da língua, um ensino capaz de produzir
conhecimento e formar cidadãos conscientes e
críticos.
(R 03, p. 13)
[...] as aulas foram desenvolvidas a partir de um
conceito funcionalista, tratando a língua na
situação comunicativa.
(R 04, p. 4)
O embasamento teórico que subsidiou nossa
prática pautou-se nas informações adquiridas ao
longo do curso, nas premissas contidas nos PCN
e nos livros didáticos (Sarmento e Cereja).

(R 05, p. 4)
De acordo com os PCN “a questão não é falar
correto ou errado, mas saber qual forma de fala
utilizar, considerando as características do
contexto de comunicação, ou seja, adequar o
registro às diferentes situações comunicativas
[...]. A questão não é a correção da forma, mas
sua adequação às circunstâncias de uso” (PCN,
1996, p. 26).

PRÁTICA TRADICIONAL
Ensino prescritivo

REGÊNCIA DE CLASSE
(R 01, p. 12)
Nessa perspectiva, os nossos objetivos
como professores estagiários eram facultar
aos alunos a compreensão dos conteúdos
gramaticais. [...] dentre eles, a pontuação
[...].

(R 03, p. 11)
Diante
dessa
perspectiva,
buscamos
ministrar aulas envolvendo conteúdos de:
pontuação, a dicotomia língua culta e
coloquial e os gêneros textuais. Todos estes
foram trabalhados de acordo com os temas
explicitados na sala, relacionando-os com os
conteúdos gramaticais.
(R 03, p. 17)
As atividades tiveram como componente
embasador a análise sintática das orações
subordinadas e coordenadas, instigando-os
a explicarem os tipos oracionais, os termos
essenciais e acessórios da oração, [...]
leitura e produção de textos.
(R 04, p. 5)
Os assuntos programados para a turma
referiam-se ao uso da pontuação, emprego
de letras maiúsculas e minúsculas e coesão
e coerência [...] apresentamos o conceito de
coesão e para facilitar a compreensão
fornecemos um inventário das conjunções.
(R 05, p. 10)
No período de regência, apresentamos à
turma de 7º ano os assuntos gramaticais:
pronome, grau dos substantivos e revisão de
conteúdos
ministrados
pela
professora/supervisora de campo.
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(R 13, p. 4)
O tratamento que se tem dado ao ensino de
gramática em sala de aula tem sido um dos
problemas que constatamos durante todos os
períodos de estágios realizados [...]. Contudo, o
que defendemos não é a retirada da gramática,
mas uma mudança na forma como é tratada [...],
oferecendo condições para o aluno adquirir
competência para usá-la de acordo com a
situação vivenciada.

(R 13, p. 5, 6 e 7)
Quanto aos conteúdos, seguimos a proposta
do
livro
didático
adotado:
sujeito
indeterminado, oração sem sujeito, tipos de
discurso, leitura e produção de texto.
Geralmente, após a explicação dos
conteúdos gramaticais, pedíamos que os
alunos respondessem exercícios para fixar
os conteúdos gramaticais.

(R 13, p. 5)
Entendemos que os PCN atendem a finalidade
para que foram criados e que trazem pontos
positivos que podem orientar o trabalho do
professor, como o texto como unidade básica de
ensino, defendendo o uso de diferentes gêneros,
valorização da língua e suas variedades, dando
ênfase a um ensino mais reflexivo e não
meramente gramatical.
Fonte: Dados da pesquisa.

O que mais causa estranheza é o fato de esses alunos não terem consciência
da falta de articulação entre os fundamentos teóricos que embasam as ações
realizadas na prática pedagógica com os objetivos de ensino que eles próprios
propuseram. Essa perspectiva pode ser observada nos textos dos relatórios
produzidos pelos próprios alunos-mestres, quando analisaram a importância do
Estágio Supervisionado para sua formação profissional, conforme especificamos nos
fragmentos abaixo:
Fragmento 70 – (R 01, p. 15)
Salientamos também que em nossa fase do estágio pudemos não só contribuir para o
desenvolvimento do educando e para nossa formação profissional, haja vista que
colocamos em prática nosso conhecimento acadêmico, ou melhor, teorias, métodos e
técnicas didáticas que apreendemos no processo acadêmico.

Fragmento 71 – (R 04, p. 17)
Outro ponto que nos chama a atenção é o fato de que, na práxis escolar, exige-se o
ensino de gramática. [...] Tal consideração nos leva a pensar que além do conteúdo
teórico sobre a prática docente, também fosse fornecido pelo curso de Letras um
preparo mais sólido no que concerne ao conhecimento da gramática normativa.
Fragmento 72 – (R 05, p. 16)
O resultado foi satisfatório, isso nos deixou felizes, pois foi a comprovação de que
estamos no caminho certo [...].
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Fragmento 73 – (R 07, p. 14)
Ao término desse trabalho, concluímos que essa experiência de estágio foi de
fundamental importância para a carreira profissional.

Ao analisarmos esses fragmentos, vislumbramos que na execução do Projeto
Político Pedagógico do curso ocorre essa mesma desarticulação dos aspectos
teóricos e práticos, além de faltar uma maior fundamentação nas disciplinas teóricas
específicas e na metodologia do ensino de língua. É preciso salientar que, no
fragmento 72, os alunos-mestres consideram “satisfatória” a prática pedagógica
desenvolvida no período de regência de classe, quando, na verdade, demonstram
uma atitude equivocada sobre a concepção interacional da língua e sobre a
abordagem de ensino.
Na elaboração dos relatórios, observamos que vários estagiários deixaram de
apresentar os fundamentos teóricos de suas ações pedagógicas, demonstrando
assim que não articularam os conhecimentos advindos das teorias linguísticas
aprendidas ao longo do curso com a prática efetivada no momento do estágio. É
preciso esclarecer que na preparação dos relatórios finais os alunos são orientados
a detalhar as atividades que desenvolveram nos diversos estágios, estruturando o
texto em cinco seções, a saber: 1) introdução; 2) fundamentação teórica; 3)
planejamento; 4) relato das atividades de docência; e 5) considerações finais.
Na introdução, apresentam o conteúdo e a estrutura do relatório. Na seção
destinada à fundamentação teórica, os alunos-mestres precisam elencar as bases
teóricas que fundamentam a prática pedagógica, especificando a concepção de
linguagem, a abordagem de ensino, a metodologia e os recursos didáticos que serão
utilizados nas aulas. Na seção de planejamento, precisam detalhar os conteúdos, os
objetivos, a sistemática de avaliação e elaborar os planos de aula a serem
executados na fase de regência. Na quarta seção, os alunos-mestres relatam
minuciosamente as ações didáticas que realizaram para promover a aprendizagem
dos alunos.
Contudo, encontramos relatórios em que os alunos-mestres já iniciam com a
descrição das atividades de docência, omitindo a seção destinada às bases teóricas
nas quais fundamentam suas práticas, como é o caso dos relatórios (R 06), (R 07),
(R 10), (R 11), (R 14), (R 15), fazendo-nos vislumbrar que a desarticulação da teoria
com a prática reflete-se nas próprias ações didáticas dos professores iniciantes.
Nesse sentido, interrogarmo-nos: como esses alunos-mestres podem desenvolver
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uma prática pedagógica significativa sem terem firmeza nos pressupostos teóricos
que a embasam? Como o futuro professor pode construir um edifício pedagógico
sem o alicerce? Por isso, podemos entender por que alguns alunos-mestres, muitas
vezes, preferem seguir o fazer pedagógico do professor regente, pois sentem
dificuldades em efetuar a transposição didática dos saberes linguísticos e didáticopedagógicos quando chegam à sala de aula durante a regência de classe.
Do mesmo modo, percebemos que os alunos-mestres demonstraram,
também, que não têm firmeza e segurança para elaborar um planejamento no qual
apresentem a arquitetura de seu fazer pedagógico, pautado nos saberes teóricos
que envolvem as concepções de linguagem, os objetivos e as estratégias de ensino
condizentes com as exigências legais de formação de sujeitos linguisticamente
competentes.
Além

desses

aspectos,

percebemos

que

alguns

estagiários,

independentemente dos conhecimentos e das orientações para um ensino de língua
centrado no uso, focalizaram a gramática normativa nas suas práticas efetivas no
contexto de sala de aula, como verificamos nos fragmentos a seguir:

Fragmento 74 – (R 04, p. 7)
[...] e ainda transmitindo informações de natureza gramatical que, assim esperamos,
venham a contribuir com um melhor desempenho lingüístico-textual dos alunos.

Fragmento 75 – (R 05, p. 9)
Iniciamos a aula expositiva apresentando para a turma do 7º ano o assunto pronome.
Os alunos comportaram-se muito bem, escreveram as anotações, tiraram as dúvidas e
a aula foi um sucesso.

Fragmento 76 – (R 07, p. 12)
No dia seguinte, iniciamos através do livro didático a explicação de predicativo do
objeto e do predicado verbo-nominal [...].

Fragmento 77 – (R 09, p. 8)
O planejamento consistiu basicamente na aplicação de conteúdos gramaticais
sugeridos pelo livro didático [...] que na sequência incluiria as orações coordenadas e
subordinadas substantivas, ao qual inclui uma revisão de frase, oração e período,
tendo em vista que facilitaria a aprendizagem dos alunos.

Fragmento 78 – (R 10, p. 10 e 12)
Na 2ª semana, expusemos o assunto gramatical: os tempos do subjuntivo. Dividimos a
turma em 2 grupos e pedimos que retirassem do envelope orações onde identificariam
o verbo e o tempo subjuntivo. [...] Neste dia, o conteúdo tratado foi sobre Advérbios e
Locuções Adverbiais.
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Fragmento 79 – (R 11, p. 7)
Foi dessa forma que iniciei meu estágio, e o primeiro conteúdo a ser trabalhado foi
“pronome indefinido”, que desenvolvi em 5 aulas. Primeiro, apresentei a teoria, depois
apliquei exercícios do livro didático.

Fragmento 80 – (R 15, p. 3)
O procedimento das aulas seguia uma orientação extremamente tradicional, fazendose uso apenas do livro didático, que traz uma abordagem centrada na gramática.

Nos fragmentos acima, os alunos-mestres demonstram uma completa
dissociação dos pressupostos teóricos que fundamentam o ensino de Língua
Portuguesa, mostrando desconhecimento da proposta educacional vigente, bem
como dos objetivos de ensino. Isso é preocupante na medida em que conhecemos a
grade curricular do curso, assim como as ementas das disciplinas das áreas
específicas,

como

Linguística

e

Língua

Portuguesa,

e

dos

componentes

pedagógicos, como Didática, Metodologia do ensino de Língua Portuguesa,
Organização das Políticas Educacionais, e sabemos que nelas os fundamentos
teóricos que subjazem às práticas de ensino são trabalhados efetivamente.
Quando os alunos-mestres afirmam, no fragmento 75, que ministraram uma
aula expositiva sobre “pronome” e que os alunos se comportaram bem, fizeram
anotações e que a aula foi um sucesso, questionamo-nos: que sucesso foi esse?
Por que comemorar uma aula em que o foco da ação didática volta-se para o ensino
das nomenclaturas gramaticais? Não podemos avaliá-la como satisfatória se a ação
didática não se coaduna com os objetivos de formar sujeitos que sejam competentes
no uso da linguagem. Portanto, consideramos equivocadas as atitudes desses
futuros professores, na medida em que revelam a necessidade de um
aprofundamento em coisas básicas que todo professor de Língua Portuguesa
precisa saber para articular os saberes e os fazeres em prol de uma aprendizagem
significativa.
Constatamos, ainda, no fragmento 77, a afirmação dos alunos-mestres, em
que revelam, também, uma séria confusão teórica, pois, além de enfatizar um ensino
prescritivo, afirma que esse procedimento de ensino “facilitaria a aprendizagem dos
alunos”. Mas, que aprendizagem? Que objetivos foram traçados por esses futuros
professores para ensinar a teoria gramatical dissociada das atividades de leitura,
oralidade e escrita? Acreditamos que um ensino nesses moldes compromete e

177

interfere no processo de formação de um aluno cidadão que precisa saber usar a
linguagem como ferramenta para interagir nos múltiplos eventos comunicativos dos
quais participa.
No que se refere às atividades de leitura e produção textual, verificamos que,
na maioria dos relatos, os estagiários dão ênfase aos gêneros textuais (poesia,
crônicas, fábulas, músicas, revistas, jornais etc.), fundamentando seus discursos nos
princípios norteadores de que estes são textos materializados em situações
comunicativas. Por esse motivo, recorrem à proposta dos Parâmetros Curriculares
Nacionais no tocante à diversidade de textos que circulam socialmente, cuja atenção
especial está voltada para a língua em funcionamento. Porém, encontramos, mais
uma vez, a falta de firmeza desses alunos-mestres com relação aos princípios
teóricos da Linguística e à sua articulação com a prática pedagógica, tendo em vista
que nas atividades de leitura e de produção de textual observamos que realizam um
estudo voltado exclusivamente para as formas estruturais desses gêneros, sem
enfatizá-los como práticas discursivas que possuem funções específicas no contexto
das interações. Vejamos alguns fragmentos nos quais exemplificamos essas ações
dos alunos-mestres:
Fragmento 81 – (R 07, p. 10)
A aula foi desenvolvida através da leitura da crônica “Na escuridão miserável”, de
Fernando Sabino, que utilizamos para explicar as características do gênero textual
crônica.

Fragmento 82 – (R 09, p. 11)
Para concluir o estudo sobre gênero textual, solicitamos a elaboração de uma
crônica, pedindo aos alunos que observassem suas características estruturais [...].

Fragmento 83 – (R 10, p. 10)
Na semana seguinte, introduzimos o gênero textual “autobiografia” [...]. Iniciamos com
a leitura de um texto autobiográfico para que os alunos percebessem as partes que
compõem a estrutura desse gênero. Em seguida, pedimos que produzissem suas
próprias autobiografias de acordo com o estudado.

Fragmento 84 – (R 11, p. 7)
Na semana posterior, foi trabalhado o gênero entrevista, partindo da leitura, do
conceito, da estrutura, dos veículos que servem de suporte para esse gênero.

