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RESUMO 

 

Essa tese relata a pesquisa-ação desenvolvida com um grupo de estagiários de Didática e 

Prática de Inglês no curso de Letras, durante o segundo semestre de 2004 em uma instituição 

de ensino superior em Goiás. A partir da apreciação de documentos federais que 

regulamentam os parâmetros para a Licenciatura Plena e da interlocução com autores 

referendados em uma teoria emancipatória da educação, o Estágio Supervisionado é 

problematizado, levando-se em conta os depoimentos dos alunos e suas demandas lingüístico-

pedagógicas como professores de língua estrangeira. Três pontos alinhavam esse diálogo: 

1. A busca por uma concepção de formação que valorize o humano e que supere razões 

pragmáticas de submissão ao mercado, ao capital, ao ter sobre o ser. 

2. O desejo de uma construção conjunta da universidade compromissada com a qualidade 

acadêmica e científica, que enfrenta e supera o seu próprio dogmatismo e ostracismo. 

3. A efetivação de um saber autônomo e extensivo à prática social, que garante a qualidade de 

vida dos cidadãos, que sustenta sua razão natural, ontológica, de buscar a utopia da ética na 

práxis da formação. 

 

Palavras-chave: estágio, diálogo e formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis presents the action-research undertaken along with a group of teacher-training 

students from a University in Goiás attending an English Didactics and Practice Course as 

part of their curriculum for the second semester of 2004. After an appreciation of the federal 

documentation regulating Licentiate parameters and a dialogue with authors whose writings 

reflect an education for freedom, Teacher Training Practice (Estágio Supervisionado) is then 

presented taking into account students’ oral statements and the linguistic-pedagogical 

demands of being foreign language teachers. In this dialogue three considerations are 

underlined: 

1. The search for a concept of formation which prioritizes what is human and surpasses 

pragmatic reasons for submission to the Market, Capital and having over being. 

2. The desire for a concerted building of a University, committed to academic and scientific 

excellence, which faces up to and overcomes its own dogmatism and ostracism. 

3. The development of an autonomous knowledge extending to social practice, guaranteeing 

quality of life for citizens, which sustains its natural and ontological reason in the search 

for the utopia of ethics in educational praxis. 

 

Key words: teacher training practice, dialogue and university formation. 
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TEMA E ANDAMENTO 

 

Esse capítulo introdutório conta a história desta pesquisa-ação, situando-a em um 

momento da atual reforma universitária brasileira e como uma das inúmeras conseqüências 

dos desdobramentos que a Resolução CNE/CP/n.02-19/02/2002
1
 apresenta para a comunidade 

acadêmica de Letras – Inglês. Discute, ainda, a organização das fases de desenvolvimento 

deste trabalho, buscando uma aproximação possível entre esta metodologia 

antropopedagógica moriniana, o paradigma indiciário ginzburgiano e a proposta dialógica 

freiriana
2
. 

 

 

O Ensino e a Aprendizagem de Inglês no Estágio da Licenciatura em Letras 

 

O objeto de discussão dessa tese é o ensino e aprendizagem do inglês em suas 

relações com o estágio e a formação docente superior. A questão que primeiramente 

impulsionou este trabalho investigativo referia-se ao perfil das instituições, educativas ou não, 

que se prestavam de campos de estágio para os licenciandos em Letras - Inglês. No entanto, 

durante a pesquisa-ação, o debate trouxe à tona uma série de interrogações que estão 

relacionadas não apenas ao perfil destes campos de estágio, mas, principalmente, à 

competência lingüística do licenciando nesta língua estrangeira e ao compromisso e à 

responsabilidade das partes envolvidas – universidades, licenciandos e campos de estágio – no 

desenvolvimento e socialização desse processo educativo. 

Segundo a Resolução CNE/CP n. 02, de 19 de fevereiro de 2002, em seu artigo 

primeiro, a carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será efetivada mediante a 

integralização de, no mínimo, 2800 horas divididas em 400 horas de prática como 

                                                 
1
 Disponível em www.mec.org.br\resolução2002\2. 

2
 O aprofundamento sistemático dos conceitos que ancoram essas formulações teóricas é feito na interlocução 

com os dados documentados durante os três seminários com o grupo desta pesquisa – ação. São apresentados 

com detalhes nos capítulos I, II e III a seguir. 

http://www.mec/resolução2002/2
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componente curricular, vivenciadas ao longo do curso, 400 horas de estágio curricular 

supervisionado a partir do início da segunda metade do curso, 1800 horas de aulas para os 

conteúdos curriculares de natureza científico-cultural e 200 horas para outras formas de 

atividades acadêmico-científico-culturais, nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos 

termos dos seus projetos pedagógicos, as dimensões dos componentes comuns. 

Esta resolução põe em evidência a relevância que sempre tiveram as atividades 

extra departamento, extra sala de aula, extra disciplina curricular para e no processo de 

formação docente. No entanto, há uma preocupação generalizada vinda dos Cursos de Letras, 

que suscita o fato de a resolução restringir em demasia o tempo dedicado às disciplinas 

específicas e da improbabilidade do sucesso no ensino e aprendizagem de um idioma e na 

graduação de um professor de língua estrangeira, em apenas três ou quatro anos. Nessa 

pesquisa-ação, o problema central constitui-se em perguntar ao estagiário a sua opinião sobre 

o fato, isto é, sobre a aquisição do inglês na licenciatura e as implicações desse processo em 

sua formação. 

Para ouvir os estagiários participantes nesta pesquisa-ação, durante o ano de 2004, 

foi reunido um grupo constituído de quatro turmas de didática e prática de inglês, em três 

momentos distintos, nomeados Seminários I, II e III, com o intuito de identificar o que é o 

estágio, de questionar a sua função na formação docente e de pensar os projetos sociais que 

podem compor a proposta curricular da disciplina Estágio Supervisionado, de modo a 

contribuírem com o ensino e aprendizagem do inglês, a exemplo das outras disciplinas da 

matriz curricular dos cursos de Letras. 

Para dialogar com esses estagiários sobre esse momento da formação, foram 

tomados, apresentados e discutidos alguns princípios educacionais e algumas características 

que compõem formas distintas de se poder entender a função do estágio e o processo de 

formação lingüístico-pedagógica em um Curso de Letras – Inglês. O encaminhamento das 

etapas dessa investigação foi delineado a partir da referência conceitual de Freire (1999), 

quando afirma que todo processo de ensinar e de aprender conhecimentos clássicos e 

populares tem por função maior valorizar a prática emancipatória e garantir a vida cidadã; e 

quando alerta para o fato de que esse processo só se realiza com os outros, não por outros e 

para outros. 

A implicação dessa compreensão para o processo formativo em língua estrangeira 

tem a ver com o modo de se pensar o papel congregador das disciplinas em uma matriz 

curricular, a característica eminentemente social da universidade e a função socializadora 

constitutiva do estágio. Também, reflete na concepção que se mantém de universidade como 
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um lugar privilegiado de produção de conhecimento, de revisão de conceitos e práticas, e da 

licenciatura plena como um campo de formação de professores situados em conflituosas 

realidades sociais. 

Ainda, interfere na forma de se considerar o ensino e a aprendizagem como um 

funcionamento singular, autônomo, constituído e constitutivo de contínuas relações sociais, e 

a aquisição do idioma inglês como um processo de interação discursiva, não verbal, oral e 

escrita, que visa ao diálogo, ao confronto real entre atores sociais. 

Sucintamente, as concepções que se seguem traduzem alguns sentidos dados a 

esse processo de educar na universidade, via disciplinas, em sala de aula e fora dela, nesta 

pesquisa-ação: 

 

 O espaço universitário é um local privilegiado para a produção, difusão e socialização de 

conhecimentos enquanto um processo científico, cultural, social, histórico e coletivo; é 

constituído na indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, na 

interdisciplinaridade de sua proposta curricular e na interdepartamentalização de sua 

política pedagógica; e é comprometido com a ética e a transformação social no processo 

de formação profissional e construção da cidadania; 

 O estágio e as práticas são componentes curriculares do processo de formação acadêmica; 

são constituídos e constitutivos das dimensões do ensino, pesquisa e extensão; são 

desenvolvidos em campos de atuação profissional com vistas à construção e socialização 

do conhecimento, enquanto processo social, coletivo e histórico; são os espaços político-

pedagógicos privilegiados de construção da práxis; possibilitam a inserção do estudante 

no mundo laboral e na prática social; e mediam o processo de participação/intervenção 

nas relações entre a universidade e demais segmentos sociais; 

 O processo educativo é analítico e relacional, não um procedimento redutor da realidade; 

a formação é um processo complexo e singular, não algo a ser adquirido de forma 

fragmentada e mecânica; e a educação escolar é um processo formal de cooperação, de 

encontro de indivíduos, de cruzamento de experiências, saberes e visões de mundo, não é 

reduzida apenas ao encontro de disciplinas. 

 

A partir dessas referências, coube a essa pesquisa-ação investigar se a 

argumentação apresentada por alguns sujeitos envolvidos no processo se sustenta, ou seja, a 

suposição de que o sucesso da graduação possa ser alcançado se for garantido um número 

expressivo de horas para as disciplinas específicas, ou se essa é uma hipótese fundada em uma 
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concepção de educação formal superior distinta da proposta nos documentos federais e 

entendida como um ponto terminal desse dado processo educativo, que é calculável e 

premeditado, de responsabilidade maior do professor e sua qualidade, do conteúdo e sua 

quantidade. 

 

 

A História desta Pesquisa-Ação 

 

Essa tese foi motivada pelo desejo de se pensar uma forma de articular as 

disciplinas da matriz curricular de Letras – Inglês, de modo a potencializar o conhecimento 

lingüístico-pedagógico do licenciando e contribuir com a sua formação, em um curto e 

qualificado espaço de tempo: uma carga horária mínima de 2800 horas. A disciplina estágio 

foi elencada para situar o problema da formação e da competência profissional, por se tratar 

de um momento de experimentações, de supostas 400 horas de vivências múltiplas e únicas, 

de distintas realidades educacionais, para o aluno-professor. Os grupos de didática e prática de 

ensino de inglês foram convidados para participar desta investigação porque demonstram ser 

os alunos que mais questionam a relação teoria-prática na licenciatura; por certo, causado pelo 

enfrentamento com a realidade a que são submetidos nesta disciplina. A metodologia de 

pesquisa-ação foi selecionada porque se identifica com a proposta dialógica freiriana, que 

toma em conta as contradições inerentes ao próprio discurso e que reconhece e respeita as 

diferenças quando objetiva ideais sociais comuns, universais, de amor e de fraternidade para a 

vida. O paradigma indiciário foi escolhido por se tratar de um método abdutivo, de uma forma 

de identificação e interpretação de dados que toma em conta pistas, indícios e sintomas 

situados em uma dada história, em um contexto ímpar e articulado. As categorias de análise 

que deram encaminhamento à reconstituição da história desta pesquisa-ação foram suscitadas 

no debate com os alunos, durante três seminários. Imbricadas, formação e estágio amarram o 

laço articulatório das emaranhadas implicações do processo de educar. Esta tese privilegia o 

espaço do estágio supervisionado para a análise de seu objeto, o ensino e aprendizagem do 

inglês, na Licenciatura – Letras. 
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a) O problema inicial 

 

Inicialmente, quando foi elaborado o projeto desta tese, o principal fato que 

motivava o desejo de desenvolver esta pesquisa-ação sobre o estágio e o ensino e 

aprendizagem de inglês na licenciatura em Letras era a preocupação que alguns alunos, 

professores, coordenadores, entre outros, demonstravam sentir em relação à nova Matriz 

Curricular, quando discutiam a Resolução CNE/CP/n.02-19/02/2002, que estipula o tempo 

mínimo de duas mil e oitocentas horas para os cursos de formação de professores da educação 

básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, assim distribuídas: 

 

 1800 horas de aulas - conteúdos curriculares de natureza científico-cultural; 

 400 horas ao longo do curso - prática como componente curricular; 

 400 horas início da segunda metade do curso - estágio curricular supervisionado; 

 200 horas - outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais. 

 

Qual parecia ser o problema? A questão de muitos não acreditarem ser possível 

uma formação qualificada em tão pouco tempo na universidade. E, já desde 2002, quando 

foram iniciadas as primeiras discussões sobre a configuração da nova matriz curricular em 

inúmeras reuniões entre pró-reitores, assessores, coordenadores das licenciaturas, diretores de 

faculdades, departamentos e institutos, representantes docentes e discentes, entre outros, em 

instituições de ensino superior, era possível identificar a variedade de percepções sobre qual a 

forma mais adequada de solução do impasse. 

Muitos apontavam que o tempo de permanência do licenciando no curso deveria 

ser mais extenso, já que a maioria apresentava defasagem de aprendizagem (em língua 

estrangeira, principalmente). Outros insistiam que as disciplinas de conteúdo específico do 

curso deveriam ser as mais valorizadas e questionavam a real necessidade de algumas 

matérias oferecidas por outros departamentos. Ainda, havia os que defendiam a diminuição e 

até a exclusão de conteúdos que não são relacionados diretamente ao objeto de estudo do 

curso, bem como a escolha de apenas uma língua (nativa ou estrangeira) nos cursos de Letras 

(antes com habilidade dupla). Por fim, havia os que acreditavam ser a seleção rigorosa e a 

avaliação seguida de reprovação os únicos meios de conter a má qualidade destes formandos; 

e a eliminação das matérias ditas pedagógicas a forma mais lógica de aproveitar as 1800 horas 

de conteúdos curriculares de natureza científico-cultural. 
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Amplamente veiculadas e debatidas, as resoluções do MEC sobre a educação 

superior (LDB\1996 e CNE\CP\2002)
3
 trazem à tona a urgente necessidade de se garantir: 

 

 A produção, a difusão e a socialização de conhecimentos científicos, culturais, sociais, 

históricos e coletivos sempre compromissados com a ética e a cidadania; 

 Um trabalho de parceria, de diálogo sobre a práxis d/nesse processo de ensino-

aprendizagem; 

 A universidade como um organismo que se materializa na indissociabilidade do processo 

de pesquisa-ensino-extensão, na interdepartamentalização de suas propostas curriculares e 

na interdisciplinaridade de seus projetos acadêmicos; 

 Campos de estágio externos e internos às instituições educacionais que assegurem o 

fortalecimento dos espaços formativos, a formação acadêmico-profissional do estagiário, 

sua inserção na vida econômica, política e sócio-cultural, bem como a interação da 

universidade com os demais segmentos da sociedade. 

 

Enfim, são formulações que reiteram o fato de que o fazer educativo acontece na e 

com a participação de todos os sujeitos imbricados no processo: os licenciandos, seus 

professores e as coordenações de estágio; e que esse momento formativo ideal realiza não 

apenas o objetivo de (re)conhecer as demandas do mundo (ou do mercado) do trabalho, mas 

de traçar os caminhos curriculares que orientam esse fazer na universidade e que garantem a 

sua participação efetiva na transformação e construção de uma sociedade mais justa e 

humanitária. 

Esses e muitos outros embates motivavam e continuam motivando reuniões, 

investigações, estudos e discussões sobre a formação e a matriz curricular dos cursos de 

licenciatura nas universidades. Mas, finalizada a composição de suas matrizes, um outro fato 

passou a merecer atenção e causar tensão nas discussões sobre esta reforma universitária: o 

lugar de destaque ocupado pelas práticas e pela disciplina Estágio Supervisionando, no 

currículo dos cursos de licenciatura
4
. 

 

                                                 
3
 Disponíveis em www.mec.org.br\educ. 

4
 Na Universidade onde esta pesquisa-ação foi desenvolvida, este também foi um dos temas orientadores dos 

debates de um seminário sobre política e regulamento de estágio, no segundo semestre de 2003. A participação 

da comunidade acadêmica nestas discussões e encaminhamentos conferiu legitimidade ao documento que 

define o conceito, os princípios norteadores e as características do estágio na Instituição. 

http://www.mec.org.br/educ
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b) Outras percepções 

 

Desde o primeiro contato com três (dos quatro) professores e alguns de seus 

alunos de Didática e Prática de Inglês I e II, em uma manhã de final de primeiro semestre de 

2004, ficou evidenciada a disposição de todos os presentes em tratar do tema “Estágio” de 

forma sistemática, diagnóstica e propositiva. Embora tenha havido a participação dos quatro 

professores de Didática e Prática de Inglês e de seus alunos, da coordenação de área - Inglês, 

da direção do departamento de Letras e Secretariado Executivo Bilíngüe e da pesquisadora 

nos três seminários que compõem o universo desta pesquisa-ação, apenas os depoimentos dos 

estagiários são tomados como dados de referência para a análise e encaminhamento dessa 

investigação. O disco (DVD) que acompanha esse texto apresenta, na íntegra, em áudio e 

vídeo, os depoimentos de seis desses participantes. Foram selecionados como sujeitos desta 

pesquisa-ação porque seus depoimentos exemplificam com fidelidade as discussões suscitadas 

nos debates propostos nos encontros deste grupo. 

Naquele encontro, depois de apresentado o objetivo da visita feita as suas salas de 

aula, foi entregue um questionário aberto sintetizado em uma única questão: 

 

 Quais características devem ter, quais princípios educacionais devem nortear o campo de 

estágio dos licenciandos em Letras – Inglês? 

 

Suas respostas demonstram as expressões de seus desejos: 

 

Eu gostaria que houvesse aulas de inglês instrumental à noite 2ª a 5ª feira ou 

dois ou três dias por semana; e também gostaria que houvesse curso de 

ensino do uso do livro didático às 2as feiras das 7:30 ou 8:00. (A1) 

 

Curso de informática na área de inglês, para dar aula no computador. 