Fragmento 85 – (R 04, p. 7-8)
Com esses planejamentos, conseguimos cumprir com nossa proposta de trabalho,
pois trabalhamos a estrutura e a função de três gêneros textuais.
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Nas ações didáticas realizadas, a concepção de texto como unidade de
ensino encontra-se permeada de equívocos teóricos, tendo em vista que os textos
são tomados como pretexto para o estudo de estruturas formais da língua, servindo
como suporte para desenvolver conteúdos gramaticais. Mesmo nas aulas de leitura
e produção textual, o foco permanece voltado para o ensino prescritivo, como
destacamos nos fragmentos abaixo:
Fragmento 86 – (R 01, p. 12)
Ainda utilizamos um texto literário, o conto “Os dois burrinhos”, de Monteiro Lobato,
para trabalharmos os tipos de discurso.

Fragmento 87 – (R 03, p. 17)
Subsequentemente, a partir da visão apreendida do filme “Antes que o dia termine” –
de gênero romance –, realizou-se uma produção de texto no gênero resumo, no qual
se trabalhavam conteúdos gramaticais.

Fragmento 88 – (R 06, p. 4)
Estudou-se também encontros consonantais e dígrafos, tendo sido feito um exercício
a partir do texto poético “Bem-ti-vi”, de José de Nicola.

Fragmento 89 – (R 10, p. 11)
Nesse mesmo dia, trabalhamos o gênero fábula e pedimos que os alunos
identificassem a moral da história e os verbos significativos.

Fragmento 90 – (R 15, p. 4)
A partir do texto “O canário e a rolinha”, foi feita uma leitura interpretativa e depois os
alunos identificaram e sublinharam os substantivos.

Nas práticas pedagógicas desses futuros professores, notamos que, ainda,
prevalece um ensino descontextualizado e fragmentado, uma vez que a frase tem
tomado lugar de destaque nas atividades que realizaram na sala de aula, conforme
vemos nas ocorrências registradas nos fragmentos que se seguem:
Fragmento 91 – (R 15, p. 7)
Depois de terem acesso a uma tabela com os principais conectivos e seus sentidos,
formaram frases e classificaram-nas.

Fragmento 92 – (R 07, p. 12)
Nas aulas seguintes, revisamos as noções de sintaxe: objeto direto e indireto, sujeito
e tipos de predicados.

Fragmento 93 – (R 04, p. 10)
Como forma de envolver os alunos nas nossas aulas, utilizamos para revisão dos
conteúdos frases retiradas das crônicas feitas pelos alunos para classificá-las
sintaticamente.
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Fragmento 94 – (R 10, p. 12-13)
Primeiramente, utilizamos o livro didático adotado pela escola para desenvolver os
conteúdos sobre verbo e advérbios, exemplificando com frases e orações [...].

Fragmento 95 – (R 15, p. 4)
[...] para que os alunos identificassem nas palavras a ocorrência de dígrafos e
encontros consonantais, como também o número de letras e fonemas [...].

Nesse sentido, vem-se ratificar a ideia de que os conteúdos linguísticos
advindos da formação acadêmica não foram mobilizados em favor de um ensino
produtivo, no qual devemos colocar para o aluno um leque de possibilidades de uso
da língua expressas no texto, sendo este considerado a unidade básica de ensino
da língua.
É igualmente importante salientar que os estagiários deram ênfase aos
aspectos metodológicos e aos recursos audiovisuais, ou seja, focalizaram o saber
fazer da prática pedagógica, enquanto os pressupostos teóricos que deveriam servir
de lastro para uma ação didática eficaz encontram-se equivocados, haja vista que
realizaram a TD orientados pelos princípios da gramática tradicional, afastando-se
das concepções atuais sugeridas pela proposta educacional. Assim sendo, como
apostar em métodos que viabilizam um saber linguístico esvaziado de teorias
funcionalistas que o fundamentem, bem como na adoção de uma abordagem que
direcione a prática e de uma proposta norteadora de ensino de língua?
Essas atitudes dos alunos-mestres sinalizam para a necessidade de uma
revisão urgente dos saberes linguísticos e didático-pedagógicos veiculados no
projeto do curso de formação de professores que ora investigamos. Com o propósito
de demonstrar essa preocupação exacerbada com a metodologia e com as técnicas
de ensino, sem que tenham consciência do equívoco teórico sobre o qual realizaram
suas ações didáticas, destacamos a seguir trechos dos discursos desses alunosmestres:
Fragmento 96 – (R 01, p. 13)
Para executar nossas aulas, utilizamos o livro didático, o data show e o retroprojetor,
pois sabemos que a tecnologização tem enriquecido o processo de ensino e
aprendizagem.

Fragmento 97 – (R 03, p. 19)
Em suma, o Estágio Supervisionado possibilitou-nos uma vivência em sala de aula
[...] através de novas metodologias e recursos didáticos variados que possibilitaram a
participação ativa dos alunos.
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Fragmento 98 – (R 05, p. 10)
Portanto, foi através de aulas expositivas, e com a utilização de recursos didáticos,
que procuramos passar os conteúdos propostos no planejamento de forma
proveitosa, pois sabemos que a metodologia é algo muito importante da prática
pedagógica.

Fragmento 99 – (R 07, p. 11)
Durante o estágio, utilizamos como recursos didáticos: o quadro de giz, o livro
didático, cartazes, jornais, revistas, músicas e textos da internet, para dinamizar as
aulas e o aprendizado.

Fragmento 100 – (R 10, p. 13)
Acreditamos que nosso trabalho foi muito proveitoso, muito bem desenvolvido e
aplicado, pois selecionamos os conteúdos a serem trabalhados, fizemos
planejamentos, incluímos jogos, dinâmicas e diversos recursos para um melhor fazer
pedagógico.

Fragmento 101 – (R 11, p. 7)
Em relação aos materiais utilizados, escolhi aqueles mais acessíveis: cartazes,
figuras, atividades digitadas, livro didático, tendo em vista que os recursos didáticos
são suportes fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem.

Fragmento 102 – (R 12, p. 6)
Os recursos mais usados foram os textos (fábulas, crônicas e poesias), vídeo e
cartazes, porque são grandes auxiliares nas atividades realizadas.

Nos discursos formalizados nos relatos das experiências de docência, o livro
didático é sempre citado como auxiliar das ações didáticas, contudo, percebemos
que os alunos-mestres não se preocuparam em analisar que concepção de língua é
veiculada e se ela é adequada aos objetivos de ensino. Assim agiram talvez porque
não tenham consciência e postura teórica para realizar sua ação docente de forma
satisfatória e plenamente consubstanciada nas orientações contidas na política
pública vigente, ou pelo fato de, não tendo esse direcionamento, seguirem apenas o
livro didático. Assim sendo, em vez de selecionar manuais, a partir de uma
concepção de linguagem que atenda aos objetivos de ensino de língua enquanto
uso, seguem-nos sem se dar conta da proposta que trazem.
Apesar de a maioria dos estagiários apresentar esses equívocos teóricometodológicos, encontramos alguns que, embora não explicitem em seus textos a
concepção de linguagem, realizaram as atividades de regência calcadas na
dimensão interacional da linguagem, procurando desenvolver uma prática pautada
na leitura e compreensão de textos orais e escritos, enfatizando a participação
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interativa leitor/autor. Eles apostaram num trabalho com a oralidade e a produção
textual escrita, a partir do entendimento de que estas são formas concretas das
manifestações da linguagem nas comunicações diárias.
Percebemos que a prática de leitura realmente promoveu o acesso do aluno
ao conhecimento veiculado pelo texto, às especificidades da língua escrita, bem
como ao prazer estético da leitura. Esses aspectos podem ser constatados pela
atividade diária da leitura do livro O pequeno príncipe, cujo propósito foi o de seduzir
os alunos para ler, sem qualquer cobrança, conforme destacamos nos fragmentos a
seguir:
Fragmento 103 – (R 02, p. 20)
[...] finalizamos a leitura do livro, deixando assim uma sementinha de leitura plantada
naquela turma. Esperamos, pois, que ela tenha caído em solo fértil e que possa
germinar a partir de outras leituras feitas sob a orientação da professora/supervisora
de campo; que essa novas leituras gerem galhos frondosos e frutos doces do saber.

Fragmento 104 – (R 06, p. 8)
[...] fizemos questão de retomar as impressões e descobertas dos alunos sobre os
textos estudados, pois sabemos que, ao trabalhar com a leitura do texto, buscamos
identificar na sua estrutura o percurso de construção de sentido.

Constatamos também atividades voltadas para a exploração da oralidade, nas
quais os aspectos entonacionais foram enfatizados como condição de realização
dos textos lidos, considerando que em cada circunstância, dependendo da
formalidade e dos gêneros textuais, a entonação tem a função de auxiliar na
construção dos sentidos dos textos e na percepção da intencionalidade dos
interlocutores. Percebemos então que a pontuação e os contornos entonacionais
foram trabalhados de forma adequada ao contexto de uso e na própria realização da
leitura dos textos, conforme apontamos nos relatos que se seguem:
Fragmento 105 – (R 02, p. 11)
Em seguida, distribuímos entre os alunos o texto teatral “Greve”, de Gianfrancesco
Guarnieri, para uma leitura silenciosa e em seguida uma leitura dramatizada do texto,
na qual assumiram a fala das personagens, dando os contornos de entonação
requeridos por um texto teatral.

No que se refere à produção textual, os alunos-mestres realizaram tarefas de
escrita, tomando-as como atividade interativa, porque esta implica uma relação
cooperativa entre os interlocutores, tendo explorado, ainda, a função social que os
textos escritos desempenham nos contextos interacionais:
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Fragmento 106 – (R 02, p. 12)
Após leitura e escuta do poema “Para sempre”, abrimos espaço para que pudessem
expressar suas impressões sobre o poema. Em seguida, discutiram sobre a
importância da mãe na construção e equilíbrio da família. Depois, lemos outro poema
com a mesma temática, intitulado “A minha mãe”, de uma autora potiguar. E assim,
após a recitação dos poemas, com entonação própria, sugerimos uma produção de
texto com o gênero carta, que seria enviado às mães.

Verificamos, ainda, a ocorrência de ações didáticas nas quais os alunosmestres fizeram a transferência de conteúdos acadêmicos da Linguística Textual,
tais como os conceitos de “texto”, “discurso”, “gênero textual” e “suporte textual”,
para a sala de aula do ensino fundamental, conforme podemos observar a seguir:
Fragmento 107 – (R 02, p. 14)
Antes de iniciarmos o assunto resenha crítica, decidimos esclarecer algumas
definições sobre o que é texto, discurso, gênero e suportes textuais, fundamentados
em Marcuschi (2002) e Bakhtin (2000), entre outros. Para tanto distribuímos textos
com as respectivas definições.

Analisando esse fragmento, percebemos que os saberes linguísticos
veiculados na academia foram abordados na sala de aula do ensino fundamental
sem que houvesse a devida transposição didática, o que pode ser constatado na
citação dos autores e na distribuição de textos contendo os referidos conteúdos.
Sabemos que, na verdade, deveriam ter recebido um tratamento didáticopedagógico que permitisse a aplicabilidade no nível de escolarização em que ocorria
a regência de classe.
Finalmente, constatamos que o aluno-mestre, além de insistir em focalizar o
ensino prescritivo firmado na gramática, revela em seu discurso um imenso equívoco
que o faz agir didaticamente sem demonstrar uma postura teórica que sustente seu
fazer pedagógico. A grande questão que se levanta a partir dessa investigação é:
como ocorre o processo de formação desses alunos-mestres recém-saídos da
academia que, ainda, não conseguem efetivar a transposição dos saberes
linguísticos e didático-pedagógicos para o contexto escolar firmados nos
pressupostos funcionalistas de língua e uso? Consequentemente, como melhorar a
qualidade do ensino nas instituições escolares nos níveis fundamental e médio se
esses professores iniciantes não atentaram para as exigências de um ensino de
língua que favoreça o desenvolvimento da competência discursiva dos alunos,
alicerçado em fundamentos de Linguística e de Língua Portuguesa, bem como nos
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saberes e fazeres da pedagogia, que passam a ser os elementos articuladores da
teoria e da prática?
Esses questionamentos levaram-nos a refletir que é necessário rever o
projeto desse curso de licenciatura, haja vista que a atuação dos alunos-mestres nos
momentos dos Estágios Supervisionados revela sérias deficiências nos conteúdos
teóricos, metodológicos e práticos. Assim sendo, a partir do levantamento dos
significados construídos pelos alunos-mestres sobre a vivência profissional no
contexto das escolas e das observações que realizamos durante o período de
acompanhamento das atividades de estágios, sentimos que seria preciso
redimensionar o PPP do curso de modo que a formação acadêmica desses futuros
professores seja realmente significativa.

5.1.3 As concepções de linguagem e de gramática na regência de classe

Na formação acadêmica da licenciatura em Letras, espera-se que os alunosmestres adquiram saberes linguísticos e didático-pedagógicos que fundamentem
suas atividades práticas em Língua Portuguesa. Por essa razão, analisamos alguns
aspectos do fazer pedagógico desses alunos na fase de regência do Estágio
Supervisionado, no qual vivenciavam o exercício da docência. Traçamos como
objetivo investigar como ocorre a transposição didática desses saberes para o
contexto das salas de aula do ensino fundamental e médio para compreender as
concepções de linguagem ali adotadas e a sua articulação com as tendências
pedagógicas e as atuais políticas públicas para o ensino de Língua Materna –
aspectos relevantes de sua formação profissional. Essa articulação de saberes
linguísticos e didático-pedagógicos é um aspecto relevante no processo de formação
do futuro professor de Língua Portuguesa, porque a forma como o professor
concebe a língua/linguagem altera consideravelmente seu fazer pedagógico,
refletindo-se diretamente nos resultados da aprendizagem dos alunos.
Em linhas gerais, ao analisar os textos em que os alunos-mestres fizeram o
relato das atividades de regência, constatamos que há uma predominância de ações
didáticas que se caracterizam como um ensino prescritivo e uma concepção de
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língua enquanto sistema, conforme podemos depreender nas falas contidas no
fragmento que se segue:
Fragmento 108 – (R 10, p. 19)
Em seguida, realizou-se uma dinâmica com o espelho para que os alunos relatassem
suas ações diárias, usando a fala e assim trabalhávamos a expressão oral. A partir
dessa atividade, introduziu-se o conceito de classe gramatical verbo, usando as
respostas dos próprios alunos que participaram da dinâmica.

No fragmento acima, identificamos também uma visão equivocada do alunomestre com relação ao ensino da oralidade, pois ele considera que usar a fala numa
atividade é ensinar expressão. Sabendo que a ementa da disciplina de Metodologia
de Ensino de Língua Portuguesa veicula conteúdos que envolvem a Linguística
Aplicada ao ensino de língua e o tratamento didático dos conteúdos de oralidade,
leitura, produção textual e gramática, constatamos que esse aluno-mestre não
soube articular os conteúdos teóricos à prática, transpor adequadamente esses
saberes, nem transformar a oralidade em objeto de ensino.

Fragmento 109 – (R 01, p. 19)
Na aula seguinte, foi feita uma revisão oral da aula anterior (conceito de verbo),
sendo entregue o texto poético “Lição de gramática”, de David Chericián, com o
objetivo de trabalhar as conjugações verbais, as flexões do verbo, o modo e os
tempos.

Fragmento 110 – (R 07, p. 14)
Na última aula, foi entregue uma charge para que os alunos identificassem os verbos,
substantivos e adjetivos.

Fragmento 111 – (R 04, p. 15)
Sobre os aspectos linguísticos, o professor-estagiário trabalhou a concordância
nominal e verbal, levando para exemplificação do conteúdo anúncios retirados da
revista Veja.

Percebemos que alguns alunos, embora procurassem dinamizar as aulas
empregando uma metodologia interessante e motivadora, como a encenação de um
texto com fantoches, músicas, charges e filmes, demonstravam que o foco de sua
ação didática estava firmado numa concepção de língua como sistema, ao passo
que o objetivo principal era ensinar verbos, substantivos e advérbios.
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Fragmento 112 – (R 06, 17)
Para as aulas seguintes, a estagiária produziu um texto, “A peleja de Tomásio para
aprender advérbio”, com o propósito de explicar advérbio e locução adverbial,
utilizando a encenação teatral com fantoches.

Fragmento 113 – (R 16, p. 21)
Uma outra prática foi a execução de um filme, “O mar não está pra peixe”, que nos
permitiu concluir o conteúdo sobre substantivos e ao mesmo tempo introduzir o
conteúdo sobre adjetivos.

Assim, observamos que a concepção de linguagem adotada revela um tipo de
ensino que aposta no caráter formal da língua, pois, ainda que os alunos-mestres
tentem resgatar a contextualização em textos diversificados, o objetivo fundamental
é o de ensinar as estruturas da língua, tomando o texto apenas uma estratégia para
trabalhar os conteúdos gramaticais.

Fragmento 114 – (R 13, p. 11)
[...] planejamos em torno dos assuntos que faltavam ser cumpridos pela professora
de campo, tais como: interpretação de textos e gramática (adjuntos adverbiais).
Explicamos e apresentamos cartazes com exemplos e textos para serem retirados os
adjuntos [...] foi feita ainda atividade de produção textual, na qual cada aluno produziu
seu poema, o que foi bastante produtivo, pois despertou o interesse e as habilidades
de escrita dos alunos. Depois, trabalhamos os conteúdos de sujeito e predicado.
Explicamos, fizemos anotações e aplicamos uma atividade para que os alunos
reconhecessem esses termos essenciais da oração.

Em outros relatórios, verificamos que a realização do fazer pedagógico dos
alunos-mestres obedecia às determinações do professor tutor de estágio
(escola/campo de estágio), como se eles não pudessem agir com autonomia para
realizar as atividades de ensino, transpondo os saberes adquiridos no curso.
Fragmento 115 – (R 12, p. 22)
Os conteúdos sugeridos pela professora foram substantivos e sua classificação,
como também adjetivos, os quais foram trabalhados de forma contextualizada em
textos diversos.

Fragmento 116 – (R 08, p. 29)
Nas aulas seguintes, foi feita uma revisão sobre sujeito e predicado, conforme
determinação da professora colaboradora.

Fragmento 117 – (R 02, p. 27)
No 6º ano do ensino fundamental, foi solicitada pela professora de campo a
abordagem de conteúdos gramaticais, priorizando o ensino de verbos. Além disso, a
supervisora informou que no decorrer da regência fosse assistido um filme, tendo em
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vista que no planejamento bimestral já estava registrada uma atividade avaliativa em
que os alunos deveriam utilizá-lo na realização de um trabalho individual.

Fragmento 118 – (R 14, p. 31)
Todo o conteúdo que nos foi sugerido conseguimos desenvolvê-lo no período
proposto. Usamos o livro didático que os alunos possuíam como orientação da
supervisora de campo.

Essa atitude dos alunos-mestres deixa transparecer certa insegurança, talvez
pelo fato de se encontrarem em uma situação de grande tensão por estarem sendo
avaliados duplamente, isto é, tanto pela supervisora de ensino (universidade) quanto
pela supervisora de campo (escola). Todavia, entendemos que os alunos-mestres
deveriam assumir a sala de aula no período de regência com autonomia, pois para
isso foram preparados.
Encontramos, ainda, alguns relatos em que os alunos-mestres tentaram
inserir uma prática pedagógica pautada na concepção interacional da linguagem,
ministrando aulas em que a interação entre os interlocutores era impulsionada por
atividades didáticas que privilegiavam a compreensão, o debate e a reflexão acerca
de determinados temas e sua aplicação prática no cotidiano dos alunos.
Observamos, também, que foram ministrados conteúdos veiculados pela Linguística
Textual, tais como intertextualidade e intencionalidade, demonstrando, assim, a
solidarização de saberes transpostos para o contexto da sala de aula. Todavia, a
justificativa para tal prática pedagógica estava respaldada na afirmação de que
esses conteúdos poderiam ser cobrados em uma avaliação externa, demonstrando,
portanto, que não há firmeza na compreensão que têm sobre os objetivos de ensino
de língua.

Fragmento 119 – (R 17, p. 20)
Esse projeto de estilos musicais foi interrompido por algumas aulas porque precisaria
ser feita uma revisão geral de conteúdos que poderiam ser explorados na Prova
Brasil. Nessa ocasião, trabalhamos com a intencionalidade, intertextualidade,
informações implícitas e explícitas, bem como concordância verbal e nominal.

No que diz respeito ao ensino de produção textual, identificamos alguns
alunos-mestres que desenvolveram atividades de escrita, transpondo saberes
linguísticos que envolviam gêneros textuais diversificados. Porém, averiguamos que
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a preocupação deles era explorar, nos textos, os conteúdos de gramática e a
estrutura dos gêneros, como é perceptível nos fragmentos abaixo:
Fragmento 120 – (R 18, p. 26)
No 8º ano, trabalhamos o gênero “carta” com o intuito de promover e desenvolver as
habilidades de produção textual, além de apresentar, especificar e diferenciar os tipos
de cartas (comercial, oficial e familiar). Incentivando a leitura das produções
realizadas na sala de aula, objetivando a percepção da pontuação, ritmo de leitura,
estrutura do texto, além de fazermos, em conjunto, as correções ortográficas
encontradas nas correspondências.

Fragmento 121 – (R 15, p. 23)
Após explicações, lançamos um desafio para turma produzir textos publicitários a
partir de embalagens de produtos como Coca-cola, goiabada, leite ninho, creme
dental e capilar, Vita C, café cappuccino. Em seguida, os grupos tinham que elaborar
uma propaganda sobre o produto escolhido na qual iriam fazer uso dos adjetivos e
locução adjetiva, aplicando os conteúdos estudados.

Identificamos, também, alunos-mestres que revelaram explicitamente a
postura de uma abordagem tradicional de ensino da língua, alegando a falta de
interesse dos alunos em participar das atividades, haja vista que já estavam
acostumados com uma metodologia de ensino que não os levava a refletir, como
especificamos nos fragmentos a seguir:

Fragmento 122 – (R 11, p. 24)
No estágio do ensino fundamental, a metodologia aplicada pautou-se numa prática
mais tradicional, na aplicação dos conteúdos (pronomes, colocação pronominal e as
pessoas do discurso), especialmente, porque percebemos o desânimo que os alunos
apresentavam em relação à matéria.

Fragmento 123 – (R 19, p. 33)
Em relação às formas tradicionais de aplicação dos conteúdos que aderimos, os
alunos não questionavam, nem reclamavam, pareciam sempre satisfeitos.
Acreditamos que isso seja graças à forma como a matéria é ministrada pela
supervisora de campo, pois temos a certeza de que os discentes estavam
acostumados com essa abordagem de ensino tradicional.

Enfim, nos relatos dos alunos-mestres, constatamos que fica patente a falta
de um componente pedagógico que pudesse auxiliá-los na transposição dos
saberes da área da linguagem para o contexto de suas práticas, porque todo
professor de Língua Portuguesa precisa de um mínimo de teorias para sustentar
suas ações em sala de aula, de modo que possa tomar decisões pedagógicas
conscientemente, não somente acompanhando tacitamente os fazeres dos

188

professores de profissão ou fazendo do livro didático a única ferramenta de seus
fazeres didáticos. Nesse sentido, Oliveira (2010) adverte que existem cinco coisas
que todo professor de Português precisa saber, quais sejam: o que é ensinar, a
metodologia, a concepção de língua, os objetivos de ensino e o que significa ensinar
Português a falantes brasileiros. Esses pressupostos básicos, aliados à concepção
interacionista da língua, ao conceito de competência comunicativa, à noção de texto
e às suas relações com os gêneros e tipos textuais, constituem-se em ferramentas
que o professor deve utilizar para agir de modo pedagogicamente correto.

5.2 A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS-MESTRES SOBRE O PROCESSO DE
FORMAÇÃO

Um dos objetivos que traçamos nessa investigação foi identificar os
significados atribuídos pelos alunos-mestres ao processo de sua formação, pois
entendemos que suas vivências nas atividades teóricas e práticas davam-lhes a
oportunidade de refletir acerca do processo de ensino e aprendizagem na graduação
em Letras, após a implantação de um novo currículo, permitindo-lhes uma visão a
respeito da universidade, da escola e do ensino de Língua Portuguesa. Para tanto,
analisamos suas falas em relação ao curso e ao Estágio Supervisionado, uma vez
que estes são considerados como instâncias de preparação acadêmica e profissional
dos alunos em formação.

5.2.1 O curso

Nas falas dos alunos-mestres, procuramos investigar os significados
construídos em relação à formação profissional, a respeito dos quais apontaram
aspectos relevantes do curso de licenciatura em Letras, no que se refere às
disciplinas teóricas e práticas que compõem a grade curricular e ao processo de
aprendizagem do futuro professor de Português a partir de um novo projeto do
curso.
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Inicialmente, identificamos depoimentos dos alunos-mestres com relação à
grade curricular do curso, especialmente no que tange à distribuição das disciplinas
teóricas e práticas, conforme podemos observar nos fragmentos a seguir:

Fragmento 124 – (TES 03, Inf. 19)
Com o exercício de regência, foi possível comparar as leituras dos textos teóricos
efetuadas no decorrer do curso com a realidade da prática docente. Não só
comparar, mas aplicar conceitos ou desfazer conceitos que iam se consolidando sem
mesmo serem aplicados em sala de aula, o que nos fez entender que a grade
curricular do curso privilegia disciplinas altamente teóricas que não têm nada a ver
com a realidade da sala de aula.

Fragmento 125– (DCA 12, Inf. 14)
Na fase de regência, pude perceber que o curso de Letras enfatiza muito os
conteúdos teóricos de Linguística e de Literatura, que têm carga horária bem alta e
com várias disciplinas, mas não enfatiza as disciplinas práticas que tanto precisamos
quando chegamos às escolas.

Nos fragmentos 124 e 125, os alunos-mestres relacionaram primeiramente a
teoria estudada ao longo do curso com a prática pedagógica que realizaram na
escola, refletindo que no contexto da licenciatura vão se incutindo conceitos teóricos
sem que haja a aplicabilidade no dia a dia da sala de aula dos níveis de ensino
fundamental e médio. Nesse aspecto, os alunos-mestres fizeram uma apreciação
negativa com relação à associação dos conhecimentos teóricos e práticos
veiculados na academia, quando salientam que o curso “enfatiza muito os conteúdos
teóricos de Linguística e de Literatura, que têm carga horária bem alta e com várias
disciplinas” (fragmento 125), em detrimento das disciplinas de caráter prático, que
são, também, essenciais para o exercício da docência quando chegam às escolas.
Essa perspectiva revela-nos que os alunos-mestres perceberam a existência
da desarticulação entre a teoria e a prática desde os primeiros momentos em que
adentraram no contexto escolar, pois já no Estágio Supervisionado I (diagnóstico do
ambiente escolar) sentiram a necessidade de uma disciplina que os orientasse em
relação ao saber fazer no cotidiano da sala de aula de Língua Portuguesa. Todavia,
a afirmação mais significativa é a que salienta o caráter conteudístico do curso,
quando asseveram que a grade curricular privilegia os conteúdos específicos da
área em forma de disciplinas “altamente teóricas” (fragmento 124), sem relacioná-las
com o saber fazer que os alunos-mestres precisam para desenvolver as práticas
pedagógicas.
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Verificamos que os alunos-mestres refletiram sobre a articulação entre teoria
e prática, haja vista que compreenderam que as duas estão caminhando de forma
dissociada. Nesse aspecto, criticaram a universidade, os autores de livros e os
professores formadores, porque estes não articulam os conhecimentos teóricos
sobre a organização das aulas com a realidade que os futuros docentes vão
encontrar no contexto escolar, como destacamos no fragmento a seguir:
Fragmento 126 – (E 02, Inf. 15)
A impressão que temos é que, muitas vezes, autores e professores das universidades
não conhecem a realidade da sala de aula, vivendo em um mundo de fantasias, onde
os alunos são ótimos e não atrapalham as aulas com conversas paralelas ou então
consideram que o problema é o professor, que não consegue cativar o interesse da
turma para aprender a disciplina.

Os alunos-mestres perceberam que o estágio é o momento em que o futuro
docente precisa demonstrar competência para mediar sua ação pedagógica de
modo que os aspectos teóricos e práticos estejam aliados na fase de intervenção no
espaço escolar. Nessa perspectiva, eles atribuíram aos professores da academia a
falta de uma orientação metodológica mais efetiva para que os alunos-mestres
pudessem atender às especificidades do ensino de Língua Portuguesa nos níveis de
ensino fundamental e médio, tal como destacamos nos fragmentos abaixo:
Fragmento 127 – (DCA 09, Inf. 17)
Os professores da universidade, na sua grande maioria, usam métodos
tradicionalíssimos no seu fazer pedagógico, como exposição oral, quadro e giz ou,
quando querem modernizar, organizam seminários, mas vá dar uma aula no ensino
básico fundamental em forma de seminário! Os professores eram para nos incentivar
e indicar métodos mais didáticos, que se ajustassem aos níveis de ensino, com
recursos didáticos e posturas diferentes e mais atraentes aos alunos, mas não dão
porque eles próprios não agem dessa maneira.