Oficinas de leitura e de escrita. (A2) 

 

Na parte oral vejo um estudo mais aprofundado em conversação. E também 

um estudo em fonética. (A3) 

 

Para melhorar a fluência verbal oral, eu sugeriria oficinas trabalhando com a 

fonética e conversação, e para a fluência verbal escrita somente produções 

de textos para desenvolver a escrita. (A4) 

 
Listening; Learning by using songs; Read literary books and talk in English 

about them.(Compreensão oral, aprendizagem por meio de músicas; leitura e 

conversação em inglês sobre livros)
5
. (A5) 

                                                 
5
 Esta e as demais traduções feitas de originais neste texto são de autoria da própria pesquisadora. 
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Atividades que possam proporcionar ao aluno uma interação maior com a 

língua estrangeira e essa interação poderia dar ênfase na oralidade, pois esta 

é o que mais deixa a desejar no nosso curso universitário. (A6) 

 

Para melhorar minha fluência verbal tanto oral como escrita, vejo a 

necessidade de um curso de fonética. Também turmas com horário marcado 

só para conversação. (A7) 

 

Os traços mais importantes para o estagiário de Línguas dentro do CLV, 

acredito que deva ser: um laboratório no qual os estagiários possam ter 

acesso nas horas vagas. Laboratório esse que deva possuir computador com 

programas de línguas para listening, grammar and writting. (exercício de 

compreensão auditiva, gramatical e escrita). Outro ponto importante é ter 

cursos de fonética e fonologia da Língua inglesa. Cursos preparatórios de 

planos de aula e cursos de formação em geral para professores. (A8) 

 

Essas solicitações explicitam uma grande demanda de atividades que corroboram 

a aquisição oral e escrita deste idioma estrangeiro, objeto de estudo dos cursos de Letras - 

Inglês: ... aulas de inglês instrumental (A1) / oficinas de leitura e de escrita (A2) / oficinas 

trabalhando com a fonética e conversação (A3) / produções de textos para desenvolver a 

escrita (A4) / Listening, learning, read and talk (Audição, aprendizagem, ler, falar) (A5) / 

atividades (de) interação maior com a língua estrangeira (A6) / curso de fonética (A7) / 

turmas só para conversação / um laboratório (de informática) com programas de línguas para 

listening, grammar and writting (exercícios orais, de gramática e escrita) / cursos de fonética 

e fonologia (A8). 

Porém, fazem pouca referência ao processo pedagógico desta aquisição, à 

formação de professores para ensinar esta língua inglesa: ... curso de ensino do uso do livro 

didático (A1) / curso de informática na área de inglês para dar aula no computador (A2) / 

cursos preparatórios de planos de aula e cursos de formação em geral para professores (A8). 

De fato, as respostas indicam o que parece relevante aos licenciandos saber, mas 

ainda não esclarecem a concepção que supostamente têm do que significa graduar-se em 

Letras - Inglês e do papel que devem ter as atividades de estágio nesta formação. E a 

observação de A7 parece poder explicar este fato: “Atividades que possam proporcionar ao 

aluno uma interação maior com a língua estrangeira e essa interação poderia dar ênfase na 

oralidade, pois esta é o que mais deixa a desejar no nosso curso universitário”. 

Também, em depoimentos na sala de aula, os professores identificam esta como 

sendo a maior queixa de seus estagiários: problemas relacionados à proficiência na língua 

estrangeira que devem ensinar. Ainda, é possível perceber este fato em um dos campos 

internos da instituição onde esta pesquisa-ação foi desenvolvida: apesar de serem oferecidas 
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três modalidades de estágio aos alunos das didáticas e práticas, a escolha de cursos que visam 

à formação continuada de alunos e professores de Braille, Espanhol, Inglês e Libras, em 

termos lingüísticos e pedagógicos, se destaca sobre as demais.
6
 

 

c) A questão central 

 

Depois deste primeiro contato em sala de aula, o convite aos quatro professores de 

didática e prática de inglês I e II e seus alunos para compor esta equipe de pesquisa-ação foi 

formalizado em agosto de 2004, durante a primeira reunião da Área de Inglês do 

Departamento de Letras desta universidade goianiense. Os debates e reflexões desenvolvidos 

durante os três seminários que aconteceram neste segundo semestre letivo foram gravados em 

áudio e vídeo e os depoimentos de seis estagiários presentes a esses encontros ajudaram a 

compor a síntese dessas discussões, que se apresenta transcrita nesse texto final composto de 

várias vozes. 

Na ocasião, as respostas dos alunos foram apresentadas e os comentários deste 

grupo de professores deixaram evidente a relevância da investigação e o compromisso que 

assumiam com esta proposta. Entre outros pontos de discussão nesta reunião, a pauta tratou da 

nova matriz curricular, das ementas de algumas disciplinas e das atividades nas escolas-

campo. Em geral, a queixa se circunscrevia ao fato de que há uma distância muito grande 

entre as expectativas dos professores e dos alunos em relação à graduação e à realidade que se 

apresenta ao final do curso. Em outras poucas palavras, o ideal não correspondia ao real. 

Diante do convite de dar tratamento ao problema, os professores e coordenadores 

presentes se comprometeram a reunir seus alunos e colegas e, juntamente com representantes 

dos campos de estágio, delinear os passos a serem seguidos na execução do projeto. E, ainda 

no mês de agosto, por ocasião da Reunião de Professores de Didáticas e Prática de Ensino 

desta Universidade, no Departamento de Educação, a Equipe de Inglês discutiu, apresentou e 

aprovou, junto às Coordenações de Estágio e de Didática e Prática e aos colegas docentes 

presentes à reunião, a inclusão desta pesquisa-ação nas atividades curriculares das disciplinas 

Didática e Prática de Ensino de Inglês I e II. 

                                                 
6
 Em um mesmo espaço físico nesta Instituição, são desenvolvidas três modalidades de estágio: atendimento aos 

cursos regulares em nível básico, intermediário, avançado ou instrumental; participação em projetos de 

pesquisa e em grupos de estudos na qualidade de colaborador compromissado com a produção científica 

acadêmica; e atuação em projeto de extensão comunitária de educação continuada em línguas estrangeiras, na 

condição de participante e/ou coordenador de curso. 
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O planejamento inicial para o desenvolvimento do projeto foi elaborado com base 

nos princípios da metodologia de pesquisa-ação (tema a ser tratado em detalhes mais adiante) 

e constou da seguinte agenda: 

 

 Realização de três seminários com participação de todos os envolvidos, um em setembro, 

outro em outubro e um último em novembro, para o debate e aprofundamento das 

questões da investigação; 

 Gravação em áudio e vídeo desses momentos de discussão, para análises posteriores do 

grupo; 

 Convite a especialistas sobre questões de educação universitária, para ampliar e 

sistematizar a discussão; 

 Reuniões da pesquisadora com os professores e seus alunos, para verticalizar o debate 

sobre pontos suscitados em cada grupo, individualmente; 

 Responsabilidade da pesquisadora na coordenação, redação sobre a coleta, a análise e as 

conclusões desta pesquisa-ação; 

 Participação de todos na avaliação e finalização dos relatos desta investigação; 

 Apreciação do trabalho pelo grupo em 2005, durante a XVII Semana de Integração 

Acadêmica e Planejamento e o IV Encontro das Licenciaturas, desta Universidade. 

 

Com vistas ao direcionamento da organização dos encontros, da redação das 

sínteses das discussões e da coleta e análise dos dados que compõem os relatórios desta 

pesquisa-ação, foram levados em conta os conceitos que os documentos oficiais apresentam 

de formação universitária e de estágio curricular. Enquanto categorias de análise orientam o 

que escrutar dos momentos de debate e reflexão do grupo nos três seminários gravados em 

áudio e vídeo: suas demandas lingüístico-pedagógicas como professores de inglês; as 

características necessárias a um campo de estágio para atender a essas exigências; e alguns 

contornos que delineiam uma formação emancipatória em Letras – Inglês. 

 

 

A Metodologia desta Pesquisa-Ação 

 

A concepção metodológica desta investigação está ancorada na compreensão de 

que todo projeto de integração se materializa no confronto, nas diferenças, nas contradições, 
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ou seja, na disposição argumentativa de restituir o caráter dialogado da situação social, de 

orientar a sua prática no equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e 

na avaliação das ações desencadeadas em função destes questionamentos. Não diz respeito, 

pois, a uma dinâmica de transformação de uma dada situação em uma outra desejada ou da 

busca por novos modelos de desenvolvimento alternativo, mas de um movimento conjunto de 

inclusão de conhecimentos, de intercâmbio de saberes, que reiteram o estatuto de identidade 

do cidadão e o seu compromisso social. Enfim, a proposta dessa pesquisa-ação é de revisão e 

não de reforma educacional e está fundamentada na compreensão de que: 

 

 A educação escolar é um processo formal de cooperação, de encontro de indivíduos, de 

cruzamento de experiências, saberes e visões de mundo, não pode ser reduzida apenas ao 

encontro de disciplinas; 

 A formação é um processo complexo e singular, não pode ser pensada como algo a ser 

adquirido de forma fragmentada e mecânica; 

 O raciocínio é analítico e relacional, não pode ser considerado como um procedimento 

redutor da realidade. 

 

Por isso, a prática que resulta deste diálogo de conhecimentos distancia-se 

daquelas que sustentam: 

 

 A existência de um único modelo efetivo de ensino e aprendizagem para todo e qualquer 

aprendiz; 

 O conhecimento como sendo um mero produto do acúmulo de informações repassadas ao 

longo dos tempos; 

 A autonomia como sendo um conceito limitado apenas à responsabilidade do sujeito 

sobre suas próprias escolhas. 

 

a) A experimentação 

 

Essa investigação propõe uma experimentação da prática dialogada, segundo 

Freire (1974), situando a formação docente superior em Letras - Inglês, em um lugar 

geograficamente externo ao Departamento de Letras: o Estágio Supervisionado e seus campos 

de atuação. A pauta de discussão foi primeiramente delineada tendo como foco central a 
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identificação de demandas e expectativas dos licenciandos em relação a sua proficiência 

lingüístico-pedagógica como professores de inglês; e de traços que compõem um perfil de 

campo de estágio que julgam atender a essas suas exigências. Neste momento de diálogo com 

os licenciandos, o objetivo foi colher indícios que guiassem o planejamento de uma proposta 

pedagógica para a disciplina Estágio Supervisionado, em suas dimensões do ensino, da 

pesquisa e da extensão. A justificativa maior para essa investigação encontra-se na própria lei 

Federal, a Resolução Mec 2002, que estipula a carga mínima de 400 horas de estágio 

curricular supervisionado, a partir da segunda metade do curso. 

A grande motivação para esse debate conjunto sobre essa Reforma Universitária 

baseia-se na crença de que o diálogo com os alunos é uma das raras possibilidades de se traçar 

um movimento das universidades em direção ao reconhecimento de sua própria identidade, 

uma retomada de conceitos e princípios que definem sua influência e responsabilidade na 

desconstrução de conhecimentos baseados em um mundo supostamente objetivo, de estrutura 

pré-determinada, com relações unívocas entre causa e efeito. De fato, parece ser esta a atitude 

esperada das instituições formais hoje: que apresentem propostas metodológicas sustentadas e 

organizadas em atividades de ensino que privilegiem o conhecimento gerado pelo aluno e 

pelo professor em colaboração com outros professores e outros alunos, em um processo de 

constante interrogação sobre o real significado de ser educador, em cada contexto concreto de 

suas realidades. 

Essas referências contrapõem-se a modelos hierarquizantes do conhecimento e 

pressupõem um projeto educacional que toma em conta um pensamento crítico-reflexivo; a 

metodologia de pesquisa-ação (pesquisar atuando) como parte do quadro maior da educação e 

não meramente como uma abordagem, um método ou uma técnica; e o processo de ensinar e 

aprender as disciplinas como uma relação estabelecida entre educandos (professores e alunos) 

com vistas não apenas à transmissão de conhecimentos específicos, mas fundamentalmente à 

construção de subjetividades, crenças e valores que definem o significado de ser humano 

(Gimenez, 1999). Ou seja, reitera com Freire (1995, p. 63), parafraseando Marx, que a práxis 

não é uma entidade superior que está acima dos homens, mas, pelo contrário, é feita pelos 

homens que ao fazerem a história são feitos por e nela. 

 

b) A orientação metodológica 

 

Tal como definida operacionalmente por Morin (2004, p. 91), a metodologia de 

pesquisa-ação integral e sistêmica visa a uma mudança pela transformação recíproca da ação e 
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do discurso, requer um contrato formal e aberto, implica a participação cooperativa e a co-

gestão e, por isso, não prevê o alcance de uma solução única e definitiva, de uma verdade 

absoluta e irrefutável, que sejam capazes de explicar e responder às várias nuanças de um só 

problema. Nesta perspectiva, os atores pesquisadores ou pesquisadores participantes se põem 

em relação e instauram um vaivém entre o conflito, a reflexão, a ação e a busca de estratégias 

que corroborem a redefinição e a solução dos impasses, das contradições inerentes à práxis; à 

própria Pesquisa-Ação Integral e Sistêmica (PAIS): 

 

A PAIS é uma metodologia essencialmente democrática cuja finalidade é a 

mudança estratégica ou planejada em espirais sucessivos. É antes de tudo 

uma démarche de compreensão e de explicação da práxis, pela implicação 

dos próprios atores, no intuito de melhorar sua prática. Tendo um objetivo 

emancipatório e transformador do discurso, das condutas e das relações 

sociais, a pesquisa-ação integral e sistêmica exige que os pesquisadores se 

impliquem como atores. Ela é com freqüência vinculada à ação que a 

procede ou que engloba e se enraíza em uma história ou um contexto. 

 

Também Susman (1983 apud O’BRIEN, 1998, p. 3) explica que a metodologia de 

pesquisa-ação prevê uma ordem cíclica, não linear, de elaboração e execução do projeto; e 

que embora suas fases ocorram sempre de forma dialética, por motivos didáticos, são 

classificadas separadamente e consideradas em suas especificidades. São elas: 

 

 Diagnóstico – identificação ou definição de um problema; 

 Planejamento – possibilidades de encaminhamento; 

 Ação – seleção de uma medida de ação; 

 Avaliação – estudo dos impactos da ação; 

 Especificação – identificação dos resultados gerais e assim por diante
7
. 

 

                                                 

7
 Tradução do original. 

 

ACTION 

PLANNING 

Considering 

alternative courses 

of action 

TAKING ACTION 

Selecting a course 

of action 

EVALUATING 

Studying the 

consequences of an 

action 

SPECIFYING 

LEARNING 

Indentifying general 

findings 

DIAGNOSING 

Indentifying or 

defining a problem 
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Ainda, segundo Trist (1959 apud O’BRIEN, 1998, p. 7-8), the Search Conference, 

nomeado aqui Seminário, é um dos recursos mais efetivos de uma pesquisa-ação, devido ao 

fato de se caracterizar por produzir um acordo mútuo entre os envolvidos na investigação e 

por promover o comprometimento de todos em relação às decisões e aos encaminhamentos 

advindos das discussões. São, pois, os passos desta metodologia de pesquisa-ação que devem 

orientar o coordenador investigador na estruturação do projeto, de forma a não limitar os 

sujeitos do grupo a fornecedores de dados. Nesse sentido, o seu papel é meramente o de 

identificar o problema já existente, promover encontros para discutir a questão, fornecer 

subsídios para uma reflexão crítica sobre o tema e cuidar de apresentar sistematicamente estas 

conclusões. Portanto, somente para efeito de um primeiro Seminário, é que cabe a ele ater-se 

à questão fundamental proposta, mas, durante e após os outros encontros, as ações serão 

sempre uma responsabilidade dos sujeitos intrinsecamente envolvidos: 

 

As seções de abertura devem servir para elucidar os fatores que operam em 

um contexto mais amplo – aqueles que produzem os meta-problemas e que 

possivelmente influenciarão os encaminhamentos posteriores. O tema é 

suscitado pelos membros. À coordenação cabe a função de mera facilitadora. 

Primeiramente, os itens são listados sem qualquer censura e apresentados à 

plenária. A discussão aprofundada do material é feita em pequenos grupos e 

depois submetida à análise de todos. Então, o grupo examina a viabilidade 

da proposta segundo a realidade deste ambiente organizacional e planeja o 

futuro desejado. É surpreendente como pode haver concordância no grupo. 

Somente quando esse procedimento estiver concluído é que devem ser 

decididas as outras ações
8
. (Tradução da autora) 

 

E, quando se trata de entender um problema e procurar formas de solução, é 

imprescindível que os princípios que regem a compreensão sobre a coisa pesquisada parta da 

mesma referência científica, do mesmo lugar teórico, pois como explica Morin (2004, p. 172), 

um vocabulário comum acerca dos objetos de pesquisa permite alcançar um entendimento 

aceitável pelos atores. Para que a construção da proposta seja realmente conjunta, é necessário 

que o conceito que se tem do objeto em questão se sustente em princípios que são, se não 

                                                 
8
 Tradução do original: “The opening sessions are concerned with elucidating the factors operating in the wider 

contextual environment - those producing the meta-problems and likely to affect the future. The content is 

contributed entirely by the members. The staff are facilitators only. Items are listed in the first instance without 

criticism in the plenary session and displayed on flip charts which surround the room. The material is 

discussed in greater depth in small groups and the composite picture checked out in plenary. The group next 

examines its own organizational setting or settings against this wider background and then proceeds to 

construct a picture of a desirable future. It is surprising how much agreement there often is. Only when all this 

has been done is consideration given to action steps.” 
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idênticos, ao menos não excludentes. Por isso, a primeira etapa desta investigação pautou-se 

na identificação do problema segundo a visão de todos os envolvidos. Constituiu-se, portanto, 

em perguntar qual era a razão da pesquisa-ação, sobre qual objeto o grupo desejava se 

debruçar. Significou observar e questionar este objeto para classificá-lo conjuntamente, como 

ensina o autor: 

 

A técnica proposta se aproxima da antropologia, levando em conta a 

discussão e as trocas de idéias entre atores que são os especialistas e os 

autores de seu próprio destino. Em suma, com uma intersubjetividade 

geralmente preconizada nas disciplinas onde é difícil mensurar, a 

experiência e o retorno ao vivido permitem compreender e fornecer as 

chaves da análise de dados. 

 

Tal como trata de explicar, essas observações preliminares consistem em uma 

redução dos fatos observados orientando-os para suas significações relativas ao pensamento e 

à ação. Tal redução classifica, oferece indícios para as interpretações e as conclusões sobre 

determinados fatos. E, por que esta metodologia se preocupa com uma verdade objetiva, seu 

desenvolvimento se caracteriza, antes de tudo, pela implicação. Logo, devem ser encontradas 

ferramentas que favoreçam a anotação do que acontece no campo de pesquisa, nas ações 

empreendidas, para que esses próprios registros metódicos sejam os pontos de sustentação da 

discussão. Por isso, como salienta Morin (2004, p. 158), para buscar outros rastros da 

concepção nas palavras, é prudente garantir que sejam idealizados outros momentos que 

privilegiem maiores espaços para outras expressões: 

 

Nesta reflexão sobre os dados coletados, o mais importante não é corroborá-

los como meio de chegar ao consenso, mas de agregá-los em um mosaico 

que leve à compreensão do sentido dos acontecimentos observados. O 

conceito de triangulação deve ser adaptado à definição da PAIS e favorecer 

pontos de vista diferentes e complementares (...) orientar o olhar crítico. (...) 

A prioridade é dada tanto à compreensão precisa quanto à penetração 

ampliada dos fatos e de sua significação. 

 

Essa é a razão da opção pelo paradigma indiciário proposto por Ginzburg (1989, 

p. 153), que nega a transparência da realidade e trata de perscrutar, de inquirir, de sondar, de 

remexer, de explorar, de indagar o dado; de orientar a sua coleta e análise para os pormenores 

mais negligenciáveis e menos óbvios, para os resíduos, para os detritos ou refugos, que são, 

por vezes, pouco notados ou desapercebidos de nossa atenção: 
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Pistas: mais precisamente, sintomas (no caso de Freud), indícios (no caso de 

Sherlock Holmes), signos pictóricos (no caso de Morelli). Nos três casos, 

pistas talvez infinitesimais permitem captar uma realidade mais profunda, de 

outra forma inatingível. 

 

Esta é uma perspectiva teórico-metodológica abdutiva, indireta, indiciária. Ou 

seja, diferentemente do método de indução ou dedução que procura traços apriorísticos e 

generalizantes, o paradigma indiciário reconhece que a práxis é dinâmica e não reproduzível e 

que resta ao pesquisador inferir suas causas a partir de seus inúmeros efeitos. Desta forma, os 

dados não são des/velados, des/cobertos, mas delineados, traçados, estruturados no diálogo, 

no discurso, na reciprocidade do contrato interlocutório. 

E, tal como explica Ginzburg (1989, p. 155-156), este modelo de investigação se 

contrapõe aos critérios de cientificidade deduzíveis do paradigma físico galileano
9
 e se 

aproxima da prática médica hipocrática, que define seus métodos refletindo sobre a noção 

decisiva de sintoma (semeion): “Apenas observando atentamente e registrando com extrema 

minúcia os sintomas – afirmavam os hipocráticos -, é possível elaborar ¨histórias¨ precisas de 

cada doença: a doença é, em si, inatingível”. 

Da mesma forma, o paradigma indiciário distancia-se de um modelo de análise 

que toma o dado ao pé da letra, em sua literalidade, como se fosse desvinculado de uma série 

de causalidades, de conjeturas. Ao contrário, Ginzburg (1989, p. 152) o assemelha ao saber de 

tipo venatório dos ancestrais caçadores, os únicos capazes de ler nas pistas mudas e quase 

imperceptíveis deixadas pela presa uma série coerente de eventos que narravam suas histórias: 

 

Pode-se acrescentar que esses dados são sempre dispostos pelo observador 

de modo tal a dar lugar a uma seqüência narrativa, cuja formulação mais 

simples poderia ser “alguém passou por lá”. (...) O fato de que as figuras 

retóricas sobre as quais ainda hoje funda-se a linguagem da decifração 

venatória – a parte pelo todo, o efeito pela causa – são reconduzíveis ao eixo 

narrativo da metonímia, com rigorosa exclusão da metáfora, reforçaria essa 

hipótese – obviamente indemonstrável. “Decifrar” ou “ler” as pistas dos 

animais são metáforas. 

 

Enfim, é uma forma de observação e análise que se identifica com o método 

morelliano, ou seja, com a atitude que leva a apreciar os pormenores, de preferência, à obra 

em seu conjunto. É, pois, ao médico e especialista de arte italiano Giovani Morelli que 

                                                 
9
 Para o autor, este modelo refere-se às noções extremadas de “rigor” e de “ciência” que pressupõem uma 

verdade única e universal e que não tomam em conta a diversidade e a singularidade. Para esclarecimento 

mais detalhado buscar Ginzburg (1989, p. 156), quando afirma que a ciência galileana tinha uma natureza 

totalmente diversa, que poderia adotar o lema escolástico individuum est ineffabile, do que é individual não se 

pode falar. 
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Ginzburg (1989, p. 144) declara explícita e reticentemente os méritos da formalização deste 

paradigma indiciário, quando apresenta o modelo de identificação e catalogação das obras de 

arte que descobriu: 

 

...é preciso não se basear, como normalmente se faz, em características mais 

vistosas, portanto, mais facilmente imitáveis, dos quadros: os olhos erguidos 

para o céu dos personagens de Perugino, o sorriso dos de Leonardo, e assim 

por diante. Pelo contrário, é necessário examinar os pormenores mais 

negligenciáveis, e menos influenciados pelas características da escola a que 

o pintor pertencia: os lóbulos das orelhas, as unhas, as formas dos dedos das 

mãos e dos pés. 

 

c) O encaminhamento 

 

Nessa pesquisa-ação, esta atitude investigativa significou dar tratamento aos 

princípios que norteiam os discursos dos envolvidos sobre o que consideram ser a formação 

docente e a função do estágio curricular nesse processo, em suas formas de articular a 

compreensão sobre o estágio e o ensino e aprendizagem de inglês na licenciatura em Letras. 

Para fazer isso de forma integral e sistêmica, o percurso de coleta e análise dos dados seguiu 

os traços delineados pelos próprios participantes, em seus depoimentos durante os 

Seminários. 

O intuito foi estudar dinamicamente os problemas, as ações, as negociações, os 

conflitos e as tomadas de decisões, ou seja, produzir um trabalho crítico de desfamiliarização, 

de suspensão de uma certa normalidade, do deslocamento de alguns discursos 

homogeneizantes, com vistas a outro senso comum de reconhecimento e de identificação de 

alguns fragmentos sociais que reinventam a cultura político-pedagógica da escola e que 

afirmam radicalmente a democracia. Ou, ainda, como nas palavras de Santos (2001, p. 23), 

assumir uma atitude auto-criticável: 

 

Por teoria crítica entendo toda teoria que não reduz a “realidade” ao que 

existe. A realidade qualquer que seja o modo como é concebida é 

considerada pela teoria crítica como um campo de possibilidades e a tarefa 

da teoria consiste precisamente em definir e avaliar a natureza e o âmbito das 

alternativas ao que está empiricamente dado. A análise crítica do que existe 

assenta no pressuposto de que a existência não esgota as possibilidades da 

existência e que portanto há alternativas susceptíveis de superar o que é 

criticável no que existe. O desconforto, o inconformismo ou a indignação 

perante o que existe suscita impulso para teorizar a sua superação. 
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Porém, esta não foi, pois não é mesmo, uma tarefa fácil, já que tanto o autor de 

uma crítica como ela mesma estão sempre situados em uma dada cultura, que dificulta o 

reconhecimento de sua própria situação, de seu próprio contexto e de seus próprios 

particularismos. Por isso, o cuidado que se buscou nesta pesquisa-ação foi sempre o de 

colocar-se objetivo em relação a si próprio e subjetivo em relação aos outros, isto é, de buscar 

percorrer criticamente o caminho desta crítica, já que nela mesma há sempre algo de 

autocrítica. Enfim, de seguir a advertência de Santos (2001, p. 18), quando explicita que esta 

alternativa conceitual demanda uma dupla escavação histórico-arqueológica: 

 

... escavar no lixo cultural produzido pelo cânone da modernidade ocidental 

para descobrir as tradições e alternativas que dele foram expulsas; escavar no 

colonialismo e no neocolonialismo para descobrir nos escombros das 

relações dominantes entre a cultura ocidental e outras culturas outras 

possíveis relações mais recíprocas e igualitárias (...) identificar nesses 

resíduos e nessas ruínas fragmentos epistemológicos, culturais, sociais e 

políticos que nos ajudem a reinventar a emancipação social. 

 

Portanto, tratou-se aqui de consolidar a consciência da ausência como presença 

possível da transformação, da imaginação utópica que interroga sobre a natureza e a qualidade 

ética da sociedade; e que permite a criação de outros locais e novas articulações diferentes dos 

adotados na constituição do cânone ocidental enquanto um processo de marginalização, 

supressão e subversão de epistemologias, tradições culturais e opções sociais e políticas 

alternativas. Um exercício intelectual motivado pelo mesmo sentimento de desconforto e de 

indignação a que se refere Santos (2001, p. 30), quando sugere um pensamento alternativo de 

alternativas: 

 

... que obriga o pesquisador a interrogar criticamente sobre a falência da 

miragem do desenvolvimento e a buscar alternativas teoricamente fundadas 

nas respostas dadas até agora a estas interrogações. Pois, sabendo nós hoje o 

que aconteceu às alternativas propostas pela teoria crítica moderna não nos 

podemos contentar com um pensamento de alternativas. Necessitamos de um 

pensamento alternativo de alternativas. 

 

O projeto que orienta este estudo tem referência nesta teoria crítica, que reconhece 

a consciência da ausência. Com isso, aproxima-se da teoria pedagógica emancipatória 

freireana, que apresenta a contradição d/nas relações sociais como elemento fundante da 

práxis. A história desta investigação é contada e realizada na luta, no conflito, no 

antagonismo, na divergência; o seu desenvolvimento prevê uma construção conjunta 
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estabelecida entre singularidades, com vistas à produção de outras subjetividades, crenças e 

valores. Enfim, baseada na Pedagogia do Oprimido, tal como no dizer de Freire (1974, p. 33): 

 

... uma pedagogia que deve ser forjada com, não para ou por, o oprimido 

(seja ele um indivíduo ou um grupo) na incessante luta para resgatar a 

humanidade. Esta pedagogia faz a opressão e suas causas objetos de reflexão 

do oprimido e, desta reflexão, surge o engajamento necessário para a luta 

pela liberdade. E, nesta luta, esta pedagogia vai sendo feita e re-feita
10

. 

 

A opção por desenvolver este projeto adotando esta metodologia de base 

antropopedagógica justifica-se pelo objetivo aqui exposto, que é o de delinear com o grupo (e 

não para ou por ele) um perfil de estágio supervisionado para os cursos de Letras que 

atendam tanto às exigências legais quanto as suas reais necessidades formativas, em inglês. 

Esse princípio dialógico prevê o movimento cíclico (lógico, não-cronológico) das 

contradições que acercam os sujeitos e suas questões. Dialogar, neste sentido, apresenta-se 

como uma categoria potencialmente agressiva, que se refere ao conceito de batalha, pois, 

embora enfatize a reciprocidade, é um contrato interlocutório que problematiza a 

democratização da diferença. Não se trata de um conceito dialógico de sim ou não, mas de 

sim e não. 

Por isso, a redação das etapas dessa pesquisa-ação acentua os traços desse 

percurso conjunto, alinhavando as várias vozes do discurso em dois pontos de contato: a 

formação universitária e o estágio curricular. E, muito embora o texto possa negligenciar 

algumas exigências restritivas da comunidade acadêmica sobre a questão da escrita individual 

de uma Tese de Doutorado, procura respaldo científico e proteção teórica na explicação dada 

por Thiollent (1994, p. 99) sobre a razão científica e a razão argumentativa: 

 

A nosso ver, não há contradição entre, de um lado, o fato de reafirmar as 

exigências do espírito científico e, por outro lado, o fato de reabilitar o papel 

da argumentação na investigação científica. O espírito científico não se 

limita à caricatura quantitativista que aparece no espetáculo da pesquisa 

convencional. Por sua vez, a argumentação não significa uma volta ao 

raciocínio ou a aceitação de qualquer crença. É apenas uma reafirmação das 

dimensões discursiva e coletiva da elucidação e da interpretação das 

situações sociais. Razão científica e razão argumentativa não são 

excludentes e esta última não significa um “retrocesso” na evolução da 

cientificização da investigação social. 

                                                 
10

 Tradução do original: “... the pedagogy of the oppressed, a pedagogy which must be forged with, not for, the 

oppressed (whether individuals or peoples) in the incessant struggle to regain their humanity. This pedagogy 

makes oppression and its causes objects of reflection by the oppressed, and from that reflection will come their 

necessary engagement in the struggle for their liberation. And in the struggle this pedagogy will be made and 

remade”. 
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De fato, ao contrário de se constituir um retrocesso, esta metodologia de pesquisa-

ação configura-se em uma antropopedagogia renovada, muito embora possa dar ao 

coordenador pesquisador mais metódico a sensação de insegurança e falta de controle sobre o 

objeto. Na verdade, esta proposta se apresenta como uma das raras possibilidades de 

construção conjunta de uma pedagogia da autonomia, que tem por base a relação dialógica 

que prevê as contradições como fato inerente ao ser humano. Nas palavras de Morin (2004, p. 

159): 

 

Em suma, fazer uma descrição detalhada não consiste apenas em estabelecer 

relações, escolher os informantes, transcrever textos, redigir um diário de 

bordo, é muito mais, é uma aventura de explicações que acontece quando se 

descrevem, de maneira detalhada, coisas emaranhadas que poderão servir 

para pormenorizar as teorias ou os valores que são os elementos 

determinantes do contexto em que se realizará a ação. 

 

Por isso, também as três fases desta pesquisa-ação sobre o estágio e o ensino e 

aprendizagem de inglês na Licenciatura, a observação, a classificação e a conclusão, 

pressupõem esta dinâmica de correções, de sucessivas formulações da questão, que são um 

sinal de saúde e de flexibilidade dos movimentos da vida real. Por se caracterizarem pela 

implicação, pelo diálogo e pela expressão dos atores em presença, são constituídas de ciclos 

de reajuste, tal como explicita Morin (2004, p. 133): 

 

Os pesquisadores participantes ou os atores pesquisadores devem ficar 

atentos ao processo de comunicação essencial em toda PAIS. Devem se 

preparar ao diálogo de igual para igual, entre pesquisadores em título 

(encarregados do projeto) e atores pesquisadores (freqüentemente, 

profissionais especializados) para chegarem a uma compreensão mútua. Essa 

atenção aos outros exige uma capacidade de viver a incerteza e de 

reconhecer o caráter único de cada situação. Assim, o próprio processo de 

pesquisa-ação, com participação cooperativa e sistêmica, inscreve-se em 

situações dinâmicas, em que as coisas estão em contínua mudança, ou em 

reconstrução. 

 

E, tomando estas referências como ponto de partida, os trabalhos que constituem 

os processos desta pesquisa-ação tiveram início às 7h30 do sábado do dia 21 de agosto de 

2004, durante o I Seminário Interno de Didática e Prática de Inglês, em uma sala de aula de 

um departamento de Letras de uma instituição de ensino superior em Goiânia. Os capítulos 

que se seguem apresentam, discutem e propõem uma avaliação dos momentos de discussão 

no grupo, a partir da análise dos depoimentos integrais de seis estagiários (D1, D2, E1, E2, 
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M1 e M2), colhidos durante os Seminários: I - O Que é Estágio; II - O Estágio em Questão; e 

III – O Estágio em Projeto, que aconteceram em agosto, outubro e novembro de 2004. 

A redação desse percurso, sistematizada nessa tese de doutorado, pretende ser o 

palco das interlocuções entre esses estagiários e alguns dos grandes estudiosos das questões 

humanas, de conhecimento, de formação e de estágio. A relação teoria-prática fundada no 

pensamento socrático platônico e re-elaborado nas formulações teóricas que dão sustentação a 

essa pesquisa-ação de tendência dialógica emancipatória é a linha que conduz esse diálogo e 

que alinhava os contornos dos conceitos apresentados, pormenorizados e problematizados nos 

depoimentos dos estagiários deste grupo. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

O QUE É ESTÁGIO 

 

Nesse capítulo, a resposta à pergunta sobre o que o grupo identifica como sendo a 

natureza do estágio curricular é delineada nos depoimentos dos docente-discentes, gravados 

em áudio e vídeo, durante o I Seminário Interno de Didática e Prática de Inglês – 

Departamento de Letras. A questão central do encontro “O que é o estágio e, por conseguinte, 

qual é o papel do campo de estágio na formação lingüístico-pedagógica do licenciando?” 

desdobra-se em outras tantas dúvidas e queixas, suscitadas a partir da discussão do grupo que 

se interroga sobre o significado desse momento na formação, a interferência da competência 

lingüística no (in)sucesso desse processo e a (i)legitimidade de se tomar escolas e outras 

instituições internas e externas à universidade como efetivos campos de estágio. 

 

 

1.1 Formação e Estágio 

 

O primeiro Seminário planejado pela equipe que compõe esta pesquisa-ação (os 

quatro professores de didática e prática de inglês e seus alunos, a coordenadora da área de 

inglês, a diretora do departamento de Letras e a pesquisadora) teve como foco central a 

questão do estágio, em suas implicações com a nova matriz curricular. Durante uma hora e 

meia, o grupo apresentou e discutiu a compreensão que tem de estágio, da função do campo 

de estágio na formação pedagógica e lingüística do licenciando e do como este momento pode 

contribuir para o processo de ensino e de aprendizagem do inglês, em uma instituição 

superior. 

Os depoimentos integrais dos participantes encontram-se gravados em áudio e 

vídeo e compõem o corpo desta redação. As apresentações em DVD disponibilizadas aos 

leitores são as autorizadas pelos estagiários D1, D2, E1, E2, M1 e M2 (Anexo I), que 
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desenvolvem suas considerações tomando como referência as argumentações suscitadas pelos 

outros colegas, no grupo. Apresentadas na íntegra, suas manifestações orais e gestuais deixam 

escapar pistas, alguns pontos de contato, que possibilitam traçar um fio condutor de seus 

discursos e os de seus colegas sobre o objeto em questão, o estágio, em suas relações com um 

projeto de formação universitária em consonância com as exigências federais. 

Para dialogar com esses estagiários e, de alguma forma, pensar com eles sobre 

essas inquietações, são consultados os documentos federais e referências teóricas que tratam 

de questões de estágio e formação. 

 

1.1.1 O princípio 

 

Neste primeiro contato dos alunos deste grupo de pesquisa-ação, quando 

discutiram sobre questões relativas ao significado desse momento na formação, foram 

identificadas quatro concepções de estágio curricular que dão conta de congregar as suas 

diferentes percepções: 

 

 É uma oportunidade de crescimento pessoal; 

 É um momento de (re)conhecimento da(s) realidade(s); 

 É uma forma de fazer valer o compromisso social da educação; 

 É uma chance autêntica de relacionar conceitos teóricos e práticos. 

 

Alguns trechos colhidos dos depoimentos dos estagiários D1, D2, E1, E2, M1 e 

M2 (DVD – Seminário I) são parafraseados a seguir, com o intuito de exemplificar essas 

compreensões do processo. 

Quando recorda os momentos de ansiedade dela e de colegas, alunas do curso de 

Letras em um outro estado brasileiro onde o estágio é feito em um único semestre, D1 

argumenta que desenvolver o estágio em dois momentos, na didática I e II, como no curso 

atual, “abre a possibilidade de descobrir as deficiências... de melhorar o que tem de fraco... de 

mostrar tudo que aprendeu... de fazer tudo dar certo!”. 

No relato sobre a experiência vivida como aluna-estagiária em um projeto de 

extensão durante o curso de Secretariado Executivo Bilíngüe, D2 afirma que “o estágio 

acrescentou muito no currículo; aumentou o gosto pela língua; oportunizou desenvolver 
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trabalho com os estudantes; ampliou horizontes; e foi um dos motivos da opção pelo curso de 

Letras”. 