Fragmento 128 – (E 03, Inf. 04)
Mas de negativo aponto para a ausência de uma disciplina em nossa carga horária
que orientasse o aluno que está se formando na questão da atuação na sala de aula,
no sentido de conseguir chamar a atenção dos alunos, assim como de materiais
didáticos que auxiliem no ensino. Como sugestão, destaco a alternativa de se ter uma
disciplina voltada para a prática de sala de aula, ou seja, uma fase do estágio
dedicada ao espaço escolar, dando sugestão de aulas práticas.

Fragmento 129 – (E 04, Inf. 23)
Como ponto negativo, não somente no Estágio supervisionado, mas em toda a
estrutura do curso de licenciatura, que não prepara os futuros professores para a sala
de aula. Não há, em sua grande maioria, professores universitários que coloquem em
sua prática docente o que tanto dizem que seus alunos devem fazer, ou seja, falam
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que devemos utilizar recursos variados, jogos, brincadeiras, no entanto, o que se vê
são aulas expositivas, quadro e giz, sem ao menos se preocuparem em atrair seus
alunos – nós – para a interação, a participação, a exposição de sua opinião e
compreensão em sala de aula. Depois nos criticam porque continuamos com a
prática dos professores antigos, do modo de se ensinar cristalizado já há décadas em
nosso país.

Além disso, no fragmento 127, os alunos-mestres apreciaram negativamente
o fazer pedagógico dos professores formadores que seguem uma metodologia
tradicional de ensino ou realizam atividades acadêmicas (seminário) que não podem
ser transpostas para o contexto de sala de aula dos níveis fundamental e médio. Já
nos fragmentos 128 e 129, os alunos-mestres mencionaram mais enfaticamente
problemas que perceberam na estrutura do curso de licenciatura, alegando que este
não prepara o licenciando para a sala de aula. No fragmento 128, destacamos,
ainda, na fala dos alunos-mestres, a necessidade de inserção de uma disciplina que
tivesse a função de articular os saberes e os fazeres na transposição de conteúdos
de ensino de Língua Portuguesa.
Nesse sentido, é necessário refletir e questionar como estão sendo utilizadas
as horas reservadas para a prática como componente curricular, isto é, a carga
horária prática contida nas disciplinas teóricas do curso, visto que poderiam ser
usadas para a realização de atividades que viabilizassem de forma reflexiva o saber
e o saber fazer no processo de ensino e aprendizagem, adequando os
conhecimentos teóricos e as metodologias aos diversos níveis de escolarização.
A partir dessas falas, podemos depreender que os alunos-mestres constroem
um significado de estágio como atividade técnica instrumental, isto é, como
momentos de aplicabilidade dos saberes teóricos em situações práticas. Contudo,
sabemos que as atividades de estágio não podem resumir-se apenas à aplicação de
teorias advindas das ciências da linguagem e da pedagogia veiculadas no processo
de formação para o contexto da sala de aula. Nesse caso, os alunos-mestres
concebem o estágio numa perspectiva de instrumentalização técnica quando
solicitam disciplinas de metodologia e novas técnicas para desenvolver suas práticas
de modo mais eficaz.
Nesse aspecto, concordamos com Pimenta e Lima (2010, p. 39), na medida
em que acreditamos que essa exigência dos alunos em formação reforça a
desarticulação dos conteúdos teóricos e práticos, além de criar o “mito das técnicas
e metodologias”, porque entenderam que o saber fazer pode resolver todas as
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deficiências do ensino. Assim sendo, os alunos-mestres afastaram-se da concepção
de estágio como uma aproximação com a realidade do cotidiano escolar, que
propicia a reflexão nas e das ações pedagógicas realizadas nas escolas. Por isso,
se entendemos o estágio nessa perspectiva de aproximação do aluno em formação
com a realidade educacional, a teoria e a prática devem estar associadas, uma vez
que a teoria ilumina a prática e esta viabiliza os pressupostos teóricos a partir dos
conteúdos veiculados nas salas de aula.
Com relação ao projeto do curso, podemos identificar nas falas dos alunosmestres uma concepção de estágio como instrumentalização técnica, apesar de o
documento trazer uma proposta de atividades teóricas e práticas de forma integrada.
Acreditamos que a distribuição da carga horária das diversas disciplinas foi
entendida de forma nebulosa, porque deixou margens para uma interpretação
distorcida da prática como componente curricular. Em virtude disso, essa prática
passou a ser concebida apenas como aplicabilidade dos conhecimentos teóricos, e
não como momentos de reflexões teóricas e práticas sobre as ações didáticas
vivenciadas pelos futuros professores no contexto escolar e na própria academia.
Além disso, verificamos que há um distanciamento entre a proposta de
formação contida no PPP (formar profissionais capazes de refletir teórica e
criticamente sobre a linguagem e sobre os domínios da prática pedagógica) e a
execução do currículo do curso. Percebemos esse aspecto na desarticulação
teoria/prática, sinalizada pelos alunos-mestres como um dos elementos que
provocou impacto tanto nos momentos de regência de classe quanto na forma de
estruturação dos estágios, a qual permanece nos moldes de um currículo normativo
em que primeiramente são adquiridos os conteúdos teóricos e depois sua aplicação
prática, pois as disciplinas de cada área são ministradas dissociadas dos estágios.
Contudo, compreendemos que em um curso de formação de professores todas as
disciplinas devem ser teóricas e práticas e o estágio um eixo articulador de todos os
componentes curriculares. Desse modo, as atividades realizadas em todas as
disciplinas devem ser canalizadas para a atuação dos alunos-mestres como futuros
docentes de Língua Portuguesa. Assim sendo, o estágio deveria iniciar-se já nas
primeiras disciplinas do primeiro semestre do curso e estender-se ao longo da
graduação, pois, no processo de sua formação, os alunos-mestres precisam
focalizar a sala de aula como seu futuro ambiente de trabalho e sua preparação
profissional, articulando os saberes e fazeres da atividade docente.
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Ainda com relação ao curso, os alunos-mestres salientaram que a grade
curricular não contém disciplinas específicas que os auxiliem no processo de
inclusão social, de modo que possam atender aos alunos com necessidades
especiais (surdos, surdos-mudos, cegos, autistas, deficientes mentais etc.).
Pudemos constatar esse aspecto porque, na análise do PPP, verificamos que os
componentes curriculares que envolvem a inclusão não constavam sequer no bloco
de disciplinas complementares, constituindo-se como elemento complicador da
prática pedagógica dos alunos-mestres na fase de regência de classe, como
podemos ver nos fragmentos abaixo:
Fragmento 130 – (E 02, Inf. 36)
Constatamos que é muito difícil ensinar em escola pública, porque falta material que
ajude a enriquecer as aulas. Uma sugestão que dou é ter no curso uma disciplina de
LIBRAS, pois sentimos muita dificuldade em trabalhar tudo o que havia sido
planejado para os alunos com problema de audição sem ter o devido preparo.

Fragmento 131 – (TES 01, Inf. 06)
Mas, por outro lado, saí mais angustiada porque eu me deparei com a questão da
inclusão social. E na realidade isso é algo muito difícil. Não sei o que a universidade
vai fazer para preparar-nos para enfrentar tamanho desafio, pois estagiamos numa
classe com a inclusão de deficientes. Na sala que a gente estava, havia cinco surdosmudos e um portador de deficiência mental. A própria professora nos revelou que
fazia uns seis meses que ela recebeu esta turma e que desde esse tempo está
desesperada, pois não sabe como lidar com isso! E nós, estagiários? O que fazer
com isso? Se existe essa inclusão, os alunos estão lá! E, assim, como é que a gente
vai fazer com esses alunos? O que vimos ali é como se eles só participassem
mesmo da socialização, porque o ensino em si, a... aprendizagem em si não
acontece para eles. A própria professora não sabe lidar com a situação. Então, nos
questionamos: o que é essa inclusão? Qual é o objetivo dessa inclusão? Qual é o
papel do professor nessa inclusão? Qual é o papel dos alunos nessa inclusão? Daí,
eu me desesperei, pois se não temos acesso aos conhecimentos na universidade?

Nos fragmentos 130 e 131, percebemos a preocupação dos alunos-mestres
com o processo de sua formação profissional, apontando que a universidade não
favorece o acesso aos conhecimentos necessários para que pudessem atender às
exigências da inclusão social, tendo em vista que já é uma realidade no contexto da
escola. Além disso, propõem a inserção de disciplinas na grade curricular do curso
que os auxiliem na difícil tarefa de preparar os alunos com necessidades especiais,
pois constataram que a inclusão acontece apenas na esfera da socialização,
enquanto a aprendizagem não ocorre satisfatoriamente. Notamos, ainda, a
perplexidade desses alunos-mestres no que tange ao despreparo da professora
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regente, que não sabe lidar com o desafio de atender aos discentes inclusivos
(fragmento 131).
No que diz respeito à grade curricular da licenciatura em Letras, os alunosmestres alegaram, ainda, que a duração das várias etapas de estágio e a
sobrecarga de atividades dificultaram a atuação no contexto escolar, uma vez que,
concomitantemente ao estágio, cursavam outras disciplinas teóricas, como podemos
constatar nas falas destes alunos, contidas nos fragmentos a seguir:
Fragmento 132 – (DCA 11, Inf. 27)
Além do mais, a duração do estágio é longa e ainda por cima estamos
cursando quatro disciplinas, o que provoca uma sobrecarga de atividades
muito grande, porque no estágio é preciso ter tempo para preparar as aulas.

Fragmento 133 – (E 03, Inf. 02)
O fato de o estágio ser realizado em várias etapas é mais dinâmico e
possibilita ao aluno uma experiência mais sólida, contudo, a falta de
organização das etapas que devem ser seguidas carece de mais rigidez,
devendo ficar bem claras, bem acordadas, assim como o acompanhamento
dos estagiários. Além disso, as atividades das outras disciplinas que
pagamos nos sobrecarregam muito.

Fragmento 134 – (E 04, Inf. 11)
O papel do Estágio III foi o de acrescentar experiências para minha formação,
porque a cada semestre nos deparamos com situações e contextos diferentes
e isso foi bom para que possamos tirar conclusões mais acertadas sobre a
situação do contexto escolar que será no futuro nosso ambiente de trabalho.
O estágio em várias etapas é muito cansativo, mas podemos adquirir
experiências, o ponto negativo é porque temos muitas disciplinas teóricas no
mesmo semestre dos estágios.

Fragmento 135 – (E 04, Inf. 21)
Apesar de sabermos a importância da regência durante o estágio, o longo
período que passamos em sala de aula torna-se cansativo, temos outras
disciplinas e estamos invadindo o espaço de um profissional e confundindo a
maioria dos alunos, que em suas mentes não consideram o estagiário um
profissional apto para lecionar e isso acaba sendo um ponto negativo para
ambas as partes.

No fragmento 133, os alunos-mestres apontaram, também, para as questões
de organização e de acompanhamento dos estagiários pelos professores
orientadores de estágio. Nesse aspecto, podemos conjecturar que essas
dificuldades podem ser consequência da falta de uma legislação que normatize as
atividades de estágio nos cursos de licenciatura ofertados pelo CERES/UFRN. Já
nos fragmentos 132, 134 e 135, os alunos-mestres assinalaram que, apesar de a
formatação do estágio em quatro semestres letivos ser relevante para o processo de
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formação profissional, porque favorece várias experiências no contexto das salas de
aula, as atividades de estágio tornaram-se cansativas em virtude de ter ocorrido
conjuntamente com outras atividades acadêmicas.
Em síntese, a partir desses significados construídos pelos alunos-mestres,
constatamos que o curso de formação de professores investigado mostra alguns
pontos que revelam fragilidades do PPP, especialmente no que se refere à
articulação dos saberes teóricos e práticos, à distribuição das disciplinas e
respectivas cargas horárias na grade curricular, assim como à própria organização e
ao acompanhamento dos estágios.
Dentre esses elementos, que são tidos como objetos de análises,
destacaremos, no item seguinte, os significados que os alunos-mestres atribuíram
ao Estágio Supervisionado, pois entendemos que compreender o que pensam sobre
as atividades de prática da docência que realizaram nas diversas etapas faz-nos
vislumbrar como ocorre a formação do futuro professor de Língua Portuguesa.

5.2.2 O Estágio Supervisionado

Buscamos identificar nas vozes dos alunos-mestres a significação que
atribuem aos estágios como uma das instâncias de formação profissional,
perseguindo, assim, um dos objetivos propostos na investigação. Para tanto,
destacamos a concepção de estágio revelada pelos referidos alunos, a forma como
constroem o sentido do que é “ser professor” e como incorporam a atitude do saber
e do saber fazer em função da aprendizagem dos alunos.
Ao analisar a vivência no contexto escolar nas diversas etapas do Estágio
Supervisionado e sua importância para a formação profissional, os alunos-mestres
avaliaram de forma positiva as atividades de práticas pedagógicas realizadas nas
quatro fases do estágio, haja vista que proporcionaram um contato mais significativo
com o ambiente profissional, como explicitado nos fragmentos que se seguem:
Fragmento 136 – (E 01, Inf. 15)
Essa vivência no contexto escolar é de fundamental importância para a nossa
formação como futuros professores, porque nos proporciona a aquisição de um outro
conhecimento, que por mais que se dediquem os professores da universidade,
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não conseguem transmitir de forma verídica: o conhecimento da verdadeira
realidade vivenciada pelos professores e alunos diariamente nas escolas.

Fragmento 137 – (E 01, Inf. 20)
Embora já tivesse participado de outras atividades que exigiam o contato com a sala
de aula, achei essa experiência do Estágio I bastante proveitosa, pois, como estava
observando o dia a dia na sala de aula, pude entender como as coisas realmente
acontecem no contexto escolar. Esse foi um dos pontos positivos do estágio, o
contato direto com a escola. Algo que poderíamos fazer para melhorar isso era
participar dos planos de aula junto com o professor.
Fragmento 138 – (E 02, Inf. 15)
O Estágio II foi o que considerei mais proveitoso e que mais contribuiu para a minha
formação, pois tivemos a oportunidade de manter contato direto com os alunos,
preparar e executar as aulas planejadas, preocupando-nos em atingir um bom
resultado de aprendizagem. Foi assustador esse mundo da sala de aula, mas tudo
o que é novo é assim. Por isso, a importância dessa atividade nos proporcionou esse
contato com a realidade antes da tão falada e assustadora “regência” do estágio final.