Embora para aqueles que não se julgam proficientes no idioma que vão ensinar 

este represente “um momento de estresse, angústia, insegurança e ansiedade”, M2 esclarece 

que também se constitui em uma oportunidade para aprimorar o conhecimento pedagógico e 

lingüístico, pois “o estágio é um direcionamento, um encaminhamento, um apoio 

profissional”. Em comum, M2, D1, D2 e os outros colegas definem que o estágio “é o lugar 

de colocar em prática o que aprendeu no Curso”; de “experimentar, na prática, o que já foi 

estudado” (DVD – Seminário I – D1, D2 e M2). 

Outros relatam que antes e durante o momento de irem para a escola campo 

sentem-se desafiados, pois desconhecem a realidade que vão enfrentar, não sabem onde 

buscar recursos ou como trabalhar sem eles. Por isso, esperam que os professores os 

acompanhem, que façam com eles o reconhecimento das diferentes realidades e que os 

preparem adequadamente para cada situação. Segundo E2, os professores deveriam dizer: 

“vou levar vocês para que conheçam a realidade desta escola; assim, quando tiverem com o 

diploma na mão, já saberão como é” (DVD - Seminário I – E2). 

Queixam-se sobre a resistência de algumas escolas campo em receber o estagiário 

e, ao mesmo tempo, sobre a obrigatoriedade das aulas de regência, mesmo não estando aptos 

para tal. Enfim, deixam evidente a dificuldade e necessidade que sentem de saber relacionar 

as teorias lidas e as matérias aprendidas nos livros e a prática concreta do dia-a-dia em cada 

sala de aula. M1 desabafa a sua apreensão: “os professores vão me jogar na frente para falar 

inglês? Meu inglês é só para fazer prova. Falar eu não dou conta”. (DVD – Seminário I – 

M1). 

Reivindicam “uma escola modelo, a exemplo dos outros cursos bem conceituados 

da universidade”, e lançam um desafio às instituições envolvidas “de se comprometerem 

efetivamente com a melhoria da qualidade da educação básica e superior, para todos”. E1 

interroga e convoca todos os presentes a uma (re)ação: “Qual é o papel da universidade? 

Como vamos interferir nesta realidade? Como devolver isso para escola?”; e conclui: “Penso 

que o Seminário tem que dar um passo adiante... apontar caminhos para mudar essas 

experiências”. (DVD – Seminário I – E1). 

Esses dados evidenciam que suas crenças sobre os requisitos que julgam constituir 

a formação do professor de língua inglesa originam-se em experiências anteriores, durante sua 

escolarização, como alunos, e, posteriormente, como reflexo da própria prática pedagógica 

fundamentada em diferentes arcabouços teóricos. Nesse contexto, são geradas as expectativas 
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sobre a formação em nível superior, a forma ideal de se desenvolver o estágio e o modo de se 

poder ensinar e aprender inglês. São pistas que deixam à mostra as próprias contradições do 

processo: expectativas que muitas vezes não se concretizam, já que, segundo suas leituras, 

esse processo não tem atendido, de fato, às necessidades de qualificação desses profissionais, 

para que possam atuar satisfatoriamente nos diversos campos da licenciatura, durante e ou 

depois da graduação em Letras – Inglês. 

Também outros dados colhidos e analisados em uma pesquisa desenvolvida com 

alunos de didática e prática desta mesma instituição de ensino superior em Goiânia salientam 

alguns aspectos da formação de licenciandos em Letras, que dizem respeito de suas 

concepções de estágio e das realidades que se apresentam, quando desenvolvem seus 

trabalhos de campo. Dizem das crenças (desses e de outros licenciandos) mantidas por 

professores e alunos, dos valores que determinam a atuação profissional e o processo 

interacional na sala de aula; e que, conseqüentemente, refletem nos seus modos de entender o 

como podem contribuir para o próprio aprendizado e para o processo de aprender de seus 

(futuros) alunos
11

. 

Alguns desses aspectos são mencionados por Silva (2005)
12

, em relatos sobre um 

estudo de caso que teve por objetivo geral examinar a preparação de um grupo de alunos de 

Didática e Prática de Língua Inglesa durante o Estágio Supervisionado. Segundo apresenta, 

dos dez estagiários pesquisados, que têm uma idade média de 25 anos, cinco afirmam ter 

alguma experiência de magistério, enquanto os outros 50% alegam nunca haver entrado em 

sala como professores. Declaram que as maiores dificuldades encontradas na escola campo 

referem-se ao fato do estagiário não ser bem recebido, à falta de interesse e de apoio do 

professor da escola; ao descompasso entre os objetivos do estágio e os do professor da escola 

campo; à pressão para substituir o professor; à falta de orientação da professora; à resistência 

do professor que não aceita ser observado; à dificuldade de horário compatível; e à 

programação, que deve ser cumprida, mas é atrapalhada pela semi-regência. 

O dados identificam, ainda, que as expectativas desses alunos em relação a esta 

disciplina assemelham-se às de outros, em lugares distantes da região central brasileira, 

                                                 
11

 Duas outras referências consultadas sobre o tema, que não se encontram plenamente citadas nesta tese, 

merecem destaque: ABRAHÃO, M. (org.). Prática de ensino de língua estrangeira: experiências e reflexões. 

Campinas: Pontes, 2004; e CONSOLO, D. & ABRAHÃO, M. (Orgs.). Pesquisas em lingüística aplicada: 

ensino e aprendizagem de língua estrangeira. São Paulo: Ed. UNESP, 2004. As demais são evidenciadas no 

próprio texto. 
12

 Os dados discutidos neste artigo de co-autoria (SILVA, C., MESQUITA, D. e ISAAC, R.) referem-se aos 

apresentados e problematizados por Isaac em outros trabalhos. Para maior detalhamento ver: ISAAC, R. Fear 

and discrepancies: a case study involving teacher trainees and a mentor at UCG. 2003. Dissertação (Mestrado 

em Educação) - University College Chichester MA Education (International), Bognor Regis, England, 2003. 
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demonstrando que, afinal, como afirmam Randall & Thorton (2001, apud SILVA, 2005), o 

que o estagiário espera desse momento da formação é que “possa ser ajudado a aprender 

como ser professor”. 

Também, segundo esclarece, os depoimentos de alguns alunos demonstram a 

dificuldade que sentem em fazer a transposição da teoria para a prática e a necessidade de um 

diálogo maior entre as partes envolvidas. Como exemplo são apresentados os dados coletados 

por Pimenta (2002, apud SILVA, 2005) e a queixa generalizada dos licenciandos em um 

curso de Letras no sul do país que afirmam (tal qual seus colegas do centro-oeste) que “do 

curso que realizam, podem aproveitar alguma coisa, mas pouco pode ser aplicado, depois a 

prática é que vai ajudar¨. 

Diante desses recortes, é possível traçar um quadro geral do sistema educacional e 

perceber como as demandas desses alunos estagiários são parecidas com as de outros colegas, 

em diferentes instituições. Há um desejo latente desses futuros profissionais de aprender e 

saber como ensinar, de conseguir, com qualidade e sucesso, pensar e repensar o seu fazer 

pedagógico. Para esses alunos, esse é um momento privilegiado de encontro com a realidade e 

da busca por caminhos que fortaleçam suas crenças e esperanças na educação. 

Essas dificuldades e expectativas apontam, pois, uma vez mais, a urgente 

necessidade de mudança, de planejamento e de ampliação do leque de ofertas para o 

licenciando, de seus campos de estágio. Reforçam a idéia de atividade de estágio não 

circunscrito apenas aos breves momentos de observação, semi-regência e regência em salas de 

aula de escolas públicas e privadas, mas estendido e ampliado às outras tantas realidades 

sociais. Demonstram, enfim, a relevância de se exercitar uma visão mais ampliada do sentido 

do ato de educar, de ensinar línguas estrangeiras, no estágio supervisionado. 

De acordo com os documentos que regulamentam o projeto pedagógico dos 

cursos de formação de professores, no que se refere à graduação plena e ao estágio curricular, 

os licenciandos já têm legitimados na própria LDB (1996)
13

 os seus anseios de fazer desse 

momento uma oportunidade para seu crescimento pessoal e profissional. Reza o capítulo que 

trata da finalidade da educação superior que seus objetivos devem ser: suscitar o desejo 

permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional; e possibilitar a sua correspondente 

concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 

intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. 

                                                 
13

 Disponível em www.mec.org.br. 
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Nesta Lei Magna, no Título VI, que trata dos Profissionais da Educação, estão 

garantidos os critérios que prevêem a educação como um processo formativo desenvolvido na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

No que se refere aos cursos de formação de professores, o objetivo geral é 

promover e garantir a estreita relação deste processo de ensino e aprendizagem formal e o 

mundo do trabalho e a prática social. No artigo 61, são apresentados os fundamentos que 

regem esta formação, de modo a atender aos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 

características de cada fase de seu desenvolvimento: 

 

 A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 

 O aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e 

outras atividades. 

 

De acordo com a Proposta de Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica, em Cursos de Nível Superior (2000)
14

, a Lei suscita procedimentos que 

levam em conta momentos de construção conjunta, de trocas de experiências significativas, de 

situações equivalentes de ensino e aprendizagem, que beneficiam a apreensão da teoria e da 

prática de cada disciplina curricular. A finalidade é estimular a criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, ou seja, formar cidadãos 

aptos para a inserção profissional, a participação no desenvolvimento da sociedade, a criação 

e a difusão da cultura. Este processo é uma forma integradora de (re)conhecer as realidades 

distintas, os problemas do mundo presente e de (re)construir, com os outros, outras 

experiências, outras reciprocidades. Enfim, como explica o citado documento, este é um meio 

de promover a extensão aberta à participação de todos, de difundir as conquistas e os 

benefícios resultantes das criações culturais, científicas e tecnológicas geradas nas academias: 

 

Esse isomorfismo de processos, neste documento referido também como 

simetria invertida, é decisivo como critério de avaliação dos cursos de 

formação de professores e como critério de validação de novas propostas 

institucionais e pedagógicas. 

 

Portanto, não parece equivocado afirmar que, segundo determinam os documentos 

federais, esta proposta metodológica participativa e integrativa de formação universitária e de 

                                                 
14
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estágio curricular pode ser identificada à de Paulo Freire (1990, apud BELANGER, 1999), 

que toma em conta a práxis em seus desdobramentos, como ilustrado em seu depoimento a 

Carlos Alberto Torres, em 1990, em uma entrevista traduzida por Paul Belanger e divulgada 

na rede, sob o título Twenty Years Later: Similar Problems, Different Solution (Vinte Anos 

Depois. Problemas Similares. Diferentes Soluções)
15

. 

Segundo Freire (1999) argumenta, o processo educativo implica necessariamente 

o ato de ensinar e o ato de aprender, ou seja, é uma relação dialógica que prevê o exercício da 

ação do educador, que tem como testemunha o aprendiz. Um saber suposto é apresentado 

como um dado e cabe ao educando exercitar a ação de conhecê-lo e classificá-lo: 

 

Em outras palavras, educar é a forma que o professor ou educador tem de 

possibilitar ao estudante testemunhar o que é o saber, a fim de que ele possa 

não apenas aprender, mas conhecer. Por esta razão, o processo de 

aprendizagem implica aprender sobre o objeto que deve ser aprendido. Esta 

preocupação não tem a ver exclusivamente com o ensino de habilidades de 

aprendizagem. Esta preocupação estabelece o ato de ensinar e o ato de 

aprender como sendo os momentos fundamentais no processo geral da 

produção do conhecimento, um processo composto de um lado pelo 

professor e do outro lado pelo aluno. E este processo implica uma instância 

subjetiva. É impossível que uma pessoa, não sendo ela o sujeito de sua 

própria curiosidade, possa realmente alcançar o objeto de seu 

conhecimento.
16

 

 

Essa relação dialógica entre o professor e o aluno constitui-se naquele exercício 

demandado por E2 (DVD – Seminário I – E2) e outros colegas: “de levar para saber como é”. 

No entanto, este “apoio” não se restringe à idéia de preparação antecipada do problema, pois, 

durante o processo de observação, análise e decisão sobre os modos de lidar com a questão, 

também o orientador testemunha o processo. Não há como prever todas as situações de sala 

de aula e sugerir modelos adequados de solução para os problemas. Há como imaginá-las, 

mas não como antecipá-las. Afinal, as relações entre os sujeitos são singulares, dinâmicas, 

dialéticas, reais. São con/vivências. 

                                                 
15

 Disponível em www.institutopaulofreire.br//(Aurora Interview with Paulo FREIRE: February 26, 1999). 
16

 Tradução do original: “In other words, teaching is the form that the teacher or educator possesses to bear 

witness to the student on what knowing is, so that the student will also know instead of simply learn. For that 

reason, the process of learning implies the learning of the object that ought to be learned. This preoccupation 

has nothing to do exclusively with the teaching of literacy skills. This preoccupation establishes the act of 

teaching and the act of learning as fundamental moments in the general process of knowledge, a process of 

which the educator on the one hand and the educatee on the other are a part. And this process implies a 

subjective stance. It is impossible that a person, not being the subject of his own curiosity, can truly grasp the 

object of his knowledge”. 
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Quando o estágio é tomado como uma experiência educativa, demanda que todos 

se posicionem como leitores aguçados e atentos da realidade e, ao mesmo tempo, como 

propositores de outras experiências. Mas, se limitado a uma (pre)visão, essa se torna uma 

atividade curricular meramente avaliativa, nada propositiva ou prática. Por isso, o 

planejamento e o encaminhamento das propostas de estágio são apoiados em reflexões 

desenvolvidas na escola de formação e nas avaliações dessas experiências na escola campo de 

estágio, a fim de se constituírem, por conseguinte, em conteúdos curriculares para o próprio 

processo deste trabalho. Afinal, essa é a postura que os estagiários reivindicam da 

Universidade, a mesma que sustenta a compreensão de prática educativa exposta no artigo 26 

da LDB e que recebe a seguinte configuração nas Diretrizes, capítulo 4.2.6, que trata da 

concepção de prática: 

 

Uma concepção mais ampla de prática implica em vê-la como uma dimensão 

do conhecimento que tanto está presente na escola de formação, nos 

momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade profissional – e 

que, portanto, o foco da reflexão deve estar no conteúdo das práticas, quanto 

está presente nas escolas campo de estágio, nos momentos em que se 

trabalha na atividade profissional – e, que, portanto, o foco da reflexão deve 

estar na significação e ressignificação do conteúdo das práticas. 

 

De fato, este é um princípio que propõe o diálogo de conhecimentos e que, 

portanto, se fundamenta em uma prática pedagógica potencialmente conflituosa. É, pois, um 

projeto de formação que leva em conta o pensamento crítico-reflexivo da proposta 

emancipatória de Freire, quando explica este processo educativo consubstanciado em um 

constante questionamento e busca de unidade na diversidade de interesses não antagônicos. 

Essa compreensão é reiterada em uma concepção dialética do termo, segundo Freire (1995, p. 

63): 

 

É vivendo, não importa se com deslizes, com incoerências, mas disposto a 

superá-los, a humildade, a amorosidade, a coragem, a tolerância, a 

competência, a capacidade de decidir, a segurança, a eticidade, a justiça, a 

tensão entre paciência e impaciência, a parcimônia verbal, que contribuo 

para criar, para forjar, a escola feliz, a escola alegre. A escola que é aventura, 

que marcha, que não tem medo do risco, por isso que recusa o imobilismo. A 

escola em que se pensa, em que se atua, em que se cria, em que se fala, em 

que se ama, se advinha, a escola que apaixonadamente diz sim à vida. E não 

à escola que emudece e me emudece. 
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A epígrafe que abre com Braggio (2002) o texto dessa tese diz disso, da enorme 

perda de beleza, diversidade e possibilidade, quando se priva e é privado da manifestação, das 

convivências, das vivências com. 

 

1.1.2 A realidade 

 

Ininterruptas movimentações de informações resultantes de grandes avanços 

técnico-científicos exigem que a formação seja também dinâmica, independente e 

transformadora, e que os órgãos envolvidos no processo saibam trocar o conforto da certeza 

que sustenta os conteúdos teórico-práticos das disciplinas específicas, pela instabilidade tão 

imprevisível quanto inimaginável dos questionamentos reais. 

Esta prática interdisciplinar leva em consideração o fato de que o conhecimento 

científico não é apenas o armazenamento de ocorrências, mas também a reflexão de como a 

história dialética foi e é obtida, avaliada e atualizada. Assim delineado, esse processo 

educativo apresenta-se como algo imprevisível, sem garantias de causas e efeitos sempre 

semelhantes em todos os aprendizes; e auto-organizável, que obedece a uma ordem própria 

dentro da própria desordem. 

É uma retomada de conceitos e princípios que definem a influência e a 

responsabilidade de todos na desconstrução de conhecimentos baseados em um mundo 

supostamente objetivo, de estrutura pré-determinada, com relações unívocas entre causa e 

efeito. Nas palavras de Sampaio (2002, p. 64-65): 

 

Significa permear todas as atividades acadêmicas (sala de aula, laboratórios, 

monografias, estágios, pesquisas etc.) com a pergunta que a ética faz sobre a 

sua relevância no processo de produção e de socialização do conhecimento 

(...). Nestas relações, deverá haver a convivência dos saberes sistematizado-

acadêmico e popular, tendo como conseqüência a produção do conhecimento 

resultante do confronto com a realidade regional ou nacional. 

 

Também, como preconizado em Giroux (1991, p. 234-235), é levar em 

consideração o fato de este mundo moderno ser demarcado e legitimado por novas formas de 

diálogo, de solidariedade e de cultura, que são delineadas pela pluralidade e heterogeneidade 

de saberes; e concluir, portanto, que a pretensão deve ser a de (re)criar alternativas ao 

desenvolvimento, a outras formas de (re)conhecimento: 
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O que importa ressaltar é o reconhecimento de que uma crítica pós-moderna 

deve prover ao educador uma visão mais complexa e esclarecedora da 

relação entre a cultura, o poder e o conhecimento. Quando aliadas a uma 

linguagem de vida pública democrática, as noções de diferença, de poder e 

de especificidade podem ser compreendidas como sendo parte do discurso 

público que circunscreve e aprofunda as liberdades e os direitos individuais 

por meio de, mais do que contra, uma noção radical de democracia.
17

 

 

O princípio interdisciplinar que orienta esta prática pedagógica leva em conta a 

combinação de fatores biológicos, cognitivos e afetivos. Parte do entendimento de que o 

raciocínio configura-se em um objeto dinâmico e ao mesmo tempo organizado; de que esse 

processo se dá em uma relação complexa, dinâmica, inusitada e contingencial; e de que a 

organização dessa estrutura só acontece imersa em um processo real, dentro e fora dos muros 

escolares. Em outras palavras, tem a ver com a compreensão de que a aquisição de 

conhecimentos depende de inúmeros fatores que atuam como uma força que perturba uma 

situação estável e que provoca os movimentos, as transformações no próprio corpo do sistema 

social. Esse tema será adensado nas discussões que se seguem. 

Na Resolução CNE/CP/Art.13º (2002)
18

, documento que regulamenta o tempo e 

que especifica o espaço do estágio curricular, também é possível identificar uma dimensão do 

saber em uma perspectiva interdisciplinar que remete continuamente o conhecimento à 

realidade prática. Trata-se da práxis d/na formação: 

 

 A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e reflexão, 

visando à atuação em situações contextualizadas, com o registro dessas observações 

realizadas e a resolução de situações-problema; 

 A presença da prática profissional na formação do professor, que não prescinde da 

observação e ação direta, poderá ser enriquecida com tecnologias da informação, 

incluídos o computador e o vídeo, narrativas orais e escritas de professores, produções de 

alunos, situações simuladoras e estudo de casos; 

 O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado em escola de 

educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre os sistemas de ensino, deve 

                                                 
17

 Tradução do original: “What is important to stress is the recognition that a critical postmodernism needs to 

provide educators with a more complex and insightful view of the relationship between culture, power, and 

knowledge. When linked with the language of democratic public life, the notions of difference, power, and 

specificity can be understood as part of a public discourse that broadens and deepens individual liberties and 

rights through rather than against a radical notion of democracy”.  
18
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ser desenvolvido a partir do início da segunda metade do curso e ser avaliado 

conjuntamente pela escola formadora e a escola campo de estágio. 

 

Dessa forma, o estágio é um componente curricular do processo de formação 

acadêmica e um espaço político-pedagógico privilegiado de construção da práxis; é 

desenvolvido em campos de atuação profissional e serve não apenas como um meio de 

inserção do estudante no mundo laboral, mas como uma forma de garantir a sua participação e 

intervenção nas relações entre a universidade e os demais segmentos da sociedade; tem por 

função garantir a produção, a difusão e a socialização de conhecimentos científicos, culturais, 

sociais, históricos e coletivos sempre compromissados com a ética e a cidadania. Enfim, pode 

ser assim sintetizado: 

 

 O Estágio Supervisionado pode ser uma das modalidades de prática que trata da formação, 

realizado em unidades escolares e não-escolares, com a condição de que seja uma ação 

desenvolvida enquanto vivência profissional prolongada, sistemática, intencional, 

acompanhada e construída na interface do projeto político-pedagógico da instituição 

formadora e campo de estágio; 

 O Estágio Supervisionado constitui-se num importante espaço de construção da identidade 

profissional do professor, formando-o enquanto sujeito que constrói sua prática social, 

com base na reflexão contextualizada na ação, sobre a ação e sobre o próprio 

conhecimento na ação, num processo de ressignificação constante. 

 

Portanto, o estágio é um exercício profissional de caráter curricular e de cunho 

obrigatório e não obrigatório; pode ser realizado tanto em campos internos como externos à 

universidade, desde que apresentem possibilidades de atuação articuladas ao eixo de formação 

do estudante e que atendam às exigências do projeto-pedagógico de cada curso; requer o 

planejamento de atividades organizadas em projetos e propostas de trabalho elaborado 

conjuntamente pelo estagiário, seu orientador e o campo; e deve ser submetido a uma 

avaliação contínua, que toma em conta a qualidade da formação acadêmico-profissional, as 

condições de atendimento dos campos de estágio e a atuação dos estagiários e seus 

supervisores. Enfim, o estágio é desenvolvido com vistas a assegurar: 

 

 A formação acadêmico-profissional do estagiário; 

 O fortalecimento dos espaços formativos; 
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 A inserção do estagiário na vida econômica, política e sócio-cultural; 

 A práxis no processo de ensino-aprendizagem; 

 A interação da universidade com os demais segmentos da sociedade. 

 

Nesses termos, o estágio curricular pode constituir-se em um dos momentos e 

locais privilegiados para o licenciando desenvolver um pensamento crítico alternativo de 

alternativas, como sugerido por Santos (2001). Na medida em que o estágio é planejado e 

organizado com estes e nestes campos internos e externos de atuação, outros caminhos são 

traçados e novos horizontes são abertos, na eterna busca por respostas criativas aos problemas 

postos por suas próprias realidades. 

Nesta pesquisa-ação, um desses inúmeros questionamentos demonstra ter a ver 

com a angústia e a apreensão relatadas por alguns estagiários sobre a forma de se fazer essa 

ponte entre o que aprendem nos livros e a realidade que devem enfrentar na sala de aula. Na 

verdade, interrogam sobre a práxis da relação teoria-prática, sobre as próprias concepções do 

como aprender e do como ensinar, em termos tanto lingüísticos quanto pedagógicos. Já ao 

final dos debates, durante o primeiro encontro, M1 (DVD – Seminário I – M1) desabafa: 

 

Até agora eu não sei o que é estágio! Não saber assim... como procede? 

Como eu vou fazer estágio? Vou ser jogado na frente para falar inglês? 

Quando a professora fala que a prova é tal dia, eu estudo... gramática... mas a 

língua é prática. 

 

Esse depoimento exemplifica uma concepção de aprendizagem e de ensino que 

tem como foco a aquisição de conteúdos, mas não o desenvolvimento de competências, como 

quer a proposta curricular da LDB, em seus artigos 34 a 36. A diferença decorre do fato de 

que o primeiro enfoca o ensino, aquilo que se quer ensinar, e o último enfoca a aprendizagem, 

ou seja, aquilo que o aluno aprende, constrói, mobiliza, usa de forma pertinente e inteligente. 

Sua função, portanto, não se dá pela quantidade de ensino, mas pela qualidade da 

aprendizagem. Em suma, mais importante do que a liberdade de ensinar está o direito de 

aprender. 

Esse paradigma curricular alia-se a uma ação pedagógica interdisciplinar voltada 

para a articulação de conhecimentos, habilidades, procedimentos, valores e atitudes. Supõe 

uma ruptura com as ações e práticas pedagógicas que privilegiam a repetição e a padronização 

como marcos pontuais da conduta escolar. Propõe a relação dessas competências elementares 

com os programas escolares e com os saberes disciplinares. Prevê a noção e o conhecimento 
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das disciplinas, o domínio da língua e de uma forma de cultura geral que também se adquire 

na escola. 

No artigo que discute as implicações do termo e dos conceitos que permeiam a 

competência, Macedo (2002)
19

 propõe uma mudança de atitude, de deslocamento dos 

ordenamentos lineares, previsíveis e contínuos da abordagem dos conteúdos, para uma forma 

de organização em rede, pluralista, diversa, harmônica, flexível e processual: 

 

Reafirma-se, assim, a aprendizagem como uma construção, cujo epicentro é 

o próprio aprendiz. Em lugar de continuar a decorar conteúdos, o aluno 

passará a exercitar habilidades e, por meio delas, a aquisição de grandes 

competências. Essa contextualização é uma das bases do ensino por 

competências, palavra de ordem da educação no Brasil e em vários outros 

países. O objetivo dessa abordagem é ensinar aos alunos o que eles precisam 

aprender para serem cidadãos que saibam analisar, decidir, planejar, expor 

suas idéias e ouvir as dos outros. Enfim, para que possam ter uma 

participação ativa na sociedade em que vivem. É nessa escolha que entra o 

conceito de situações-problema, nas quais o conteúdo é apenas um dos 

elementos a serem levados em conta na hora de abordar qualquer conteúdo. 

 

No entanto, de muitos setores, surgem críticas às propostas do MEC, 

principalmente no que diz respeito a este conceito de competência na Resolução 

CNE/CP1/2002. A argumentação é a de que a proposta está pautada em uma didática 

instrumental, ou seja, em uma compreensão do processo como sendo constituído da somatória 

do domínio dos conhecimentos das áreas para ensinar e das habilidades pedagógicas para 

conduzir o ensino. Um conceito de competência que, nas palavras de Pimenta & Lima (2004, 

p. 87), substitui o de saberes e conhecimentos e o de qualificação: 

 

A distribuição de 2800 horas revela uma proposta curricular fragmentada, 

que perpetua a separação entre teoria e prática, o fazer e o pensar (...) Como 

estes aprenderão a pesquisar no ensino se em sua formação a pesquisa está 

ausente? O estágio, conforme escrito nas resoluções, encontra-se separado 

tanto das atividades práticas quanto das denominadas científico-culturais. 

Portanto, nem prática, nem teoria; apenas treinamento de competências e 

aprendizagens de práticas modelares. 

 

Entre outras razões, o descrédito pela proposta é devido ao fato de que, 

historicamente, os estágios curriculares têm sido relegados ao eixo daquelas disciplinas do 

curso equivocadamente denominadas práticas. Ao contrário, em uma concepção mais 

abrangente do termo, todas as disciplinas da matriz curricular são teórico-práticas. Ou seja, 
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em um curso de formação de professores, tanto as disciplinas de fundamentos como as 

didáticas devem contribuir para esta finalidade, que é formar professores capazes de propor 

novas maneiras de fazer educação. Por isso, em todos os momentos da formação, em todas as 

disciplinas oferecidas, são apresentados conhecimentos e métodos para que esse processo de 

ensinar e aprender conteúdos específicos se efetive. 

No que diz respeito ao inglês nos cursos de Letras, Gimenez (1999, p. 12) 

esclarece: 

 

A pedagogia de Paulo Freire, tão conhecida no exterior e nem tanto lida por 

nós, tem muito a dizer sobre ensino de línguas estrangeiras na medida em 

que for visto como parte do quadro maior da educação e quando vemos a 

aula de língua estrangeira como mais do que abordagens, métodos, técnicas e 

materiais. Quando tratamos desse ensino geralmente nos prendemos no 

conhecimento especializado, nos esquecendo que nas relações que 

estabelecemos com nossos alunos, vamos forjando crenças sobre o que é ser 

humano. Afinal, pedagogia envolve não só transmissão de conhecimento, 

mas construção da subjetividade e aprendizagem de crenças e valores. 

 

De fato, essa é a função pedagógica de todas as disciplinas do Curso de Letras - 

Inglês: criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a aprendizagem 

e para o desenvolvimento dos alunos. No entanto, isso só se realiza quando o educador 

compreende os conteúdos das várias áreas do conhecimento, os contextos em que se 

inscrevem, as temáticas sociais transversais ao currículo escolar e suas especificidades. 

 

1.1.3 A docência-discente 

 

De acordo com o depoimento de alguns estagiários, o fato que mais limita a 

efetivação de uma proposta afinada com a formação emancipatória do profissional das Letras 

- Inglês, neste grupo, é a dificuldade que sentem em relação ao conhecimento específico deste 

idioma estrangeiro, das diversificadas formas comunicativas verbais, orais e escritas que, 

como docente-discentes, devem conhecer para ensinar: 

 

Meu conhecimento é muito pouco! (M2, DVD Seminário I) 

 

Não estou preparado! (M1, DVD, Seminário I) 

 

Falar... eu não dou conta! (E2, DVD, Seminário I) 

 

Essa língua, que é um desafio! (E1, DVD, Seminário I) 
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São manifestações que remetem à discussão sobre o modo dos alunos se verem 

como (ou se transformarem em) professores de inglês, ou seja, sobre o processo de ruptura 

entre ser aluno e ser professor, que se dá por ocasião da experiência prática como professor, 

em sala de aula de inglês, na escola de rede pública, particular e outros estabelecimentos 

educacionais ou não, durante o estágio supervisionado. Demonstram a dificuldade que o 

licenciando sente em estabelecer o estágio como mais um momento de aprendizado, tanto de 

questões pedagógicas ou metodológicas quanto lingüísticas, pessoais e outras; e Letras como 

um curso de formação de professores de inglês que pressupõe uma atitude investigativa 

constante de observação e de aprendizado da experiência, tanto em momentos vivenciados 

como discente quanto como docente deste idioma, em um curso de nível superior. 

Em seu relato sobre a experiência vivenciada na disciplina de Prática de Ensino no 

curso de Letras Anglo-Portuguesas da Universidade Estadual de Londrina, Gimenez (2004, p. 

176) apresenta e discute o processo de tornar-se professor de inglês, exemplificando fatos que 

demonstram essa ambigüidade de papéis: 

 

Embora seja um curso de licenciatura, muitos futuros professores se vêem 

por um bom tempo ainda, como alunos, aprendizes da língua estrangeira. 

Pelo fato de não ser pré-requisito o domínio da língua estrangeira, esta terá 

forte ênfase nos anos iniciais do curso. Ao serem tratados como aprendizes 

de inglês durante grande parte do curso, os alunos se vêem assim e têm 

grande dificuldade em se posicionarem como professores. O modo como o 

curso está estruturado pressupõe que a identidade profissional só é 

construída pelas disciplinas pedagógicas, por meio das Disciplinas de 

Lingüística Aplicada e Prática de Ensino: estágio supervisionado. 

 

Essa é uma realidade presente em muitos cursos de Letras que se reflete, 

inclusive, na atitude do aluno em desconsiderar os outros conhecimentos que compõem a 

matriz curricular (que não sejam puramente lingüísticos), como se fossem irrelevantes, inúteis 

ou “só teóricos”. Ainda, no apagamento de qualquer aprendizado anteriormente adquirido na 

educação básica, como se aqueles fossem conceitos ultrapassados, desnecessários ou não 

complementares aos atuais. Comumente, depoimentos como “no magistério, não vi nada de 

inglês!”, “passei sete anos estudando na escola pública e só vi o verbo to be”; “para quê 

português e literatura no currículo, se eu preciso é aprender inglês!”; “filosofia, sociologia, 

teologia, pedagogia... só servem para preencher a grade!” são identificados em salas de aula 

de inglês.  

Em relatório apresentado sobre as atividades de estágio desenvolvidas por esses 

mesmos estagiários participantes desta pesquisa-ação, Figueredo, Mesquita & O’Sullivan 
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(2005) diagnosticam que quando o estagiário inicia sua prática de estágio, em atividades de 

observação do contexto da escola pública, suas interpretações do que vê são sempre 

permeadas pelas suas experiências de aprendizagem de língua inglesa, “pelo seu background, 

pelas teorias lingüísticas que aprendeu em sala de aula, além de um enorme desejo de 

contribuir para a qualidade da educação”
20

. No entanto, já no primeiro contato com a 

realidade da escola (principalmente a pública, estadual e periférica), o estagiário sente-se 

desmotivado, pois percebe que sua expectativa de interferir nessa realidade é ilusória, 

inclusive, “porque seu conhecimento lingüístico de inglês não é suficiente para habilitá-lo a 

transformar essa realidade”. Algumas impressões dos estagiários sobre o ambiente da escola 

campo refletem sua análise: 

 

Embora a maioria dos estagiários seja oriunda da escola pública, demonstra 

certas noções preconcebidas a respeito dos alunos. Eles os consideram 

“desestimulados”, “totalmente desmotivados”, “têm repulsa pela aula de 

inglês” e ainda são “indisciplinados”. Vendo os alunos da escola pública 

questionando “a necessidade de aprender inglês”, os estagiários tendem a 

culpar os professores... (pois) quando chegam na escola pública percebem 

que o professor “não usa o idioma em sala de aula¨, admite que “foi 

colocado no inglês para completar o horário”, pensa “por quê ensinar 

inglês? O aluno não vai dar conta mesmo”, (...) “passa uma lista de verbos 

no quadro” e “não tem didática”. Encontram professores que saíram da 

universidade “cheios de idéias [...], mas perderam o estímulo”. (...) O 

impacto é, de certa forma, traumático (...) e os estagiários alegam que estão 

aprendendo “pela contra-imagem”. 

 

Não raramente (como nesse caso), durante a experiência de aprender inglês na 

universidade, o aluno-professor vivencia (e recebe sugestões para aplicar em sua sala de aula) 

a abordagem comunicativa, em que o professor cria situações para o aluno comunicar 

oralmente, ler textos autênticos, produzir os de sua própria autoria e compreender a gramática 

que modela o discurso. Desta forma, tal como para o licenciando E2, o estudo de uma língua 

abrange as quatro habilidades comunicativas: a fala, a compreensão oral, a leitura e a 

escrita. No entanto, quando chega à escola, percebe que o professor não usa o idioma em sala 

de aula, que considera o livro didático, além de péssimo, muito avançado para os alunos e 

que, pelo mesmo motivo, o deixa de lado ou o utiliza como único recurso didático. Ao final, 

desmotivado, conclui que a expectativa de os professores conduzirem seus alunos à prática 

oral em língua estrangeira é, se não nula, muito remota, em escolas de educação básica. 

                                                 
20

 Esse texto, veiculado por meio eletrônico, foi escrito em co-autoria por FIGUEREDO, C., MESQUITA, D. e 

O’SULLIVAN, P. Este trecho apresenta a compreensão que os alunos de O’Sullivan demonstraram ter sobre 

o fato e os comentários deste professor sobre a percepção de seus alunos. 
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Outras queixas sobre a conduta de colegas professores (principalmente de ensino público) 

ecoam nesta síntese do depoimento de E2: 

 

Na escola, quando observava os professores passando listas de verbos no 

quadro, me perguntava: é isso que eu vou fazer na minha sala de aula?  Se 

estou ali para dar aula de inglês, tenho que envolver o aluno no processo... 

Aula de inglês sem hello?, sem good morning? E não é só por que falta ao 

professor proficiência lingüística. Afinal, muitos que se encontram em sala 

de aula são formados pelas universidades desta cidade e sabem inglês. No 

entanto, alguns resistem porque se questionam do por quê de se ensinar 

inglês na periferia e da capacidade intelectual dos alunos da rede pública. 

(DVD Seminário I) 

 

Uma percepção generalizada de fracasso (na escola pública) e de sucesso (na 

escola particular) causa não apenas um desestímulo ao licenciando, que sonha em melhorar o 

ensino de inglês nas escolas de educação básica, mas, também, uma percepção equivocada de 

formação, de estágio e do ato de ensinar e aprender uma língua estrangeira. Gimenez (2004, p. 

177) explica: 

 

Além do adiamento da construção da identidade profissional, é preciso 

observar que o posicionamento de futuros professores apenas como 

aprendizes da língua pode favorecer uma identidade voltada mais para os 

aspectos técnicos ou instrumentais da língua estrangeira, sem consideração 

dos objetivos educacionais mais amplos e distintos contextos de atuação. 