Fragmento 139 – (E 03, Inf. 11)
O papel do Estágio III foi o de acrescentar experiências para minha formação,
porque a cada semestre nos deparamos com situações e contextos diferentes e isso
foi bom para que possamos tirar conclusões mais acertadas sobre a situação do
contexto escolar, que será no futuro nosso ambiente de trabalho.

Os posicionamentos dos alunos-mestres contidos nos fragmentos 136 a 139
revelam que eles apresentam uma maior percepção de que o estágio, além de
oportunizar a vivência na sala de aula, pode permitir a reflexão sobre os fazeres
pedagógicos inerentes à profissão. No fragmento 136, a apreciação positiva dos
alunos-mestres acerca da experiência concreta no contexto escolar é enfatizada de
modo contundente, quando salientam que nenhum conhecimento adquirido na
universidade é tão valoroso quanto viver o cotidiano da sala de aula.
No que diz respeito à concepção de estágio, os alunos-mestres apontaram
que as atividades práticas desenvolvidas nas instituições escolares têm apenas a
finalidade de aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos na academia,
conforme identificamos nos fragmentos 140 a 142, a seguir:
Fragmento 140 – (E 03, Inf. 2)
O Estágio III foi de fundamental importância, pois proporcionou uma experiência
mais significativa da futura área de atuação, sendo que desta vez pude aplicar todos
os conhecimentos adquiridos durante o curso, assim como administrar a turma e
as situações problemas [...].
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Fragmento 141 – (E 04, Inf. 5)
O estágio foi de extrema importância, uma vez que propiciou a vivência de diversas
realidades oferecidas no mundo escolar. Além disso, o estagiário tem a oportunidade
de atuar como professor, colocar em prática os ensinamentos adquiridos no
processo de formação.

Fragmento 142 – (E 04, Inf. 13)
O Estágio IV foi de grande importância para minha formação acadêmica, trazendo
para mim uma ideia de como será assumir minha própria turma. E ainda foi
fundamental, pois oportunizou a aproximação da teoria e prática de forma mais
estreita.

Dessa forma, podemos constatar que os alunos-mestres demonstram ter uma
concepção de estágio como instrumentalização técnica, na qual a teoria encontra-se
desarticulada da prática. Essa separação dos conhecimentos teóricos e práticos é
claramente observada quando afirmam ser o estágio o momento de aplicação das
teorias, dando-nos a ideia de que já existia na estruturação dos componentes
curriculares do curso investigado essa dissociação, haja vista afirmarem que no
estágio têm a oportunidade de “colocar em prática os ensinamentos adquiridos no
processo de formação”. Com relação a essa desarticulação, os alunos-mestres já
haviam se pronunciado quando construíram os significados sobre o curso, conforme
salientamos no item 5.2.1.
Dentre os significados atribuídos ao estágio como momento de formação, os
alunos-mestres teceram considerações a respeito das atividades realizadas no
contexto das escolas no que se refere à presença dos estagiários nas salas de aula,
à

parceria

universidade/escolas,

à

organização

das

diversas

etapas,

ao

acompanhamento e à duração dos estágios, bem como à representação que os
estagiários fazem de si próprios.
Inicialmente, os alunos-mestres fazem uma apreciação negativa de suas
presenças nas salas de aula durante um período muito longo, pois entendem que
isso pode não ser bem aceito pelos professores regentes, que, de certa forma,
sentem-se obrigados a recebê-los por força de um convênio firmado entre a
universidade e as escolas através das DIRED. A partir dessa compreensão, os
alunos-mestres sentem-se como “intrusos” ou “estranhos” em relação à turma e ao
professor regente, conforme atestamos nos fragmentos seguintes:

198

Fragmento 143 – (E 01, Inf. 18)
Estágio sempre é bom, embora estejamos sempre até o pescoço, atolados de
trabalhos acadêmicos. Como pontos positivos, sermos bem direcionados e bem
recebidos nas escolas. E quanto aos pontos negativos, ter que fazer relatórios,
análises de dados, essas coisas e etc. Por mais que sejamos bem recebidos nas
escolas, nos sentimos intrusos, sei lá, é chato quando alguém observa o que você
está fazendo, compreende? Eu sei, eu sei, só se observando é que se aprende. Nem
sempre.

Fragmento 144 – (E 03, Inf. 01)
O estágio como fechamento de um ciclo proporciona ao aprendiz uma visão mais
clara sobre sua profissão e decanta metodologias e atitudes na interação com os
alunos. Porém, com o professor supervisor de campo o tempo todo dentro da sala de
aula impediu a tomada de decisão do estagiário. Como sugestão, inclui-se a redução
na carga horária dentro da sala de aula em função de um notório desgaste na
relação entre a turma e um estranho (estagiário).

Fragmento 145 – (E 02, Inf. 01)
A regência partiu de uma postura profissional, tendo sido altamente positiva, apesar
de que nem sempre o fazer pedagógico tenha sido satisfatório, tendo em vista a
indisciplina dos alunos, que não sabem o que seja estar numa sala de aula, porque a
posição do estagiário na sala de aula seja transitória e de os alunos não o
verem como profissional. Apesar disso, acho que minha prática serviu para minha
formação porque permitiu que eu olhasse criticamente para a sala de aula.

No fragmento 143, os alunos-mestres salientam que embora a escola os
receba bem, a presença deles na sala de aula é caracterizada como uma atitude de
observador, na qual o olhar exotópico é a essência de suas atividades,
especialmente nos estágios I e II (fase de diagnóstico e fase de observação,
respectivamente). Por isso, a representação que fazem do seu papel de estagiários
é de “intrusos” e “estranhos” ao ambiente de sala de aula. Nesse caso, percebem
que o professor regente sente-se observado e reconhece que isso é constrangedor
tanto para o observador como para o observado.
Essa situação de constrangimento é percebida, também, no fragmento 144
com relação à turma, em virtude de os alunos-mestres afirmarem que os discentes
da instituição escolar precisam conviver com “estranhos”. Assim sendo, a partir
dessa representação como “intrusos”, os alunos-mestres interpretaram a visão dos
alunos das salas nas quais estagiaram, afirmando que estes não os veem como
profissionais, mas apenas como estagiários, porque a permanência deles é
“transitória”, conforme especificamos no fragmento 145.
Ainda no fragmento 144, identificamos uma apreciação negativa com relação
à presença constante do supervisor de campo que, segundo o aluno-mestre, de
certa forma, inibe sua ação didática no momento da regência de classe. Dessa
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maneira, os estagiários sentem-se invadidos com a presença do professor regente,
ao mesmo tempo em que se percebem como invasores do espaço escolar e, em
consequência, demonstram uma representação negativa deles próprios, porque se
veem e agem apenas como alunos-mestres e não como futuros profissionais.
A evidência maior dessa representação encontra-se destacada no fragmento
146, a seguir, quando os alunos-mestres apontaram que por se sentirem “intrusos”
não se alinharam no papel de regente da sala, isto é, não tiveram autonomia e a
direção de sala para realizar ações didáticas que tornassem a aprendizagem dos
alunos mais prazerosa, restringindo-se a seguir a prática pedagógica do professor,
mesmo tendo consciência de que essa atitude não era a melhor.
Fragmento 146 – (DCA 13, Inf. 22)
As atividades do Estágio III seguiram o roteiro do professor, que, por sua vez, já
seguia o livro didático e nós demos prosseguimentos. Fizemos assim justamente para
não interferir no planejamento do professor. Percebemos a importância dessa atitude
porque já éramos intrusas e não podíamos interferir ainda mais nas atividades dele,
mas facilitar seu trabalho. Então, nesse sentido, entendemos que por termos a
intenção de trabalhar de acordo com as necessidades do professor, deixamos
de usar de nosso poder de dar rumo à nossa ação didática e atender aos alunos
que possivelmente teriam uma aprendizagem mais prazerosa.

No fragmento 147, a seguir, constatamos que os alunos-mestres, além de
reafirmarem

suas

presenças

como

“intrusos”,

perceberam

que

há

certo

comprometimento da parceria entre a universidade e as escolas/campo de estágio, a
ponto de sentirem-se constrangidos na realização das atividades de estágio.
Podemos comprovar essa situação quando os estagiários afirmam que não há
“algum tipo de troca entre observador e observado”, em que o observador
representa a universidade e o observado é o professor regente. Nesse caso, o
professor é tomado apenas como “objeto de estudo”, não havendo por parte da
universidade a preocupação de fornecer às escolas uma contrapartida.
Fragmento 147 – (E 01, Inf. 19)
Achamos extremamente necessária e positiva essa vivência para nossa formação
profissional, pois foi com base nela que tivemos nosso primeiro contato com a escola.
Contudo, achamos constrangedor invadirmos o espaço do professor, fazê-lo
objeto de estudo sem que haja algum tipo de troca entre observador e observado.
Além disso, gostaríamos que fosse revista a quantidade de formulários, fichas,
questionamentos, porque são desgastantes e repetitivos, apesar de direcionar nosso
olhar quanto às características da instituição escolar.
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É sabido que a universidade não disponibiliza qualquer tipo de benefício para
as instituições escolares, nem para os professores regentes que atuam como tutores
dos estagiários. Esse aspecto tem sido apontado como um dos constrangimentos
que os alunos-mestres encontram quando chegam às salas de aula. Desse modo,
vale salientar que a questão da contrapartida da universidade para com as
escolas/campo de estágio é um dos pontos relevantes que precisam ser retomados
na proposta de revisão das atividades de estágio e do projeto do curso de Letras
que investigamos.
No tocante à organização das etapas de estágio, os alunos-mestres
apontaram alguns elementos que consideram como pontos negativos para a
realização das atividades, dentre eles, as questões de acompanhamento do estágio
por parte dos orientadores, como é possível observar nos fragmentos 148 a 150
destacados a seguir:

Fragmento 148 – (E 01, Inf. 15)
[...] Um ponto negativo foi a falta de orientação por parte dos coordenadores de
estágio e como positivo as várias experiências de ensino que conhecemos quando
estivemos na escola.

Fragmento 149 – (E 02, Inf. 1)
Foi bom porque trabalhar em equipe tem suas vantagens e assim conseguimos nos
apoiar um no outro. Mas poderíamos ter realizado um estágio de alguma forma
mais concreta de retorno sobre nosso desempenho e que a supervisão pudesse
dizer a cada estagiário em que e como poderia melhorar sua prática. A
finalização com um excelente relatório não garante uma boa prática, nem
respostas reflexivas sobre o que fizemos. O problema da desarticulação do
estagiário com o professor/supervisor provoca a solidificação de certos “vícios” na
prática, por isso é necessária a participação do orientador.

Fragmento 150 – (E 03, Inf. 2)
O fato de o estágio ser realizado em várias etapas é mais dinâmico e possibilita ao
aluno uma experiência mais sólida, contudo, a falta de organização das etapas que
devem ser seguidas carece de mais rigidez, devendo ficar bem claras, bem
acordadas, assim como o acompanhamento dos estagiários.

Nos fragmentos 149 e 150, consideramos significativa a apreciação negativa
dos alunos-mestres em relação ao fechamento das atividades práticas, haja vista
considerarem que a elaboração do relatório final, por si só, não permite a reflexão
sobre a prática pedagógica que desenvolveram no contexto das salas de aula, pois
seria necessária uma atividade de socialização na qual o orientador fornecesse um
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momento em que houvesse um feedback da atuação dos futuros professores. Esse
momento de socialização seria de fundamental importância porque oportunizaria
uma culminância das atividades que foram desenvolvidas, bem como uma avaliação
dos estágios por parte dos próprios alunos-mestres e dos professores regentes.
No que se refere ao acompanhamento dos alunos-mestres, nas diversas
fases do estágio, podemos depreender nas falas contidas nos fragmento 151 e 152,
a seguir, que um dos pontos cruciais dos estágios é a orientação aos estagiários,
durante todo o semestre letivo. Pela apreciação negativa dos alunos-mestres,
podemos verificar que a sistemática de orientação não tem acontecido de modo
satisfatório (fragmento 151), o que exige uma reflexão mais apurada para se pensar
a respeito de uma revisão completa das atividades dos orientadores de estágio. De
igual modo, apontaram que a coordenação dos estágios não tem funcionado
plenamente (fragmento 152), provocando

desencontros

nas

atividades

de

socialização e prejudicando os alunos.
Fragmento 151 – (E 04, Inf. 19)
Bom, as atividades no Estágio IV não tiveram a clareza que deveriam ter porque
houve troca de orientador e de coordenador no momento em que as atividades de
orientação deveriam estar em pleno exercício, o que, na verdade, nunca aconteceu
com a eficiência requerida. Nessa nova forma de estágio, cada professor ficou
responsável por um grupo de alunos, mas nem todos os professores cumpriram o seu
papel de orientador. O que pudemos ver é que alguns orientadores exigiam e
impunham regras, mas nem ao menos entraram em contato com os alunos
estagiários para saber o que faziam. Ficando o aluno à mercê de um roteiro e de
apenas uma visita desnecessária de seu orientador, a fim de “avaliar” o seu
fazer pedagógico, quando sabemos que é impossível e até ilógico “avaliar” o
fazer pedagógico do aluno estagiário em apenas uma aula. Portanto, não me
recordo, em nenhum momento, desta forma de estágio ser positivo. Os pontos
negativos estão explícitos e como sugestão diria que repensassem sobre o
significado da palavra orientação.

Fragmento 152 – (E 04, Inf. 33)
[...] Esta fase IV, por sua vez, teve mudanças positivas, que foi a divisão da sala em
pequenos grupos, que seriam orientados por vários professores/orientadores. No
entanto, essa mudança foi um pouco repentina, o que descontrolou algumas
orientações, pois tinha orientador que nem sequer tinha a lista dos alunos que iria
orientar. Considero isto uma falha da coordenação. Quanto à fase de socialização,
também houve alguns problemas na comunicação entre a coordenação e os
estagiários. A socialização foi marcada por e-mail, com normas e cobranças que não
condiziam com o momento que passávamos no Estágio. Isso mostra que não houve
articulação entre os estagiários, a coordenação e os orientadores, deixando muito a
desejar.
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A partir dessa apreciação negativa dos alunos-mestres, conseguimos detectar
questões relevantes sobre a própria organização das atividades de estágio, o que
nos faz refletir acerca das ementas propostas no PPP e da forma como estão sendo
executadas na prática. Indagamo-nos, ainda, sobre o planejamento e o cronograma
de estágio, nos quais devem figurar a distribuição de carga horária para cada etapa,
inclusive contemplando os momentos de orientação e de socialização, haja vista que
esse acompanhamento aos alunos é de extrema necessidade para o bom
andamento das diversas fases dos estágios.
Além desses aspectos, observamos que os alunos-mestres analisaram
criticamente a falta de um horário específico para as disciplinas de estágios, o que
acabou prejudicando as orientações, conforme expressam no fragmento 153, a
seguir:
Fragmento 153 – (E 01, Inf. 35)
[...] O que faltou foi um horário específico para o funcionamento dessa
disciplina, por isto, não tivemos quase contato com os orientadores, assim senti
dificuldade para a elaboração do relatório.