Estudos sobre crenças de futuros professores têm demonstrado, por exemplo, 

que estas abordam o contraste entre o setor público e privado, com o 

primeiro considerado deficitário e o segundo eficiente. Sem espaços de 

análise mais crítica desses pressupostos, o futuro professor pode imaginar 

que bastaria fazer na escola pública o que se faz no setor privado para que 

esse fosse bem sucedido. 

 

Por si só, o fato de que aprender e ou ensinar sejam constitutivos de um curso de 

formação de professores (tanto em disciplinas específicas, como Língua Inglesa I, ou 

pedagógicas, como Estágio Supervisionado I) implica a compreensão de que todas as 

disciplinas, atividades acadêmicas, culturais e outras, que compõem o leque de conhecimentos 

experimentados pelos estagiários, são teórico-práticas. Gimenez (2004, p. 176) explicita o 

fato: 

 

Se entendermos que o currículo não só expressa os conhecimentos 

considerados necessários aos futuros professores, mas também imprime uma 

compreensão sobre língua e educação, concluiremos que o currículo em 

prática se vincula diretamente às questões identitárias dos alunos, embora 

muitas vezes sejam traduzidas apenas no “currículo implícito” ou “oculto”. 



 50 

Assim, as aulas de inglês são também aulas de formação, embora muitas 

vezes isto não esteja claro para os alunos ou mesmo para os professores. Um 

aluno de Letras que seja repetidamente exposto a um modelo centrado no 

professor provavelmente terá grande dificuldade em articular práticas de 

uma educação centrada no aluno, por exemplo. Desse modo, o currículo da 

licenciatura em Letras é um campo importante de decisões sobre que 

profissional se quer formar. 

 

Muito embora alguns estagiários demonstrem ter essa mesma compreensão de 

formação universitária, de curso de licenciatura e de sua matriz curricular, para aqueles que se 

consideram fracos, sem preparo, sem fluência oral e escrita na língua que devem aprender e 

ensinar, a (in)competência lingüística constitui-se o principal problema do (in)sucesso desse 

processo. Neste primeiro encontro, durante as discussões e reflexões do grupo, ficou 

evidenciado que o tema merece um debate detalhado, adensado. Também por essa razão, o 

próximo tópico dá voz aos estagiários e apresenta os desdobramentos que seus depoimentos 

suscitam para as questões de estágio e de competência lingüística para o discente que vai 

ensinar. 

 

 

1.2  Competência Lingüística e Estágio 

 

Para este grupo de estagiários, o momento de experimentar a realidade da sala de 

aula de inglês pode ser coroado de sucesso ou insucesso, dependendo do grau de 

conhecimento e domínio que tiver do idioma a ser ensinado e do nível de segurança que tiver 

em relação à metodologia a ser adotada. Mas, a conclusão dos estagiários é de que sem o 

conteúdo, sem saber inglês, não adianta saber ensinar: 

 

M2: Que base eu tenho? Meu conhecimento na língua inglesa é pequeno! E, 

a cada dia, há mais exigência do domínio da comunicação em língua inglesa. 

 

E2: Tenho dificuldade, pois no magistério não vi inglês. Mas, muita gente 

que sabe chega na sala de aula e não fala nem hello. Aula de inglês sem good 

morning? A maioria que veio da escola pública não tem base. Não aprendeu 

nada. 

 

E1: Essa língua... um desafio. 

 

M1: A Língua é o espelho do conhecimento. Para desmanchar o que sei, para 

discutir, eu não dava conta porque português e inglês não são a minha 

língua. 
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De fato, esses depoimentos tão legítimos colocam à vista um problema já há 

muito suscitado em estudos que cuidam de identificar o perfil, a identidade do aluno em 

formação; de mapear suas demandas lingüísticas e pedagógicas; e de desenvolver 

procedimentos que possam atender aos seus requisitos profissionais, como docente de línguas 

estrangeiras. 

De forma geral, essas pesquisas refletem e influenciam a realidade da sala de aula 

de inglês e é a compreensão que apresentam da relação travada entre o sujeito (aprendiz) e o 

objeto (idioma), que dita os princípios (não as regras) do que se têm constituído em crenças e 

valores sobre o que é aprender e ensinar esta língua estrangeira. Em outras palavras, a sala de 

aula presentifica a forma como o aluno e o professor entendem o processo educativo que, por 

sua vez, depende da concepção que têm de sujeito, de objeto e de suas con/vivências. 

Com a finalidade de identificar os princípios que norteiam a visão deste grupo 

sobre esse processo educativo, suas metodologias, abordagens, técnicas, materiais didáticos e 

ferramentas, o contorno desta pesquisa-ação é delineado a partir de perguntas como: 

 

 Quem é o sujeito d/neste processo? 

 O que este sujeito objetiva? 

 Que relação este sujeito trava com o objeto, a língua? 

 Que estratégias este sujeito adota nessa mediação? 

 

1.2.1 A língua inglesa no campo de estágio 

 

Em seus depoimentos, os estagiários dizem respeito de um tipo de proficiência 

lingüística que tem a ver com saber usar socialmente este idioma estrangeiro. Por exemplo, 

quando M2 (DVD – Seminário I) pergunta “que base eu tenho?”, faz referência ao 

conhecimento discursivo oral, não à aprendizagem normativa do inglês; pois, segundo afirma, 

“as novas demandas desse mundo do trabalho incluem cada vez mais o domínio da 

comunicação em língua inglesa” (M2, DVD – Seminário I). 

Para E2, da mesma forma, “não dizer sequer hello ou good morning na sala de 

aula de inglês” é um claro exemplo do por que da “falta de base dos colegas que vêm de 

escolas públicas”; pois, na sua compreensão e de outros estagiários, a proficiência lingüística 

limitada de alguns licenciandos é resultado da “falta do uso deste idioma em sala pelos 

professores, que ora não sabem a língua ora não sabem como fazer os alunos usarem a 
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gramática e o vocabulário que aprenderam de uma forma comunicativa” (E2, DVD, 

Seminário I). 

Também M1 retrata esse fato explicando que “para desmanchar o que sabe, para 

discutir, não dava conta”, pois sua proficiência nesta língua estrangeira está limitada ao 

aspecto formal, gramatical do idioma e não ao hábito de utilizá-la como “o espelho do 

conhecimento” (M1, DVD, Seminário I). 

Em coro, o grupo reivindica que, a exemplo das outras disciplinas do curso de 

Letras - Inglês, também o estágio curricular cumpra este papel de oferecer, ao mesmo tempo, 

uma formação lingüístico-pedagógica nesta língua estrangeira. 

A palavra “desafio”, usada por E1 evidencia bem a complexidade que é buscar 

tratamento para estas questões de proficiência suscitadas no grupo. É mesmo um desafio 

aprender e ensinar um idioma em tão pouco tempo de curso, em um país em que a língua 

inglesa é estrangeira e não uma segunda língua, e onde, conseqüentemente, este contato social 

prioritariamente se dá em um ambiente formal, escolar, pouco natural. Por isso, o objetivo 

central dessa pesquisa-ação é identificar, com os alunos, formas possíveis de assegurar que as 

atividades desenvolvidas durante o estágio curricular sejam compatíveis com demandas de 

licenciandos mais e menos proficientes no idioma que devem ensinar. 

Inicialmente, foram consultados os documentos federais e institucionais que 

esclarecem a concepção e operacionalização dos órgãos de estágio internos e externos, em 

cursos de formação de professores. A partir dessa referência, o interesse foi perceber, com os 

estagiários, como essas diretrizes se materializam nos campos de estágio.  

Para a observação desse processo, um dos campos internos de estágio que acolhe 

parte desses licenciandos, um centro de línguas, foi citado como exemplo. Em especial, a fala 

de E2 (DVD, Seminário I) chamou a atenção para um fato: “Uma questão, o estágio não é 

curso. No centro de línguas os cursos são ótimos, mas acho que não é estágio, não é a 

realidade da sala de aula!”.  

Embora a reação dos colegas ao seu questionamento possa ter sido de objeção, 

“estar em um centro de línguas é um privilégio!” (M2, DVD seminário I) e de esclarecimento, 

“não é um estágio tradicional...” (E1, DVD, Seminário I), esta sua pergunta suscitou outros 

aspectos do problema, que dizem respeito do cumprimento de funções que legitimam a 

autenticidade de um campo de estágio, que é tratar das diversas dimensões da atuação 

profissional, como a participação do estagiário no projeto educativo da escola, seu 

relacionamento com alunos e com a comunidade, além da regência de classe; levar em conta 

outras dimensões do exercício profissional, as discussões sobre as temáticas relacionadas mais 
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propriamente ao sistema educacional e à atuação da categoria profissional; e buscar o 

estreitamento das relações interinstitucionais entre escola de formação, associações 

profissionais, sindicatos, que possibilitem a ampliação de vivências para além da instituição 

de formação. 

Nos depoimentos de alguns estagiários, são expressas manifestações de aprovação 

ao estágio desenvolvido no campo de estágio anteriormente referido por E2, um projeto de 

extensão interno da instituição: “é um trabalho de extensão direcionado para professores; 

excelente oportunidade de desenvolver trabalho com alunos; ampliar os horizontes”, afirma 

D2; ao que E2 contra-argumenta, coerentemente explicitando o fato de que: “A realidade de 

alunos que têm condições e de escolas onde os alunos não têm condições é bem distinta, pois 

na periferia temos que ajudar os alunos a querer aprender”. 

Porém, seus depoimentos não são excludentes, apenas evidenciam as expectativas 

de cada um em relação as suas próprias necessidades. Por exemplo, a tendência do estagiário 

inseguro de sua proficiência lingüística é preferir atender a um curso de inglês, ao invés de 

ministrá-lo; a do licenciando proficiente na língua, mas inexperiente na sala de aula, é 

freqüentar mais os cursos de metodologia do que o deste idioma; e a do aluno que já exerce a 

docência é de buscar outro espaço de estágio, além do escolar. 

Um exemplo dessa prática pode ser evidenciado na própria história deste projeto 

de extensão mencionado pelos estagiários
21

. Desde a fundação, suas funções de campo de 

estágio de didática e prática foram previstas de modo a possibilitar a participação do 

estagiário em projetos de ensino, de extensão e de pesquisa. No entanto, em grande parte, esta 

proposta acabava sendo reduzida à observação da aula de um professor pelo estagiário, ao seu 

atendimento a alunos que pediam reforço e a uma experimentação de práticas comunicativas 

de sala de aula de inglês, em grupos de alunos com interesses específicos. 

Em 2003, diante da Resolução do MEC e das conseqüentes discussões sobre o 

tema, uma revisão e reformulação de suas atividades foram repensadas e o número da oferta 

cresceu também em diversidade. Desde então, além da observação e semi-regência, os alunos 

vêm participando de projetos de extensão e de pesquisa desenvolvidos neste e em outros 

Programas de Extensão. E, a partir do início do ano de 2004, têm sido oferecidos cursos 

                                                 
21

 Para maiores informações e detalhamentos ver: MESQUITA, D. Projeto de extensão comunitária de educação 

continuada em línguas estrangeiras: um laço entre a educação básica e o ensino superior. Anais do II 

Congresso Nacional de Extensão. Belo Horizonte, 2004; MESQUITA, D. Interdisciplinaridade e Formação 

Continuada: o dialogo de conhecimentos. Anais do II Seminário de Professores de Língua Inglesa do CEPAE, 

Goiânia, Goiás, 2005. 
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específicos para atender ao mesmo tempo os alunos estagiários e os professores de inglês da 

rede pública de ensino fundamental e médio. 

Para atender às solicitações explicitadas nos documentos federais e nos 

depoimentos dos alunos, durante o processo, este programa de extensão tem assegurado ao 

licenciando: o atendimento a cursos regulares de inglês em nível básico, intermediário, 

avançado ou instrumental, para que possa fazer suas observações, prestar monitoria ao 

professor e seus alunos, desenvolver grupos de estudos e oferecer oficinas de interesse do 

grupo; a participação em projetos de pesquisa e em grupos de estudos sobre questões de 

linguagem, metodologia de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, tradução e outros, 

na qualidade de colaborador/a compromissado/a com a produção científica acadêmica; e a 

atuação em projeto de extensão comunitária, na condição de participante e/ou coordenador de 

cursos oferecidos semestralmente aos professores da rede pública de educação básica em 

Goiás. 

A observação (acompanhamento regular) das aulas é feita no horário de 

disponibilidade do estagiário, de acordo com a oferta semestral do programa. A monitoria aos 

alunos acontece em diferentes horários negociados entre o estagiário e os interessados. As 

oficinas são apresentadas em eventos acadêmicos e culturais já programados ou em outras 

oportunidades, em forma de convite. Cabe ao grupo de estudos escolher os horários, os temas 

e a metodologia a serem privilegiados e o trabalho desenvolvido é assessorado pela 

coordenação, sob a responsabilidade de seu professor de didática e prática. A visita ao menos 

mensal desse professor responsável pelo estagiário é agendada segundo a sua necessidade e à 

possibilidade do professor ou do coordenador do campo que recebe o estagiário. 

As investigações científicas desenvolvidas neste programa fazem parte do leque 

de projetos aprovados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Instituição e estão 

sob a coordenação de professores de Letras. Geralmente, focalizam: a) Estudos Lingüísticos: 

de Saussure a Pêcheux; b) Preparação de Material Didático sob a Perspectiva da Abordagem 

Comunicativa; c) Educação Continuada Virtual; d) Tradução de Material em Vídeo; e e) 

Questões de Estágio Curricular. 

No entanto, de todas essas propostas de estágio, as que mais demonstram atrair o 

interesse destes estagiários são as oferecidas no projeto de extensão comunitária que congrega 

discentes, coordenadores e docentes de educação básica e de ensino superior de línguas 

estrangeiras – Braille, Espanhol, Inglês e Libras. As três grandes motivações que sustentam 

este Projeto de Extensão são: o entendimento de que a educação continuada de docentes de 

línguas estrangeiras do ensino básico e de cursos livres é responsabilidade também das 
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universidades que os formam e ou que lhes dão a referência teórica para a prática em sala de 

aula; o fato de que a rotatividade dos professores da rede pública em Goiânia exige ainda um 

programa de educação permanentemente continuado; o desejo de poder acompanhar, 

juntamente com o professor de educação básica, os movimentos d/no processo de ensinar e 

aprender línguas estrangeiras, a partir de uma proposta inclusiva de respeito aos ciclos de 

desenvolvimento humano, dentro e fora dos muros da escola. 

Estas atividades pedagógicas, constantemente re-estruturadas, são desenvolvidas 

em dois formatos, convencional e virtual. Os cursos presenciais apresentam as seguintes 

características metodológicas: discussão e escolha de temas a serem trabalhados durante o 

semestre; programação mensal das atividades escritas e orais contemplando os temas 

escolhidos; prática e avaliação semanal das atividades propostas; socialização e discussão 

mensal das atividades desenvolvidas; e produção e apresentação semestral de material escrito 

e oral em encontro científico. 

O curso não presencial serve de pólo organizador de um grupo de pessoas 

interessadas no ensino e aprendizagem de língua inglesa medido por computador. Privilegia a 

educação continuada e socializada de professores e alunos e potencializa atitudes autônomas 

de ensino e aprendizagem do idioma, em sua função verbal oral e escrita. As metas são a 

elaboração, a utilização, a avaliação e a reformulação de metodologias – abordagens, técnicas, 

materiais didáticos e ferramentas – que atendam também à modalidade virtual de ensino. Os 

dados coletados e analisados servem de referência para a confecção de um Programa 

Permanente de Curso de Língua Inglesa On Line, apoiado pelo Centro de Ensino Aberto e a 

Distância (CEAD) desta Instituição. 

Nesses termos, também os cursos que compõem as propostas de estágio 

extrapolam a função de programa de formação para professores e se tornam espaços 

privilegiados para a efetivação da práxis pedagógica com o professor e com o futuro 

profissional das Letras. Na medida em que participam dessas diferentes possibilidades de 

con/vivência, juntos traçam outros caminhos, vislumbram novos horizontes e, 

individualmente, seguem na eterna busca por respostas criativas aos problemas postos por 

suas realidades. 

Essas ações demonstram uma visão mais ampliada do sentido de educar, de 

ensinar línguas estrangeiras, que reforçam a idéia de que o estágio não se circunscreve apenas 

aos breves momentos de observação, semi-regência e regência em salas de aula de escolas 

públicas e privadas, mas estende-se e amplia-se às outras tantas realidades. De fato, é apenas 

nesse sentido que qualquer atividade de estágio, seja ela situada em programas de ensino, de 
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extensão ou de pesquisa, pode ser tomada como um fazer com, e não por ou para o estagiário-

licenciando. 

A forma como a lei superior distribui a carga horária da matriz curricular dos 

cursos de Letras coloca em evidência a relevância que as atividades extra departamento têm 

para/na formação do licenciando e reiteram o fato de que um projeto de parceria entre esses 

órgãos só se efetiva quando é ancorado em uma proposta de trabalho pedagógico conjunto, 

com vistas a atender às exigências acadêmico-profissionais de cada um de seus alunos 

aprovados no exame vestibular, sujeitos reais, não apenas ideais. Também, demonstra o 

reconhecimento das reais condições dos licenciandos em termos tanto de suas limitações 

educacionais formais quanto financeiras. Ou seja, entende que exigir a permanência desse 

aluno por um tempo muito (ou mais) longo nos cursos com a justificativa da garantia de uma 

formação básica na universidade é uma promessa que pode vir a não se cumprir; que apontar 

o número reduzido de horas para as disciplinas específicas e a quantidade mínima de três anos 

para a formação como sendo responsáveis pela inadequação profissional do professor de 

línguas estrangeiras é desconsiderar as várias nuanças que implicam esse processo; que 

negligenciar a capacidade individual, a autonomia e a responsabilidade do estudante em 

relação ao seu próprio crescimento intelectual é tomar cada disciplina como um ponto 

estanque e terminal de um dado processo educativo, é delegar ao professor e ao curso toda a 

responsabilidade pelo sucesso na formação e é, enfim, tratar a educação formal como um 

processo calculável, e premeditado e o conhecimento como um objeto quantificável. 

Essa discussão está relacionada a inúmeros fatores: culturais, sociais, afetivos, 

econômicos, políticos e outros, que são o pano de fundo de toda a questão. Leffa (2001, p. 

352), por exemplo, trata de aspectos políticos da formação e afirma que prever o futuro é o 

maior de todos os desafios, pois o conhecimento evolui e aquilo que é verdade hoje 

provavelmente não será verdade amanhã. Chama a atenção para os fatos de que quando um 

profissional está sendo formado ele deve estar sendo preparado não apenas para atuar nesse 

mundo de hoje, mas daqui a cinco, dez ou vinte anos, e de que o conhecimento não é apenas o 

armazenamento de fatos, mas também a reflexão de como esses fatos podem ser obtidos, 

avaliados e atualizados: 

 

O treinamento tem um começo, um meio e um fim. A formação, não. Ela é 

continua. Um professor, que trabalha com um produto perecível como o 

conhecimento, tem a obrigação de estar sempre atualizado (...) a formação de 

um professor de línguas estrangeiras, competente, crítico e comprometido 

com a educação é uma tarefa extremamente complexa, difícil de ser 
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completada em um curso de graduação, por envolver aspectos lingüísticos e 

políticos da natureza humana. 

 

Também Bohn (2001, p. 121) alerta para o fato de que o que a sociedade espera 

afinal desses centros formadores hoje é que desconstruam os conceitos sobre formação 

baseada em um mundo supostamente objetivo, de estrutura pré-determinada, com relações 

unívocas entre causa e efeito. Para ele: 

 

Inovar é aliar-se a autopoiese, a autoconstrução, não imposta de fora. É o 

corpo, o cérebro e a mente interagindo que o mundo e o conhecimento se 

constituem. Tudo que a escola precisa fazer é criar condições para esta 

autoconstrução. 

 

Refere-se, pois, às propostas metodológicas que sustentam e organizam as 

atividades de ensino que privilegiam o conhecimento gerado pelo aluno e pelo professor em 

colaboração com outros professores e outros alunos, em um processo de constante 

interrogação sobre o real significado de ser educador, em cada contexto concreto de suas 

realidades. E, ao que parece, a identificação de algumas características dessa nova função é 

possível quando observadas e comparadas as exigências postas pelos órgãos federais nos 

documentos que tratam dos currículos, o perfil do aluno em formação e as demandas de 

ordem lingüístico-pedagógicas que devem ser supridas também nesses ambientes extra 

departamentais. 

 

1.2.2 Inglês: ensino e aprendizagem 

 

Para delinear o percurso a ser traçado na escruta dos depoimentos dos estagiários, 

duas pesquisas do Núcleo de Estudos da Linguagem do Departamento de Letras da instituição 

onde esta pesquisa-ação foi desenvolvida são tomadas como referências. Auxiliam na 

compreensão de alguns conceitos que sustentam a discussão sobre o ensino e aprendizagem 

de idiomas, a partir da teoria lingüística estruturalista de F. de Saussure e de autores 

Lingüistas Aplicados no Brasil e no exterior. 

Sob o título “Linguagem, Psicanálise e Língua: má/terna e estrangeira” 

(MESQUITA, 2003), esta pesquisa aprofunda o estudo da teoria lingüística estruturalista 

saussuriana em suas relações com a psicanálise freudiana e tira a seguinte conseqüência desta 

compreensão para o processo de aquisição de idiomas: a língua é uma estrutura em 

movimento, articulação e organização (in)finitas; só comparece em atos de fala, em formato 
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de idiomas, devido ao grau de imersão do sujeito neste funcionamento. Isto é, a língua é social 

e causa de sujeito. 

Também o projeto “Linguagem Informática, Língua Inglesa e Educação 

Continuada a Distância” (MESQUITA, 2004)
 
dá continuidade aos estudos sobre questões de 

linguagem e investiga a aquisição do inglês em ambientes não presenciais. Embora esta 

pesquisa-ação não focalize a educação a distância, os debates teóricos que a investigação 

sobre o tema provoca corroboram a compreensão de alguns elementos relacionados à 

aquisição de língua estrangeira, que interessa a esta discussão sobre o Estágio Curricular. 

As referências teóricas que sustentam a conclusão deste estudo sobre a 

possibilidade do ensino e da aprendizagem virtual deste idioma estrangeiro são quatro: 1) as 

formulações estruturalistas que apresentam a língua como um sistema de relações associativas 

e sintagmáticas organizadas a partir da contingência e da arbitrariedade dos signos; 2) a tese 

de que a linguagem da informática é uma forma autêntica de comunicação devido à 

necessidade real de negociação de sentidos; 3) as pesquisas que apontam a leitura de textos 

escritos como sendo a estratégia de aprendizagem mais acessível e, portanto, a mais utilizada; 

4) e uma concepção de autonomia que diz respeito sobre escolhas singulares, situações 

inusitadas e decisões contraditórias. 

Essa pesquisa-ação é orientada, portanto, por estudos que tratam sobre a aquisição 

de línguas levando em conta a combinação de fatores biológicos, cognitivos e afetivos. 

Refere-se, de alguma forma, às abordagens que tomam o diálogo e a interlocução como 

processos comunicativos, como em Widdowson (1994) quando defende que o ensino deve ser 

centrado no aluno, que o professor deve atuar como um mediador, que o aluno deve atuar de 

forma autônoma e escolher suas próprias estratégias de aprendizagem, que o conteúdo deve 

ser apresentado de forma interativa, que o material didático deve ser autêntico e que a 

avaliação deve respeitar as individualidades e a produção de cada aluno. 

Também, faz relação com as pesquisas sobre estratégias de ensino e aprendizagem 

realizadas por estudiosos da Lingüística Aplicada, como Bohn (2001), Cristal (2002), 

Dalacorte & Mello (2005), Larsen-Freeman (1997), Leffa (2001), Paiva (2004) e tantos 

outros, quando apontam a motivação e a autonomia do aluno como as grandes responsáveis 

pelo seu (in)sucesso, a sala de aula apenas como um dos fatores que interferem no progresso 

do aprendiz, o professor como um potencial incentivador dos alunos, apresentando e 

discutindo os processos cognitivos e orientando suas escolhas no uso de estratégias mais 

eficientes. 
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Enfim, esta pesquisa-ação compactua com pesquisas que deixam à vista um 

processo de ensino e aprendizagem complexo, consubstanciado em relações dinâmicas, 

inusitadas e contingenciais, que se organizam, que se estruturam entre a ordem total e o caos. 

Em outras palavras, alia-se à compreensão deste processo formativo como sendo um 

movimento dialético que depende de inúmeros fatores que atuam como uma força que 

perturba uma situação estável e que provoca os movimentos, as transformações no sistema 

psíquico ou, em outras palavras, no aparelho de linguagem. 

E, quando visto sob esse escopo, o processo educativo apresenta-se como algo 

imprevisível, sem garantias de causas e efeitos sempre semelhantes em todos os aprendizes; e 

auto-organizável que obedece a uma ordem própria dentro da própria desordem. O que 

implica reconhecer que devido à ação de qualquer força (metodologia, estratégia ou técnica de 

aquisição), esse complexo sistema entra em estado de desequilíbrio e, pela ação dirigida em 

sentido inverso, restabelece o estado de equilíbrio, fazendo com que, embora semelhantes, os 

resultados desses movimentos nunca sejam idênticos. No entanto, adverte Paiva (2003, p. 1): 

 

A combinação desses fatores não é determinista no sentido de que, um 

conjunto X, na proporção Y de variáveis, geraria uma aprendizagem bem-

sucedida ou malsucedida. O ser humano é imprevisível, e mudanças e 

ajustamentos diferentes podem ocorrer em situações semelhantes. 

 

Esses supostos direcionam à conclusão de que para se aprender e se ensinar um 

idioma resta ao aprendizante deixar que a zona estável de seu sistema seja perturbada e, daí, 

que os efeitos significativos n/desse processo de aquisição possam ser gerados. Em sua leitura 

de Pellegrini, Paiva (2003, p. 10) reconhece que essas tendências para determinadas formas de 

organização são intrínsecas à dinâmica dos sistemas complexos: 

 

... o organismo apresenta tendências para determinadas formas de 

organização antes de aprender algo considerado novo para ele (...) na 

aprendizagem de línguas, novos padrões comunicativos (compreendidos 

como padrões sintáticos, textuais, interacionais, e discursivos) emergem e se 

estabelecem com a prática (através da exposição ao idioma e de seu uso), 

modificando o estado do sistema. Esse novo padrão comunicativo, que foi 

adquirido, com a prática se incorpora ao atrator e o layout dos atratores se 

altera, pois novos padrões vão se somando ao longo do ciclo. 

 

Para essa Teoria dos Sistemas Complexos (PAIVA, 2003; LARSEN-FREEMAN, 

1997), a aquisição configura-se como um objeto dinâmico e ao mesmo tempo organizado. 

Difere das concepções que entendem o aprendiz como sendo aquele que é bem sucedido 
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porque sabe como utilizar suas próprias estratégias para aprender o idioma e que considera a 

autonomia uma promoção a ser concedida por seu professor. É contrária a toda visão linear 

cuja equação (consciência + autonomia = sucesso) é dada em termos de causa e efeito e que 

entende a língua como uma representação direta da realidade objetiva, um código (sintaxe e 

vocabulário) a ser dominado pelo aprendiz. 

Algumas das conseqüências que Paiva (2003, p. 13) tira do fato de que através do 

uso do idioma em contextos formais ou naturais o sistema complexo da aquisição segue sua 

rota e o aprendiz vai construindo seu conhecimento e adquirindo o idioma indicam uma outra 

forma de se pensar o papel do professor e do aluno d/nesse processo. Segundo sua 

compreensão, diante deste fato, cabe ao educador: 

 

... permitir que a criatividade de seus alunos aflore, em vez de impor a sua 

própria forma de aprender, ou suas crenças sobre a aquisição de uma língua 

(...) encorajar o contato constante do aprendiz com as mais diversas formas 

de input e promover as interações entre os diversos falantes (...) promover 

oportunidades de uso da língua e dar liberdade para que o aprendiz utilize as 

estratégias que melhor funcionem para ele, para, assim, aprender de acordo 

com seu estilo de aprendizagem. 

 

Desse aspecto também tratam algumas pesquisas desenvolvidas no Programa de 

Pós-Graduação em Letras e Lingüística da Universidade Federal de Goiás publicadas em 

segunda edição sob a coordenação de Dalacorte & Mello (2005), que refletem sobre os 

modos, estratégias ou estilos de ensino e aprendizagem de professores e alunos de Língua 

Inglesa neste Estado. Os textos que compõem este volume apresentam uma teorização e 

explicação, a partir da Lingüística Aplicada, não só das ações que ocorrem na sala de aula, 

mas, sobretudo, dos atores que nela atuam, seja do ponto de vista social, psicológico ou 

cognitivo (Dalacorte e Melo, 2005, p. 8) 

Exemplos esclarecedores desse processo de aprender e ensinar um idioma 

estrangeiro, sob o prima do educando, podem ser colhidos na investigação sobre as estratégias 

de aprendizagem utilizadas pelos aprendizes para participar de interação oral descrita por 

Dalacorte (2005). Sua pesquisa etnográfica evidencia o fato de que o modo como os 

aprendizes interagem em sala de aula depende de sua motivação, ou seja, de sua decisão em 

participar e da sua própria escolha de estratégias para estudar. No entanto, a pesquisadora 

esclarece que, por sua vez, esses motivos sofrem a influência de fatores internos, intrínsecos, 

ou de personalidade, relacionados ao interesse pela aula, à atitude positiva em relação à língua 

inglesa, à noção de autoconceito; e de fatores afetivos e externos, extrínsecos, ou variáveis 
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sociais e culturais, relacionados à interação com os outros e o método. Por isso, Dalacorte 

(2005, p. 59) chama a atenção do professor: 

 

Desse modo, os resultados encontrados neste estudo revelam a 

importância de se considerar a motivação do aprendiz para participar 

da interação em sala de aula ao se tratar de questões relacionadas com 

ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, como por exemplo, 

adoção de abordagem de ensino, elaboração de materiais, preparação 

de aula, organização da interação em sala de aula, avaliação, dentre 

outras. Como mostram os resultados, o aprendiz precisa ter motivação 

para poder interagir nas aulas de língua estrangeira. O primeiro passo 

para que isto ocorra é a percepção por parte do próprio aprendiz dos 

fatores que podem promover sua motivação. Após a identificação 

desses fatores, é possível para o aprendiz iniciar um processo de 

mudança de atitudes que pode resultar em uma maior participação. 

 

Com vistas à identificação de algumas dessas percepções e posturas de alunos em 

uma sala de aula de inglês, o estudo de Figueredo (2005, p. 83) interroga sobre a utilização 

das estratégias, ou seja, investiga se suas motivações estão relacionadas unicamente a um 

fator interacional, ou cognitivo, ou a uma associação de ambos. De acordo com a observação 

e análise da pesquisadora, nas respostas fornecidas pelo questionário aplicado àquele grupo 

pode ser identificado o fato de que diante do desempenho da diversidade de indivíduos, 

embora não possam ser estabelecidas respostas precisas e definitivas sobre a complexidade do 

processo de aprender e ensinar uma língua estrangeira, as estratégias comunicativas não 

devem ser vistas sob dois prismas distintos, mas imbricados. Isto é: 

 

A aprendizagem de uma língua estrangeira se caracteriza, sobretudo, pelo 

seu aspecto dinâmico, que assume diferentes perspectivas para se consolidar. 

Portanto, não se pode compreender o papel das estratégias comunicativas no 

processo de aprendizagem de uma outra língua sob a perspectiva de uma 

única abordagem. Os dados coletados evidenciam que o aspecto interacional 

e o desenvolvimento cognitivo dos aprendizes são associados, 

interdependentes. Ou melhor, tanto a interação quanto os processos mentais 

(planejamento e execução) constituem partes essenciais na produção de 

estratégias comunicativas. 

 

Também a investigação de Mastrella (2005, p.147) contribui para a compreensão 

desta complexa relação entre esse sujeito, o aprendiz e esse objeto estudado, o idioma inglês, 

quando discute a relação entre as crenças que o aluno tem do que vem a ser o processo de 

ensinar e aprender e a sua ansiedade em sala de aula. Segundo explica, a ansiedade pode, ao 
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mesmo tempo, causar e ser causa de problemas, ou seja, também as dificuldades encontradas 

no processo de aprendizagem podem tornar os alunos ansiosos. Ou seja: 

 

... as crenças dos alunos encontram-se entre os vários fatores que podem 

contribuir para a ansiedade em sala de aula. Assim, a ansiedade está 

relacionada a muitos outros aspectos, e muitas podem ser as suas causas. 

Além disso, a ansiedade que os alunos possuem também pode contribuir 

para que eles tenham crenças negativas sobre si mesmos (...) Desse modo, os 

estudos sobre a forma como os alunos se sentem em sala de aula deixam 

grandes lições aos professores sobre a forma como estes conduzem suas 

aulas. Isto sem contar que a relação entre crenças e ansiedade também deve 

levar a uma maior reflexão sobre o papel enquanto formadores de crenças e, 

ao mesmo tempo, promotores de reflexão que geram mudanças que podem 

trazer às salas de aula oportunidades mais humanizadas de aprendizagem. 

 

Com o intuito de identificar a abordagem orientadora das ações do professor e os 

resultados dessa adoção para a sua prática em sala de aula, Mello (2005, p. 35) dá outro 

tratamento aos dados coletados por Dalacorte (1999). Direcionando seu olhar investigativo 

para a motivação do professor, sua análise parte do princípio de que suas práticas 

fundamentam-se em pressupostos sobre o que é linguagem, o que é aprender línguas e o que é 

ensinar línguas, que funcionam, por sua vez, como um conjunto de forças conflituosas. E 

esclarece: 

 

O processo de ensino-aprendizagem não é um processo linear que pressupõe 

o empilhamento de conhecimentos da parte de quem ensina e da parte de 

quem aprende. Ao contrário, é um processo dinâmico, impulsionado por 

forças quase sempre conflitantes – abordagem de ensinar do professor, 

abordagem de aprender do aluno, abordagens de terceiros e filtros afetivos – 

que advêm da energia da motivação para ensinar e aprender e das 

competências implícitas, teórica e aplicada do professor e dos demais 

agentes do processo. 

 

De acordo com a análise dos dados coletados pela pesquisadora, também é 

possível inferir que o modo como alguns professores optam pelas abordagens de ensino, de 

forma eclética, serve para explicitar como suas práticas não são definidas a partir de um único 

conceito teórico de linguagem, mas fundamentadas em crenças e hábitos adquiridos de outros 

exemplos vivenciados como alunos e ou professores. De fato, embora os profissionais de 

língua inglesa possam ter acesso às concepções teóricas mais contemporâneas, que levam em 

conta a língua como um fenômeno social e complexo, é a história de vida desses sujeitos que 

indica a forma de percepção que têm do como esse idioma estrangeiro pode e deve ser 

ensinado e aprendido, dentro e fora da sala de aula. 
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Tal como no exemplo apresentado na investigação de Mello (2005, p. 34), o que 

se pode testemunhar no cotidiano de muitas escolas de línguas ainda é uma metodologia que 

privilegia a forma ao uso do idioma: 

A análise dos dados sugere que o processo de ensino-aprendizagem, nesta 

amostra, é norteado predominantemente por uma abordagem formalista, com 

ênfase na manipulação e automatização de estruturas gramaticais, embora 

também apresente traços da abordagem comunicativa. A assimetria de 

turnos, a preocupação com a explicação das regras gramaticais, a rotina do 

livro e as repetições constantes demonstram que a abordagem subjacente à 

maior parte das atividades se insere na dimensão formalista. Embora haja a 

preocupação em explorar atividades diversificadas (descrição de fotos, 

leitura de parágrafos, leitura acompanhada de gravação, exercícios de 

preenchimento de lacunas, identificação de verbos e prática oral), a maioria 

delas tem por objetivo desenvolver as competências lingüísticas e 

metalingüísticas dos alunos isoladamente. 

 

No entanto, essas observações reiteram uma concepção de língua e de sua 

aprendizagem presente não apenas em salas de aula de inglês em Goiás ou em outros estados 

brasileiros, mas também em outras partes do mundo. Larsen-Freeman (1997, p. 150), por 

exemplo, quando relata sobre a prática pedagógica de alguns professores de inglês como 

segunda língua, descreve situações e atitudes semelhantes à forma como a língua é tomada e 

trabalhada no contexto escolar descrito anteriormente. Explica que, comumente, o inglês é 

apresentado em seu contexto formal, normativo, sendo negligenciada, assim, a sua função 

social, interativa e dinâmica: 

 

Modelos populares atuais (de gramática) não demonstram bem o dinamismo 

e variedade da língua em uso. Uma metáfora mais adequada de língua do 

que máquina é organismo; máquinas são construídas; organismos crescem. 