Encontramos também alguns alunos-mestres que criticaram a quantidade de
instrumentais, que tornam “desgastantes e repetitivos” os estágios de diagnóstico e
de observação (fragmento 154), como também a carga horária excessiva dessas
etapas (fragmento 155) e a concomitância na oferta de disciplinas teóricas e práticas
(fragmento 156), segundo destacamos abaixo:

Fragmento 154 – (E 01, Inf. 19)
Contudo, achamos constrangedor invadirmos o espaço do professor, fazê-lo objeto
de estudo sem que haja algum tipo de troca entre observador e observado. Além
disso, gostaríamos que fosse revista a quantidade de formulários, fichas,
questionamentos, porque são desgastantes e repetitivos, apesar de direcionar
nosso olhar quanto às características da instituição escolar.

Fragmento 155 – (E 01, Inf. 20)
Após um período de 15 aulas observadas, constatei que ver a realidade de uma sala
de aula serve para nos deixar conscientes de qual é o papel do professor, observar
as metodologias utilizadas na aplicação dos conteúdos e ver também o interesse por
parte dos alunos. Como ponto negativo, aponto o número excessivo de aulas e
para quem trabalha não dá para conciliar os horários. E, ainda, que seria preciso
haver uma pesquisa nas salas de aula para saber que conteúdos estão sendo
trabalhados para encaixar com o nosso projeto de trabalho através de oficinas.
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Fragmento 156 – (E 03, Inf. 33)
Além do mais, a duração do estágio é longa e ainda por cima estamos cursando 4
disciplinas, o que provoca uma sobrecarga de atividades muito grande, porque no
estágio é preciso ter tempo para preparar as aulas.

Analisando essas falas dos alunos-mestres, verificamos a necessidade de
rever a organização dos estágios em seus aspectos estruturais, pois os significados
atribuídos a essas atividades apontam para questões de fragilidade na estrutura dos
componentes curriculares referentes às práticas pedagógicas, no que diz respeito ao
planejamento e à execução das disciplinas, à distribuição da carga horária, ao
sistema de orientação e às formas de parceria entre as escolas e a universidade.
Os alunos-mestres atentaram, também, para o estágio como momento de
reflexão sobre a profissão docente e sobre os fazeres pedagógicos, pois
demonstraram que a vivência na escola é um tempo relevante para o aprendizado
do cotidiano de uma sala de aula e para compreender o verdadeiro papel do “ser
professor”, como podemos ver nos fragmentos a seguir:
Fragmento 157 – (E 03, Inf. 22)
Nesse estágio, tivemos a oportunidade de compreender melhor em que consiste
a profissão para a qual estamos nos preparando, pois ficamos responsáveis pelo
planejamento e execução das aulas, como também pela avaliação das atividades
realizadas. Percebi quão complexo é o processo de ensino e aprendizagem e
como ainda temos que aprimorar nosso trabalho pedagógico, pois isso também
acontecerá a partir do momento em que de fato estivermos numa sala de aula,
vivendo a realidade e aprendendo com ela e transformando-a quando
necessário. Essa fase do estágio foi bastante importante para que se possa refletir: é
essa profissão que realmente quero seguir? Estou preparada para lidar com
todos os desafios e com todas as dificuldades que encontrarei pelo caminho do
estágio? Que valor terá meu trabalho na vida dos meus alunos? Que valor terá
para minha vida o trabalho com eles?

Fragmento 158 – (DCA 05, Inf. 08)
A realização do Estágio II nos proporcionou um novo olhar acerca da prática da
docência. A partir da vivência no contexto escolar, pude entender melhor o real
papel de um professor e a grande responsabilidade que lhe é cabível no
processo de ensino e aprendizagem. Durante o período em que lecionamos,
auxiliando a professora de Língua Portuguesa daquela escola, despertei também
para as dificuldades e desafios existentes nessa profissão, que exigem do
docente a determinação e a coragem para alcançar os objetivos de ensino.
Porém, acredito que o profissional que gosta do que faz procura superar, mesmo
com suas limitações, as dificuldades ou as barreiras que lhes são impostas.
Assim, posso afirmar que passei a me interessar mais ainda por essa profissão,
depois dessa experiência, pois pude encontrar um campo onde posso plantar e
colher bons frutos.
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Fragmento 159 – (DCA 22, Inf. 9)
O Estágio II serviu para que pudéssemos vivenciar o dia a dia do professor e com
isso termos consciência da importância que esse profissional tem. O que pude
perceber é que, a cada semestre, tenho mais certeza de que escolhi a profissão
certa, pois, mesmo sabendo, vendo e vivendo todas as dificuldades enfrentadas
pelos professores, não me arrependo da escolha que fiz. Foi através do estágio
que pude perceber as qualidades e defeitos dos profissionais, que tive oportunidade
de observar e, a partir disso, tentar ser uma profissional que fará a diferença no
contexto escolar.

Fragmento 160 – (E 01, Inf. 11)
A experiência de vivenciar a prática docente foi uma oportunidade de conhecer mais
como funciona a atividade profissional do professor. Mas essa observação também
me proporcionou a confirmação de como é difícil e tenso o trabalho do professor,
que trabalha muito e não é recompensado como merece. Mas, de toda forma,
acredito que essa atividade, Estágio I, proporcionou um maior conhecimento de como
é o cotidiano escolar.

Nas falas contidas nesses fragmentos, os alunos-mestres refletiram sobre a
escolha da profissão (fragmento 159) e o significado da sua ação docente para o
alunado e para eles próprios, demonstrando que têm consciência das dificuldades e
dos desafios do ofício de ser professor, quando asseveram que “é difícil e tenso o
trabalho do professor” (fragmento 160), bem como pensaram a respeito das
perspectivas de desvalorização da profissão, ao apontarem que o docente “trabalha
muito e não é recompensado como merece”, tal como podemos constatar no
fragmento 160.
Nos fragmentos 157 e 158, demonstraram o reconhecimento de que a
atividade de docência exige do professor uma postura difícil e de grande
responsabilidade para a efetivação do processo de ensino e aprendizagem. Desse
modo, significaram o estágio como um momento ímpar para viver a sala de aula na
perspectiva de um professor, conscientes das atividades exigidas pelo trabalho
docente e das inúmeras responsabilidades inerentes à profissão. Essa consciência
dos desafios do ofício de “ser professor” encontra-se enfatizada nas falas dos
alunos-mestres, nas quais se questionam e refletem sobre o preparo exigido pela
profissão, como vemos a seguir: “É essa profissão que realmente quero seguir?
Estou preparada para lidar com todos os desafios e com todas as dificuldades que
encontrarei pelo caminho do estágio? Que valor terá meu trabalho na vida dos meus
alunos? Que valor terá para minha vida o trabalho com eles?” (Fragmento 157, E 03,
Inf. 22).
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Ainda, no fragmento 158, analisando os desafios da profissão docente, os
estagiários consideraram que um verdadeiro profissional procura superar os
desafios, mesmo com todas as limitações, haja vista que na complexidade do
trabalho pedagógico é preciso que o futuro professor aprenda, na vivência com a
realidade, procurando transformá-la. Além disso, os alunos-mestres compreenderam
que a construção do “ser professor” não se encerra ao término dos estágios, mas se
estende ao longo da vida profissional, quando estarão assumindo a docência.
Em relação às contribuições das experiências docentes para a formação
profissional, os alunos-mestres salientaram a relevância de vivenciar as atividades
cotidianas do professor, vislumbrando que é um desafio exercer a docência numa
escola pública, por causa das condições de trabalho (fragmento 161) e da
desvalorização da profissão (fragmento 162), como destacamos nos fragmentos a
seguir:
Fragmento 161 – (E 04, Inf. 18)
A regência no ensino médio contribuiu para nossa formação acadêmica no sentido de
que poderemos vivenciar experiências que fazem parte da rotina do professor. Isso
nos possibilitou vivenciarmos os desafios da docência, visto que o fazer pedagógico
na escola pública é um desafio constante que o professor tem que enfrentar,
pois é muito difícil lidar com turmas numerosas, falta de material didático, dentre
tantas outras dificuldades.

Fragmento 162 – (E 02, Inf. 10)
[...] Essa atividade mostrou-me que, numa sala de aula, nem sempre iremos agradar
a todos os alunos, pois mesmo que os professores tragam, como nós, algo
interessante e bom material didático, parte da turma não cooperou, ficando dispersa.
Então, isso me fez ver que não é possível trabalhar com a hipótese da aceitação
total de qualquer proposta pedagógica pelo alunado, que ainda não percebeu a
importância da educação.

Finalmente, encontramos apreciações positivas, nas quais enfatizam que “ser
professor” exige certas atitudes que iniciam antes mesmo da realização das aulas,
em virtude de reconhecerem que o ato de ensinar é intencional e, por isso, requer do
docente o poder decisório para poder planejar, organizar e executar suas aulas, o
que podemos constatar nos fragmentos a seguir:

Fragmento 163 – (DCA 08, Inf. 17)
Percebi ainda que ser professor não é apenas no momento de estar frente a frente
com os alunos, mas já começa quando pensa em realizar a aula.
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Fragmento 164 – (E 02, Inf. 22)
[...] Pude concluir com isso que o professor, como mediador, deve organizar
situações didáticas favoráveis ao desenvolvimento dos alunos.

Fragmento 165 – (E 04, Inf. 4)
Após vivenciar a experiência de regência no ensino médio, [...]. Essa etapa me
ajudou muito porque me fez sentir como é dar aula para o ensino médio e perceber
que é na prática que sentimos as dificuldades e nos damos conta de como é difícil
encontrar respostas para solucionar alguns problemas que encontramos na
sala de aula. Como ponto positivo, aponto essa oportunidade única de nos
inserirmos na sala de aula como regentes da ação pedagógica e nos sentindo como
professoras [...].

Vale salientar que os dados coletados revelaram como os alunos-mestres
incorporam as atitudes do saber e do saber fazer, a partir das experiências de
docência vividas no contexto da sala de aula de Língua Portuguesa. Assim sendo,
reconheceram que os estágios proporcionaram a aplicação de conhecimentos
linguísticos e didático-pedagógicos que enriquecem o exercício da docência dos
futuros profissionais, conforme destacamos nas falas contidas nos fragmentos a
seguir:
Fragmento 166 – (DCA 09, Inf. 12)
As impressões que ficam do Estágio II são positivas, porque ele possibilitou a prática
da teoria acumulada durante o curso, além de um contato mais contundente com o
futuro campo de atuação. Essa etapa do estágio possibilitou também o
desenvolvimento da autonomia do estagiário, uma vez que o colocou como artífice
principal do processo de planejamento, execução e avaliação de atividades.

Fragmento 167 – (DCA 11, Inf. 14)
Para mim, o estágio foi de grande importância para ajudar a seguir a carreira de
professor, pois, diferentemente do Estágio I, pude sentir na pele um pouco do que
é ser professor. Tive a oportunidade de elaborar planos de aula e sentir a dificuldade
de atender uma turma diversificada com alunos regulares e repetentes, lidar com
alunos que participavam e outros desinteressados etc. e, principalmente, porque pude
estar em contato real com os alunos.

Observamos nessas falas que os alunos-mestres analisaram a essência do
fazer pedagógico em suas múltiplas atividades, evidenciando a organização da aula
como um ponto relevante para o desenvolvimento satisfatório do processo de
ensino, além de destacarem a elaboração do planejamento, a execução da aula, a
avaliação e a direção de classe. Nesse sentido, constatamos a importância que
deram ao planejamento das aulas como fator preponderante do trabalho docente,
como se encontra mais enfaticamente expresso nos fragmentos a seguir:
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Fragmento 168 – (E 02, Inf. 22)
De acordo com a experiência desse estágio, percebi que o fazer pedagógico do
professor é de fundamental importância para o êxito do processo de ensino e
aprendizagem. Assim, iniciamos o nosso trabalho com o planejamento, fator
necessário para se desenvolver uma boa aula. Nele, procuramos organizar os
conteúdos de acordo com a turma e o tempo. Para isso, a professora nos orientava
para certas questões. Assim, desenvolvemos atividades que despertavam o interesse
dos alunos e que facilitavam a aprendizagem [...].

Fragmento 169 – (DCA 22, Inf. 9)
Essa fase do estágio ensinou-nos que não basta ter o domínio do conteúdo, mas
planejar e organizar a prática, utilizando recursos didáticos que atinjam a atenção
dos alunos e que, especialmente, facilitem sua aprendizagem.

Além dos aspectos didático-pedagógicos acima descritos, os alunos-mestres
ressaltaram a importância das relações interpessoais entre professor e alunos para
o desenvolvimento de uma prática docente prazerosa e uma aprendizagem
satisfatória. Nesse aspecto, observamos que procuram demonstrar a estreita relação
existente entre o fazer pedagógico do professor, as atitudes de direção de classe e
as relações interpessoais.
Fragmento 170 – (E 02, Inf. 11)
A situação de ensino e aprendizagem na turma observada era sempre construída em
parceria entre alunos e professora. A mesma relacionava-se muito bem com seus
alunos e quando explicava o conteúdo procurava trazer exemplos comuns ao dia a
dia dos mesmos, utilizando também uma linguagem clara. Assim, a professora
acabou aproximando-se de seus alunos, numa relação de companheirismo, o
que facilitava o processo de ensino e aprendizagem. Tal relação permitiu-me
perceber que a aprendizagem é construída a partir da unidade professor/alunos e
quando intimamente articulada.
Fragmento 171 – (E 01, Inf. 15)
O fazer pedagógico da professora observada é muito dinâmico, pois consegue
explicar os assuntos que prepara para as aulas mesmo com mais da metade dos
alunos conversando. Para ser professor, tem que ser criativo e impor respeito na
sala de aula e isso ela consegue fazer com desenvoltura. Isso contribuiu para nossa
formação a partir do momento em que entendemos como funciona a escola e a
relação professor/alunos.

Fragmento 172 – (E 01, Inf. 18)
Como futura professora, observar a relação professor/alunos foi muito bom porque
poderá me ajudar muito, pois percebi a importância de estabelecer o triângulo
interativo: professor/aluno/conteúdo em perfeita harmonia.

Fragmento 173 – (E 01, Inf. 33)
Acredito que a situação de ensino e aprendizagem nas aulas observadas de língua
portuguesa não se materializou significativamente, uma vez que não havia um
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respeito mútuo entre docente/discentes. A turma em questão fazia um imenso
barulho, não contribuindo nem um pouco com o professor, o que culminava com a
falta de domínio do professor.

Nos fragmentos 170 a 173, os alunos-mestres evidenciaram que a
aprendizagem é favorecida pela forma como o professor articula a metodologia de
ensino e pelo modo como interage com os alunos, numa atitude em que impõe
respeito e companheirismo. Todavia, entenderam que se o docente não tiver
consciência da importância do respeito mútuo e da direção de classe, o seu fazer
pedagógico e a aprendizagem dos alunos estarão fadados ao fracasso (fragmento
173).
Enfim, as análises a respeito da visão dos alunos-mestres sobre seu processo
de formação revelaram sérias questões acerca do curso e das atividades de estágio
que precisam ser avaliadas pela instituição, através do colegiado do curso
investigado, para que sejam revistas e tomadas as providências necessárias que
apontem para a melhoria da qualidade do processo de formação de professores.

209

210

6 SÍNTESE DAS ANÁLISES

O processo de formação inicial de professores tem sido alvo de análises de
uma significativa quantidade de estudos na área educacional nos últimos tempos,
revelando a preocupação com a qualidade do ensino superior e suas implicações
para as salas de aula do ensino fundamental e médio. Nessa perspectiva,
empreendemos esta pesquisa, cuja pretensão foi investigar uma licenciatura em
Letras para compreender como a instituição viabiliza a formação de professores
para atender às expectativas públicas para o ensino de língua, além de analisar a
atuação dos alunos-mestres no cotidiano das salas de aula de Língua Portuguesa,
durante as diversas fases do Estágio Supervisionado, que se caracterizam como
momentos em que desenvolviam a regência de classe.
Como o eixo articulador do estudo foi o ensino de Língua Materna, nas
análises, procuramos observar como os alunos-mestres realizavam a transposição
didática dos saberes linguísticos e didático-pedagógicos, as concepções de
linguagem, a abordagem de ensino, bem como a visão acerca da escola e do ensino
de língua. Nossas buscas recaíram, também, sobre os significados que os alunosmestres construíram a respeito do curso e do Estágio Supervisionado como
instâncias de formação profissional de futuros professores. Nesse sentido, podemos
afirmar que os objetivos propostos foram alcançados, haja vista que identificamos
aspectos relevantes do perfil desses alunos no que tange aos seus saberes e
fazeres como futuros docentes de Língua Portuguesa, além de esclarecer dados
importantes sobre a realidade do curso investigado.
Os resultados obtidos mostram que os alunos-mestres, mesmo após a
aquisição de conhecimentos teóricos e práticos ao longo de sua formação
acadêmica, contando com a orientação e o acompanhamento dos professores
formadores da instituição, apresentam alguns equívocos teóricos e metodológicos
em relação à transposição dos saberes linguísticos e dos didático-pedagógicos que
fundamentam suas práticas de ensino nas salas de aula de Língua Portuguesa. Isso
pôde ser percebido a partir do momento em que os alunos-mestres selecionaram as
bases teóricas de suas ações didáticas, construindo um discurso transbordante de
ideias e pressupostos teóricos que alicerçam um ensino pautado nas funções e nos
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usos reais da língua (abordagem funcionalista), enquanto na prática desenvolveram
ações didáticas voltadas para um ensino metalinguístico. Com essa atitude, os
alunos-mestres mostraram-se equivocados e confusos em relação aos aspectos
teórico-metodológicos entre duas perspectivas de ensino de língua que trilham
caminhos bem divergentes, uma vez que estão calcadas em concepções de
linguagem bastante diferentes, pois uma concebe a linguagem enquanto interação e
a outra como expressão do pensamento. A primeira enfatiza a língua em uso e suas
múltiplas variedades, enquanto a segunda explora os aspectos estruturais e a norma
culta da língua. Portanto, a ideia que temos é a de que os alunos-mestres enfrentam
um sério dilema porque não sabem ao certo o que fazer com os saberes veiculados
na academia, haja vista que não tiveram autonomia para utilizar os conhecimentos
linguísticos e enfrentar a execução de uma proposta de ensino que vê a língua em
uso, por isso preferiram o ensino prescritivo, o qual enfatiza os elementos estruturais
e normativos da língua, acompanhando o professor regente da sala em que
realizaram o exercício da regência.
Nesse sentido, os alunos-mestres demonstraram uma tendência de empregar
o conhecimento tácito, no qual determinadas ações são realizadas por hábito,
costume ou rotina, quando optaram por um ensino prescritivo da língua firmado em
regras da gramática normativa, seguindo as práticas utilizadas pelos professores
regentes. Essa descoberta foi surpreendente e preocupante pelo fato de revelar que
os alunos-mestres não souberam construir o edifício pedagógico do ensino de
Língua Portuguesa, no qual precisariam articular as orientações da proposta
educacional com os programas de ensino e, consequentemente, com a prática
pedagógica. Isto é, não atentaram para a elaboração e execução de um
planejamento das atividades de Língua Materna que partisse do perfil do aluno, dos
objetivos de ensino língua, da concepção de língua/linguagem e da adoção de uma
abordagem metodológica sugeridos na proposta oficial vigente e que se ajustasse
aos propósitos de formar um aluno competente nos usos da linguagem.
Constatamos, portanto, que os alunos-mestres realizaram o processo de
didatização dos saberes linguísticos na contramão da abordagem funcionalista,
desviando-se do ensino pautado nos usos da língua para assumir uma ação didática
centrada na prescrição, na noção de língua culta, permanecendo numa pedagogia
conservadora que reflete o discurso da gramática normativa (formalismo), em
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detrimento dos dizeres e usos linguísticos que os indivíduos empregam em
situações reais de interação verbal (funcionalismo).
Além disso, verificamos que os alunos-mestres não fizeram a articulação dos
saberes advindos das teorias linguísticas para direcionar suas práticas firmados na
dimensão interacionista da linguagem e nos objetivos de desenvolver a competência
linguística dos alunos, nem resgataram os conhecimentos do componente
pedagógico, ou seja, das disciplinas profissionalizantes, para organizar e realizar o
processo de ensino e aprendizagem condizente com a formação de alunos,
conforme propõem os Parâmetros Curriculares Nacionais.
Os

alunos-mestres

apontaram,

nesse

aspecto,

a

desarticulação

da

teoria/prática como uma das maiores dificuldades em relação ao processo de
formação, pois sentem que há um distanciamento enorme entre os saberes
adquiridos na universidade e a efetiva atuação no contexto da instituição escolar,
reivindicando, inclusive, a inserção de uma disciplina de caráter pedagógico que os
auxiliasse nesse processo de transposição de conhecimentos teóricos e práticos.
Desse modo, consideramos como pertinente a atitude dos alunos-mestres de
requerer a inclusão de um componente pedagógico, afinal estamos em um curso de
licenciatura, cujo foco é a formação de professores de Língua Portuguesa. Assim
sendo, não devemos enfatizar apenas os saberes (teorias da linguagem), mas
também os fazeres (transposição de saberes), entendendo que no processo de
ensino e aprendizagem são necessárias constantes idas e vindas da teoria à pratica
e da prática à teoria.
Constatamos ainda que, na transposição didática dos saberes linguísticos, os
alunos-mestres apresentaram falta de clareza acerca da “noção de texto” e seu uso
no ensino de Língua Materna, em virtude de muitos desses estagiários terem
utilizado o texto como pretexto para o estudo das nomenclaturas gramaticais,
perdendo assim toda sua essência no processo de ensino e aprendizagem de
língua, uma vez que sendo o texto considerado como manifestação da linguagem
podiam tê-lo explorado de modo mais significativo nas atividades de leitura,
compreensão e produção textual. Dessa forma, percebemos que os alunos-mestres
distanciaram-se consideravelmente da proposta interacionista da linguagem,
esquecendo-se de que nas aulas de Língua Portuguesa é preciso ensinar a pensar,
refletir e construir o sentido dos textos. No entanto, como conseguir isso se nas
aulas trilham os caminhos da metalinguagem?
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Refletindo sobre a desarticulação dos saberes apontada pelos alunosmestres, podemos vislumbrar que no curso de formação de professores investigado
precisa ser recuperada a unidade entre teorias e práticas, porque urge que seja
resgatada a coerência entre o discurso oficial contido no PPP e as práticas
realmente desenvolvidas nessa licenciatura em Letras, haja vista que não devem
existir divergências entre as concepções propostas para a formação dos futuros
professores de Língua Materna, os objetivos, as habilidades, as competências e a
organização do trabalho pedagógico em função de um perfil de aluno delineado no
projeto.
Outro aspecto destacado na análise foi a ênfase que os alunos-mestres
deram à metodologia de ensino e aos recursos audiovisuais, ou seja, a maneira de
realizar a aula foi salientada como ponto mais relevante da prática de ensino
realizada, fazendo com que a transposição dos conteúdos, as concepções de
linguagem e os objetivos de ensino de língua fossem, de certa forma, preteridos em
relação aos aspectos metodológicos e audiovisuais. Certamente, o saber fazer é
relevante para a organização do processo de ensino e aprendizagem, contudo, o
cerne da ação didática deve ter como base a fundamentação teórica, especialmente,
nos conhecimentos específicos da área de Linguística, de Língua Portuguesa e de
Didática, pois, como já salientamos, a teoria sem a prática é morta e a prática sem a
teoria é vazia.
No que diz respeito à visão dos alunos-mestres a respeito do curso, foram
elencadas algumas questões relevantes, dentre elas, a desarticulação entre
teoria/prática, que foi considerada como responsável por muitas das dificuldades
encontradas pelos referidos alunos. Essa dissociação provocou o grande impacto
sentido pelos alunos-mestres quando adentraram o contexto institucional escolar,
pois perceberam que as teorias veiculadas no curso de formação estão em grande
distanciamento das práticas efetivas desenvolvidas nas salas de aula de Língua
Portuguesa. Em decorrência desse fosso existente entre teoria e prática, o estágio
passa a ter uma concepção instrumental, na qual ocorre a aplicação dos
conhecimentos teóricos adquiridos no curso.
Vale salientar que, na análise dos significados atribuídos pelos alunosmestres, podemos depreender que o curso de formação de professores ora
investigado tem um caráter conteudístico, em virtude da grande ênfase dada às
teorias linguísticas, literárias e da educação, dissociadas das práticas pedagógicas,
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a ponto de os referidos alunos solicitarem a inclusão de uma disciplina de
metodologia de ensino que auxilie na transposição didática dos saberes para os
diversos níveis de escolarização. Essa perspectiva faz-nos vislumbrar que o
componente pedagógico do curso precisa dialogar melhor com as teorias, afinal
estamos em um curso de graduação, cujo propósito é a formação de professores.
Portanto, é preciso enfatizar no PPP uma articulação dos saberes essenciais à
preparação desse futuro professor para que haja o entendimento de que, no ensino
de Língua Portuguesa, os conhecimentos devem ser encadeados de forma que
sejam atendidas as exigências dos programas oficiais, recorrendo-se às teorias (da
linguagem e da educação) e dessas teorias às práticas, conforme propõem
Figueiredo (2005), Antunes (2003, 2007, 2009, 2010), Oliveira (2010), dentre outros.
Enfim, analisando essas falas dos alunos-mestres, verificamos a necessidade
de se repensar o curso como um todo, procurando sistematizar os componentes
teóricos e práticos, além de reorganizar os estágios de forma que a atuação dos
alunos-mestres no contexto das instituições escolares seja uma decorrência de todo
o processo de formação profissional desenvolvido no referido curso de graduação.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trilhamos os caminhos que mapeamos para realizar a presente investigação,
sabendo que as questões abordadas podem não ser novas, mas, com certeza,
contribuirão para auxiliar nas discussões acerca da proposta curricular de um curso
de formação de professores.
Como nosso foco de interesse foi o ensino de Língua Portuguesa, buscamos
compreender como ocorria o processo de formação dos alunos-mestres em uma
licenciatura em Letras e suas implicações na sala de aula. Para tanto, observamos o
desempenho dos alunos nas atividades de Estágio Supervisionado, pois
consideramos esses momentos relevantes para a formação do futuro profissional.
Além disso, queríamos entender como a universidade viabilizava a preparação
desses alunos-mestres para atender às expectativas das políticas públicas para o
ensino de Língua Materna.
Esses objetivos foram atendidos haja vista que trouxeram esclarecimentos
relevantes sobre a realidade do curso investigado, produzindo conhecimentos sobre
a implantação de um novo Projeto Político-Pedagógico da licenciatura em Letras do
CERES/campus de Currais Novos, bem como sobre a formação de futuros
professores de Português. Nesse sentido, acreditamos que o tema foi bastante
enriquecido nas perspectivas da Educação, especificamente, nas áreas de formação
de professores, de Linguística Aplicada, e de ensino de Língua Materna, porque nos
possibilitou observar a atuação dos alunos-mestres no cotidiano das salas de aula
dos níveis de ensino fundamental e médio. De igual modo, contribuiu para que
compreendêssemos como os alunos-mestres incorporavam a atitude do “ser
professor” e de como lidavam com as questões do “saber” e do “saber fazer”, que se
constituem o cerne da ação docente.
Os resultados da pesquisa informam à instituição não somente sobre
aspectos da realidade do curso, tais como os componentes curriculares, a
distribuição da carga horária das atividades teóricas e práticas, a concepção de
estágio, a relação entre teoria/prática, a parceria universidade/escolas, como
também traz à tona alguns problemas apontados pelos alunos-mestres que
vivenciaram a implantação do referido PPP. Sabendo que a qualidade do ensino de
graduação é uma das metas da universidade e que a preparação de profissionais
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competentes para atuar no mercado de trabalho é um dos seus objetivos
primordiais, entendemos que o levantamento de questões sobre a formação de
professores é relevante porque traz subsídios para fomentar discussões sobre a
melhoria do curso investigado e, quiçá, contribuir para a revisão de outras
licenciaturas que são oferecidas pela citada instituição.
A análise que empreendemos mostrou-nos certas fragilidades na execução
do Projeto Político-Pedagógico do curso, especialmente, na articulação dos saberes
teóricos – advindos das áreas de Linguística, Língua Portuguesa e Literaturas, bem
como da área da Didática de ensino de língua – e dos saberes práticos adquiridos
na acadêmica. Assim sendo, constatamos que ao executarmos a implantação do
novo currículo ocorreu um distanciamento considerável da proposta do curso, tendo
em vista que o PPP foi planejado de modo que houvesse um completo interrelacionamento das disciplinas teóricas e práticas.
É preciso destacar que essa articulação de teorias e práticas pode ser
identificada no PPP quando se propõe a inserção de uma carga horária de prática
como componente curricular na maior parte das disciplinas, o aumento das horas
destinadas aos estágios supervisionados e a entrada dos alunos no contexto das
escolas desde o primeiro período do curso, haja vista que a carga horária como
componente curricular abre espaço para que os alunos vivenciem a realidade e o
cotidiano das salas de aula de Língua Portuguesa desde o início do curso, além dos
estágios, que foram programados para iniciar no 5º período da licenciatura.
Como consequência dessa desarticulação, os alunos-mestres revelaram que
sentiram um grande impacto quando adentraram nas escolas, porque tiveram
dificuldades em fazer a transposição didática das teorias aprendidas ao longo da
graduação,

de

forma

que

pudessem

realizar

práticas

pedagógicas

que

favorecessem a aprendizagem dos alunos. Isso teve um efeito tão forte sobre as
atitudes dos futuros professores que eles sugeriram a inserção de uma disciplina na
área de Metodologia do ensino que os auxiliasse no processo de transposição dos
saberes linguísticos e didático-pedagógicos para os níveis de ensino fundamental e
médio.
Esse posicionamento dos alunos-mestres revelou-nos algo significativo sobre
a concepção do curso, sobretudo no que diz respeito à articulação de teoria/prática,
pois vislumbramos que ele possui um caráter conteudístico, como já frisamos
anteriormente, enfatizando as teorias da linguagem (Linguística, Língua Portuguesa
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e Literaturas) e da Educação, representada nas disciplinas profissionalizantes
(Didática e Metodologia do ensino), sem que haja um componente pedagógico que
possibilite o diálogo entre os conteúdos profissionais (saberes didáticos e
pedagógicos) e os conteúdos sobre a Língua Materna (saberes linguísticos). Esse
fato pode ser comprovado quando analisamos a distribuição da carga horária dos
componentes curriculares (ver quadro 6, p. 70), na qual as disciplinas de Língua
Portuguesa, Linguística, Literatura e Cultura geral totalizam 1.755h, enquanto que as
disciplinas pedagógicas dispõem apenas de 360h, além de estágios com 405h.
Nessa perspectiva, queremos reafirmar que é importante a manutenção de
um diálogo entre os professores formadores das licenciaturas em Letras e
Pedagogia, considerando que a formação do professor de Língua Portuguesa deve
ser vista a partir de um continuum, em que os saberes linguísticos e didáticopedagógicos precisam estar atrelados à prática pedagógica dos alunos-mestres,
tanto nas atividades de estágio como na vida profissional. Contudo, temos
observado que no curso de Pedagogia são enfatizados os conteúdos pedagógicos
formais, mas não há avanços nem articulação dos fundamentos dos estudos da
linguagem, ou seja, não se tomam por base as teorias linguísticas, enquanto que no
curso de Letras ocorre uma ênfase nas teorias linguísticas e literárias em detrimento
das disciplinas pedagógicas. Portanto, um tem carência das teorias da linguagem,
enquanto o outro se ressente pela falta de um componente de ensino, isto é, de uma
parte teórico-metodológica que facilite a transposição didática dos saberes
linguísticos.
Dessa forma, acreditamos que essa dissociação entre as teorias linguísticas e
pedagógicas tem provocado sérios transtornos para os alunos-mestres no momento
da transposição dos saberes para o contexto das salas de aula, acarretando
dificuldades no desempenho dos alunos do ensino fundamental e médio, que têm
apresentado um baixo de nível de rendimento escolar, especialmente nas aulas de
Língua Materna. Em suma, é imprescindível rever esses aspectos levantados a
partir das vivências dos alunos-mestres e da análise do PPP, pois, afinal, estamos
em um curso de formação de professores no qual as teorias da linguagem e os
pressupostos didático-pedagógicos precisam dar sustentação ao ensino de língua
para que o propósito de desenvolver a competência comunicativa dos alunos seja
realmente alcançado.

219

O estudo permitiu-nos perceber, ainda, a necessidade de fazermos uma
revisão no PPP do curso, porque entendemos que não deve existir distanciamento
entre o que foi proposto no projeto e o que está sendo executado. Para tanto, será
preciso reestruturar a grade curricular (retirar e/ou incluir disciplinas), reorganizar a
carga horária de alguns componentes curriculares, incluir disciplinas para atender
alunos com necessidades especiais, rever os conteúdos e a carga horária das
disciplinas pedagógicas, particularmente a Metodologia do ensino de Língua
Portuguesa, inserir de modo mais enfático o componente pedagógico, repensar a
concepção de estágios supervisionados, modificar suas ementas e o sistema de
acompanhamento e orientação dos alunos-mestres, bem como definir as atividades
que poderão ser realizadas com a carga horária de prática como componente
curricular, haja vista que, no projeto do curso, essas horas/atividades não foram
claramente delineadas, o que provocou múltiplas interpretações, contribuindo ainda
mais para a dissociação entre teoria/prática.
Ao finalizarmos o estudo a que nos propusemos, sentimo-nos na obrigação
de sugerir alguns encaminhamentos que, certamente, contribuirão para a melhoria
da qualidade do ensino de graduação no CERES/UFRN, dentre eles, a revisão do
Projeto Político-Pedagógico de licenciatura em Letras, como anteriormente sugerido.
Todavia, para a consecução desse propósito, será necessária a articulação da
coordenação e do colegiado do referido curso, pois são instâncias que congregam
os docentes que ministram as disciplinas das diversas áreas (Língua Portuguesa,
Linguística, Literaturas, Cultura geral e Estágios Supervisionados) e que têm poder
de legislar sobre as questões inerentes ao curso.
Sugerimos, também, a regulamentação das atividades de estágio através da
criação de uma legislação própria para o CERES/UFRN, em virtude das
especificidades desse centro acadêmico, a criação e a estruturação de um setor
para coordenar os estágios supervisionados obrigatórios nos diversos cursos
(Letras,

Turismo,

Administração,

Geografia,

História,

Pedagogia

etc.),

o

redimensionamento da parceria entre universidade e escola e a sistematização do
acompanhamento e da orientação aos alunos-mestres nas diversas fases dos
estágios. Contudo, sabemos que para viabilizar os encaminhamentos sugeridos será
imprescindível o engajamento de todos os docentes e o apoio da direção do centro,
do departamento e da coordenação do curso. Desse modo, passaremos a conceber
o processo de formação de professores em equipe e como um projeto próprio e
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autêntico, cuja garantia é o comprometimento de todos os docentes que atuam no
curso de licenciatura. Isso só poderá ser conseguido se os estágios forem uma
preocupação de todos dos professores e funcionarem como eixo articulador de
todas as disciplinas e não apenas daquelas denominadas de práticas.
Enfim, procurar entender como ocorria o processo de formação de
professores na licenciatura de Letras possibilitou-nos indagar até que ponto os
alunos-mestres estão preparados para atuar no mundo do trabalho docente e como
o projeto do curso poderia ser melhorado, pois acreditamos que é possível construir
um ensino de qualidade nos diversos níveis de escolarização, a partir de uma
formação de qualidade dos profissionais da área de Língua Portuguesa.
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APÊNDICES

Apêndice A – Roteiro de entrevista sobre o Estágio Supervisionado de Língua
Portuguesa I
ROTEIRO DE ENTREVISTA
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA PORTUGUESA I
FASE DE DIAGNÓSTICO

I – ESTAGIÁRIO / INFORMANTE: _________________________________
II - REFLEXÕES SOBRE A ATIVIDADE DE ESTÁGIO
2.1 Após vivência no contexto escolar proporcionado pelo Estágio I, destaque
suas impressões sobre essa atividade no processo de sua formação
acadêmica. Aponte os eventuais pontos positivos, negativos e sugestões.
2.2 Apresente suas impressões em conhecer os aspectos administrativos e
pedagógicos da escola e como isso poderia ter influência para a sua
formação.
2.3 Com base nas observações realizadas, como você percebeu o fazer
pedagógico do professor e como isso poderá contribuir para a sua
formação?
2.4 Caracterize a situação de ensino e aprendizagem, observando a relação
interpessoal entre professor/aluno no contexto de sala de aula da turma
observada, avaliando em que isso pode ajudá-lo como futuro professor.
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista sobre o Estágio Supervisionado de Língua
Portuguesa II

ROTEIRO DE ENTREVISTA
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA PORTUGUESA II
FASE DE OBSERVAÇÃO

I - ESTAGIÁRIO / INFORMANTE: _________________________________
II - REFLEXÕES SOBRE A ATIVIDADE DE ESTÁGIO
2.1.

Após vivência no contexto escolar proporcionado pelo Estágio II,

destaque suas impressões sobre essa atividade no processo de sua formação
acadêmica. Aponte os eventuais pontos positivos, negativos e sugestões.
2.2.

Com base nas observações realizadas, como você percebeu o fazer

pedagógico do professor e como isso poderá contribuir para a sua formação?
2.3.

Caracterize a situação ensino/aprendizagem, observando a relação

interpessoal entre professor/aluno no contexto de sala de aula da turma
observada, avaliando em que isso pode ajudá-lo como futuro professor.
2.4.

Como você realizou as atividades no Estágio II? Quais suas

impressões sobre esta forma de estágio? Aponte os pontos positivos, negativos
e sugestões.
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista sobre o Estágio Supervisionado de Língua
Portuguesa III

ENTREVISTA COM ESTAGIÁRIOS
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA PORTUGUESA III
Regência de Classe no Ensino Fundamental
I – ESTAGIÁRIO / INFORMANTE: ___________________________________
II - REFLEXÕES SOBRE A ATIVIDADE DE ESTÁGIO
2.1.

Após vivência no contexto escolar proporcionado pelo Estágio III (Fase de

Regência no Ensino Fundamental), comente o papel dessa atividade no processo de
sua formação acadêmica. Aponte os eventuais pontos positivos, negativos e
sugestões.
1.1

Com base nas experiências vivenciadas como futuro professor, como você

avalia seu fazer pedagógico na fase de regência de classe e como isso poderá
contribuir para a sua formação?
2.3 Caracterize a situação de ensino e aprendizagem, observando a relação
interpessoal entre professor/aluno no contexto de sala de aula da turma em que
desenvolveu a regência. Em que isso poderá ajuda-lo como futuro professor?
2.4. Como você realizou as atividades no Estágio III – Fase de Regência de classe?
Dê sua opinião sobre esta forma de estágio. Aponte os pontos positivos, negativos e
sugestões.
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APÊNCIDE D - Roteiro de entrevista sobre o Estágio Supervisionado de Língua
Portuguesa IV
ENTREVISTA COM ESTAGIÁRIOS
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA PORTUGUESA IV
Regência de classe no Ensino Médio

I - ESTAGIÁRIO / INFORMANTE: ___________________________________
II - REFLEXÕES SOBRE A ATIVIDADE DE ESTÁGIO
2.2.

Após vivência no contexto escolar proporcionado pelo Estágio IV (Fase de

Regência no Ensino Médio), comente o papel dessa atividade no processo de sua
formação acadêmica. Aponte os eventuais pontos positivos, negativos e
sugestões.
2.3 Com base nas experiências vivenciadas como futuro professor, como você
avalia seu fazer pedagógico na fase de regência de classe e como isso poderá
contribuir para a sua formação?
2.4. Caracterize a situação de ensino e aprendizagem, observando a relação
interpessoal entre professor/aluno no contexto de sala de aula da turma em que
desenvolveu a regência, avaliando em que isso poderá ajudá-lo como futuro
professor.
2.5 Como você realizou as atividades no Estágio IV – Fase de Regência de classe
no Ensino Médio? Dê sua opinião sobre esta forma de estágio? Aponte os pontos
positivos, negativos e sugestões.
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APÊNDICE E - Roteiro para elaboração dos diários de campo.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
CURSO DE LETRAS

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DOS DIÁRIOS DE CAMPO
Caros alunos-mestres:
O diário de campo é um instrumento valioso para o registro das atividades realizadas
no contexto das instituições escolares, permitindo aos docentes a obtenção de dados
relevantes da realidade. Desse modo, as anotações contribuem para uma postura reflexiva
sobre os saberes e fazeres veiculados na sala de aula. É com o propósito de favorecer a
reflexão sobre o ensino de Língua Materna que adotamos os referidos instrumentos de
coleta de dados nas diversas fases dos Estágios supervisionados em Língua Portuguesa.
Na oportunidade, entregaremos a cada aluno-mestre um caderno denominado de
“Diário de campo” no qual poderão fazer os registros sobre as vivências nas salas de aula.
Para maiores esclarecimentos, informamos que as anotações são registros fidedignos sobre
alguns aspectos da sala de aula, dentre eles, sugerimos:

 Dados sobre os alunos
o Atitudes em relação ao interesse e a participação nas aulas
o Desempenho nas tarefas
o Resultados obtidos nas atividades de avaliação
o Outros elementos considerados relevantes.
 Rotina da sala de aula
Organização do ambiente da sala de aula
Planejamento das atividades
Concepção de linguagem
Conteúdos abordados
Metodologia adotada
Realização de atividades de ensino (oralidade, escrita, leitura e
gramática)
o Sistemática de avaliação
o Outros aspectos que considerar relevantes.

o
o
o
o
o
o

 Relações interpessoais
o Relacionamento professor / alunos
o Relacionamento alunos/alunos
o Outros que considerar relevantes.
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Anexo A - Ementas dos Estágios Supervisionados em Língua Portuguesa (Item 8.3
do Projeto Político Pedagógico).
Anexo B -Cadastro das atividades de Estágios Supervisionados em Língua
Portuguesa I, II, III e IV.
Anexo C - Perfil do profissional e objetivo do curso.
Anexo D - Competências e habilidades do Licenciado em Letras.
Anexo E - Distribuição da carga horária dos componentes curriculares.