O melhor que temos a fazer é explicar a ocorrência da mudança a posteriori, 

ao invés de olhar a língua e fazer predições exatas do que vai acontecer em 

seguida. Mais do que usar regras para delinear o discurso, as regras mesmas 

são delineadas pelo discurso. A Língua, pois, não é diferente de qualquer 

outro fenômeno natural, no que se refere a sua forma seguir a função (o 

uso).
22

 

 

 

 

                                                 
22

 Tradução do original: “Current popular models (of grammar) do not capture well the dynamism and variability 

of language in use (...) a better metaphor for language than a machine might be an organism; machines are 

constructed; organisms grow (...) the best we can do is explain occurrence of change a posteriori, not actually 

looking at the language and make exact predictions of what change will transpire next (...) rather than using 

rules to shape discourse, the rules themselves are shaped by the discourse (...) Language, then, is no different 

from other natural phenomena in that its form follows function”. 
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Segundo explica, os discursos delineiam as regras e não o contrário. E, a partir 

dessa compreensão, fica evidenciado que em sendo a língua um organismo social, sua função 

dita suas normas e não o inverso, como supõem as abordagens que trabalham as competências 

lingüísticas e metalingüísticas dos alunos isoladamente e os livros didáticos que apresentam o 

idioma em fragmentos de diálogos e suas regras gramaticais normativas de forma 

descontextualizada, por exemplo. 

 

1.2.3 A língua: convivências 

 

A concepção de língua como um organismo assemelha-se à delineada por 

Saussure (1995) e seus seguidores, como Túlio de Mauro (1968), Bouquet (2002), Bouquet & 

Engler (2004) e outros, que debruçam sobre O Curso de Lingüística Geral, tomam sua 

formulação de língua – sistema, funcionamento - e a adotam como referência para a definição 

de outros conceitos lingüísticos. 

Para esse estruturalismo lingüístico, os elementos que constituem o arcabouço 

conceitual que sustenta esta estrutura são o signo e suas relações na cadeia lingüística. O 

signo constitui-se n/do movimento arbitrário e contingente de convocação do significante 

(imagem acústica) e o significado (o conceito): uma folha de papel, obviamente de dois lados. 

Resume Saussure (1995, p. 139): 

 

... na língua só existem diferenças. E mais ainda: uma diferença supõe em 

geral termos positivos entre os quais ela se estabelece; mas na língua há 

apenas diferenças sem termos positivos. Quer se considere o significado, 

quer o significante, a língua não comporta nem idéias nem sons preexistentes 

ao sistema (...) Um sistema lingüístico é uma série de diferenças de sons 

combinados com uma série de diferenças de idéias; mas essa configuração 

de um certo número de signos acústicos com outras divisões feitas na massa 

do pensamento engendra um sistema de valores. 

 

Portanto, o mecanismo de um estado de língua implica uma sintaxe: repousa sobre 

as duas posições – maneiras de ser vizinhas ou diferentes de outra coisa. E, para explicar o 

fenômeno, Saussure (1995, p. 141) apresenta os dois eixos que sustentam esta estrutura, o 

paradigmático e o sintagmático, e deixa evidente a impossibilidade de se considerar as 

relações associativas e sintagmáticas como elementos estanques de um mesmo processo. Em 

suas palavras, “a lingüística trabalha no terreno limítrofe onde os elementos das duas ordens 

se combinam; e esta combinação produz uma forma, não uma substância”. 
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Esse termo forma, não-substância, serve para explicar a idéia que se busca definir 

aqui de que todo e qualquer sistema é complexo, inusitado e caótico e que, no entanto, como 

qualquer outro elemento da natureza configura-se em uma des/ordem, uma im/previsibilidade 

organizada. A Abordagem dos Sistemas Complexos, ou simplesmente Abordagem Fractal, ou 

ainda Teoria do Caos (Gleick, 1989, p.132-133) evidencia o fato de que embora os 

fenômenos de um mesmo processo apresentem-se diferentes e diversificados obedecem a leis 

que são universais; e de que a turbulência é o resultado de uma constante acumulação de 

ritmos conflitantes em um fluido em movimento.  

Assim esquematizada essa abordagem fractal faz lembrar a descrição de Saussure 

(1995, p. 148-150) do mecanismo, do princípio geral da língua: 

 

Na língua, tudo se reduz a diferenças, mas tudo se reduz também a 

agrupamentos. Esse mecanismo, que consiste num jogo de termos 

sucessivos, se assemelha ao funcionamento de uma máquina cujas peças 

tenham todas uma ação recíproca, se bem que estejam dispostas numa só 

dimensão. 

 

É dizer como Saussure (1995, p. 18) que o essencial da língua é estranho ao 

caráter fônico dos signos lingüísticos e que a língua/sistema em si mesma é imutável e apenas 

alguns de seus elementos são alterados sem atenção à solidariedade que os liga ao todo: 

 

... acima desses diversos órgãos, existe uma faculdade mais geral, a que 

comanda os signos e que seria a faculdade lingüística por excelência. Para 

atribuir à língua o primeiro lugar no estudo da linguagem, pode-se, enfim, 

fazer valer o argumento de que a faculdade – natural ou não – de articular 

palavras não se exerce senão com ajuda de instrumento criado e fornecido 

pela coletividade; não é ilusório dizer que é a língua que faz a unidade da 

linguagem. 

 

Assim delineado, esse objeto difere-se do conceito de língua como um mecanismo 

criado e ordenado sistematicamente pelo homem com vistas a exprimir. Filia-se a uma visão 

estruturalista de língua como sistema, de idioma como forma (não-substância) e a uma 

concepção psicanalítica de sujeito como ser de linguagem. 

Implantar um recorte psicanalítico nestas discussões sobre a linguagem implica 

trazer um sujeito barrado pela linguagem. Um sujeito diferente de consciência e subtraído ao 

princípio da identidade. Uma concepção freudiana do homem que opõe, no interior do mesmo 

discurso, duas ordens distintas. Um sujeito que tenta explicitar a lógica do inconsciente e o 

desejo que a anima, na/pela linguagem. Conseqüentemente, uma concepção que põe em 
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questão a verdade do sujeito e que pergunta pelo sujeito do desejo que o racionalismo 

recusou. 

A pedra angular dessa discussão remonta a máxima cartesiana Penso, logo sou. 

Aí, J. Lacan introduz um corte, atrelando o conceito de sujeito à invenção do inconsciente, por 

S. Freud. Funda a topologia. Descreve o movimento circular e dissimétrico do sujeito 

chamado ao Outro ao sujeito pelo que ele viu a si mesmo aparecer no campo do Outro e do 

Outro que lá retorna; explicita que desta articulação – entre o orgânico e a linguagem – sobra 

um resto que se configura o objeto pulsional que adquire estatuto de causa do desejo; e 

conclui que, na tração deste movimento, evanescente, o sujeito comparece. Em suma, 

apresenta um conceito separador, que abre a possibilidade para a estruturação do sujeito onde 

não há consciência; um gesto simbólico, que antecipa o sujeito lá onde ele não está, ainda. Por 

isso é possível afirmar que o sujeito submete-se à lei da linguagem, que a língua é causa do 

sujeito. 

A palavra, para a psicanálise, é o que marca, que imprime materialidade simbólica 

no corpo; é o que instala a ordem do significante na massa caótica e amorfa de sons em que o 

homem é mergulhado desde o nascimento. Este é o momento quando o corpo é atravessado 

pelo simbólico: o grito é nomeado pelo agente materno; o corpo é capturado na rede da 

linguagem, imerso nela e envolvido na teia do laço social. Esta é a inscrição fundante do 

aparelho psíquico, inicialmente elaborada no Projeto de uma Psicologia, por Freud (1995, p. 

32), quando o sujeito experiencializa a vivência de satisfação/dor: 

 

O organismo humano é no início incapaz de levar a cabo a ação específica. 

Ela se efetua por ajuda alheia, na medida em que, através da eliminação pelo 

caminho da alteração interna, um indivíduo experiente atenta para o estado 

da criança. Esta via de eliminação passa a ter, assim, a função secundária, da 

mais alta importância, de comunicação, e o desamparo inicial do ser humano 

é a fonte originária de todos os motivos morais.
23

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 O tradutor da obra “Projeto de uma Psicologia, por Freud”, O. Gabbi Jr. (1995), faz referência à “crença de 

Freud no naturalismo ético (...) de impedir a morte”; e ao termo agente introduzido para “salientar que para 

Freud o ser humano não possui uma agência psíquica que possa ser considerada como núcleo e unidade do 

psíquico”. Ver p. 132 e 133 para maiores detalhes. 



 67 

Para Lacan, a inserção do sujeito na língua, ou seja, a relação travada entre o 

corpo e a linguagem é o mecanismo que responde à passagem deste corpo orgânico (puro 

corpo) a um corpo pulsional (sujeito). Esta é uma necessidade imperativa do corpo. Ele tem 

de fazer saber a sua carência, para que possa ser estabelecido um acordo com o Outro. Nesta 

experiência, as marcas estruturantes do sujeito são fundadas. É neste intervalo, a partir da 

notícia que recebe de seu próprio grito e no retorno quando se escuta no grito que proferiu, 

que surge o sujeito, um sujeito dividido. E nesta divisão, mítica e simbólica, inscrevem-se e 

fundam-se os dois campos do sujeito e do Outro. Em suas palavras (1996, p. 193-194): 

 

Primeiro acentuei a repartição que constituo ao opor, em relação à entrada do 

inconsciente, os dois campos do sujeito e do Outro. O Outro é o lugar em 

que se situa a cadeia do significante que comanda tudo que vai poder 

presentificar-se do sujeito, é o campo desse vivo onde o sujeito tem que 

aparecer. E eu disse – é do lado desse vivo chamado à subjetividade, que se 

manifesta essencialmente a pulsão. 

 

A pulsão pode ser descrita pela relação que o puro corpo trava com o Outro e que 

faz com que perca a condição de animalidade, de puro funcionamento instintivo; e pela 

articulação entre o corpo e o significante, a partir da relação com o Outro sustentada pelo 

imaginário do Outro. Manifesta-se neste processo de engendramento do sujeito, na entrada do 

sujeito na linguagem. 

Inscreve-se aí um sujeito estruturado pelo simbólico, susceptível de determinação 

singular e não susceptível de um saber. Um sujeito dividido, ambíguo por definição, já que 

equivocado por efeito de significantes. Um sujeito transvestido de roupagens imaginárias que 

suporta como objeto. Um ser não-fenomenológico, uma destotalização, uma categoria teórica 

e clínica, um conceito que não tem a ver com uma experiência antepredicativa. Um conceito 

de sujeito da psicanálise inscrito na formulação de que o ser do sujeito é intrinsecamente 

paradoxal; e de que, portanto, a lógica do sujeito é a lógica do paradoxo. Enfim, uma certeza 

em eclipse. 

Também, é este o conceito de sujeito de linguagem fundamentado explicitamente 

na teoria desenvolvida por Lacan e sustentado por Badiou (1997, p. 29): “sujeito não é 

consciência, sujeito não é uma categoria moral, sujeito não é elemento de uma totalidade e 

sujeito não é objeto de uma experiência”. A partir da tese lacaniana de que o sujeito da 

psicanálise é o sujeito da ciência, fica reconhecida a necessidade inevitável de um certo 

atravessamento da ciência para que se possa pensar esse sujeito: 
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O sujeito da ciência é o que é instituído por Descartes. Isto quer dizer: o 

sujeito do cogito, tratado, se posso assim dizer, como sujeito vazio, pois o 

sujeito do cogito não é senão sua enunciação. Há, portanto, determinação de 

um sujeito-ponto ou de um ponto-sujeito, que é o único compatível com o 

destino da ciência. (Badiou, 1997, p. 29) 

 

Tomando o sujeito do cogito cartesiano como referência primeira, Badiou (1997, p. 

42) considera três pontos na sua teorização. Primeiro, a própria constituição paradoxal do 

sujeito, que é idêntica a um de seus atos: uma certeza presa apenas ao próprio enunciado; uma 

certeza que recai sobre um ser que só existe quando enuncia sua existência. Segundo, a 

admissão da derrota da possibilidade e do surgimento do impossível, ou seja, a aceitação do 

fato de que uma teoria do sujeito ou é inconsistente ou então admite que há, para o sujeito, 

algo impossível de dizer. E, terceiro, a distinção entre um impossível de ordem estrutural e 

um impossível criado por um evento. Resume: 

 

Um sujeito é um ponto paradoxal do ser. Paradoxal, entre outras coisas, 

porque ele não obedece ao princípio de identidade. Ele não é uma 

consciência de si. Ele não se identifica, a não ser no outro. Essa identificação 

supõe que haja uma verdade, pelo menos. Portanto, todo sujeito é sujeito da 

ciência, nesse sentido. Essa verdade depende de um evento. O evento é um 

dizer, no qual um sujeito é representado em posição de verdade, como 

premissa de uma implicação. Uma verdade, a partir de então destacada de 

qualquer posição subjetiva, aparece como o que não pode ser negado ou, se 

vocês quiserem, como um impossível de ser dito. Essa verdade aparece 

como conclusão da implicação do evento. (...) o sujeito depende do evento, 

mas só há evento com a condição de que haja sujeito, o que é mostrado pelo 

matema. É o último paradoxo do sujeito. Há sujeito, com a condição de que 

sujeito tenha vindo em posição de verdade, num evento. Portanto, todo 

sujeito pressupõe sujeito, ao mesmo tempo que pressupõe verdade. 

 

Esses paradoxos remontam a descrição do movimento circular de inscrição do 

sujeito no simbólico. Penso, logo sou é a constatação, pela palavra, de que o ser é. É desse 

lugar e sob essa dependência que o sujeito desenvolve suas redes, suas cadeias e suas 

histórias. Enfim, a característica do sujeito do inconsciente é de estar em lugar indeterminado, 

sob o efeito de significante. O paradoxo do ser é, portanto, o que assinala seu efeito de sujeito. 

Vidal & Vidal (1995, p. 121-122) sumarizam: 

 

No cerne do inconsciente está a Coisa, esse vazio intransponível do qual o 

sujeito se mantém à distância. O primeiro Outro, que encontra no semelhante 

um suporte, é partido; a Coisa é a parte não reconhecida, não identificável 

que permanece imutável igual a si mesma. Das Ding
24

 é o Outro absoluto, 

                                                 
24

Para aprofundamento do tema buscar Freud, S. Projeto de uma psicologia. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1995.   



 69 

esse real que confere um lastro ao sujeito evanescente entre os significantes. 

É em relação a Das Ding que se determina a posição subjetiva. 

 

Este conceito interroga o estatuto e a qualidade da relação que se estabelece entre 

o sujeito e o Outro e que lhe possibilita sair de uma condição de puro corpo a uma condição 

de corpo pulsional. Para a lingüística atenta às singularidades d/na linguagem, este conceito 

põe em questionamento a noção mesma de língua e convoca um retorno às formulações 

saussurianas de arbitrariedade e linearidade. Partindo deste lugar, fica incongruente pensar a 

língua como o produto de um ato sem tropeços, conscientemente delineado. Aí, ao contrário, 

o sujeito de linguagem é submetido a um aparelho psíquico, aos seus sintomas (do 

inconsciente). Os seus atos linguageiros refletem o sistema em movimento, a tensão do 

deslocamento dos signos na cadeia, a relação diferencial mantida entre os significante e 

significado na estrutura lingüística. 

Em outras palavras, dizer que a linguagem é estruturante implica pensar que a 

possibilidade de aquisição de um idioma só está posta nas convivências. É dizer que não há 

sujeito sem língua, pois isso o deixaria em uma condição de puro corpo, não de sujeito; de 

que a língua, o funcionamento, não se adquire, é intrínseca ao sujeito ser de linguagem; de 

que o idioma, ao contrário, só pode ser adquirido, aprendido e ensinado; e de que a condição 

mínima para esta aquisição é o sujeito aprendiz estar imerso no social desta língua, na 

linguagem com os pares. 

Neste sentido, tal como as demais disciplinas da matriz do curso de Letras – 

Inglês, o estágio curricular deve ser privilegiado como mais um espaço de imersão do aluno 

no idioma estrangeiro. Ou seja, para que os cursos e as aulas de língua observadas ou 

desenvolvidas se constituam em autênticas atividades de estágio supervisionado devem 

corroborar a percepção e o crescimento do aluno em relação ao seu próprio processo de 

aprender o idioma inglês.   

Para dar prosseguimento a esta proposta de investigação conjunta sobre o ensino e 

aprendizagem de inglês no estágio supervisionado, o próximo capítulo apresenta e 

problematiza o debate dos estagiários durante o II Seminário Interno de Didática e Prática de 

Inglês, que teve por tema o Estágio em Questão. 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

O ESTÁGIO EM QUESTÃO 

 

Esse capítulo retoma o problema suscitado no depoimento de uma licencianda, E2 

(DVD – Seminário I – E2), que põe em questão a efetividade do estágio e seus campos de 

atuação. Essa discussão permeia os depoimentos dos alunos que, durante este II Seminário, 

apresentam, discutem e avaliam suas primeiras impressões do estágio de didática e prática de 

inglês, em escolas públicas e privadas de educação básica e programas de extensão 

comunitária. Os relatos de suas experiências como alunos em cursos de extensão, 

observadores, semi-regentes e regentes em salas de aula de inglês e pesquisadores em 

iniciação científica apresentam aspectos relevantes do processo e pontuam algumas de suas 

implicações. São sinais indicativos do como um campo de estágio deve ser idealizado, 

tomando como eixo central a pesquisa-ação sistemática da regência em classe, em suas 

amplas convivências sociais. O tema é desenvolvido pautando-se na discussão sobre o estágio 

como formação inicial, como educação continuada e como atividades não docentes. Dois 

princípios fundamentais sustentam o debate, a relação teoria-prática como theoreîn (CHAUI, 

2002; COÊLHO, 2004) e o estágio supervisionado como campo de conhecimento (NÓVOA, 

2002; PIMENTA & LIMA, 2004). 

 

 

2.1 Theoreîn: A Relação Teoria-Prática 

 

O II Seminário desta pesquisa-ação aconteceu durante a VI Semana de Letras 

desta Instituição e teve como foco as experiências, observações e conclusões parciais obtidas 

pelos alunos ao longo do primeiro momento de estágio em escolas-campo e em projetos de 

pesquisa e de extensão. Durante duas manhãs, o grupo debateu sobre suas expectativas 
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iniciais quanto ao estágio supervisionado e avaliou os momentos vivenciados nessa dialética 

do professor em formação e de sua ação pedagógica no processo de ensinar e aprender inglês. 

O pivô central dessas discussões foi uma questão posta pela estagiária E2 (DVD – 

Seminário I – E2) no seminário anterior, assim parafraseada: “Fazer estágio não implica 

participar, entender e interferir na realidade da sala de aula da rede pública, daqueles 

professores e alunos que desconhecem a razão por que estudar uma língua estrangeira?”. 

Esse depoimento convocou o aprofundamento da discussão sobre a relação teoria-

prática: “como participar, entender e interferir no campo de estágio supervisionado?”; e a 

concepção de conhecimento: “por que estudar uma língua estrangeira?”. 

 

2.1.1 A paidéia 

 

Diz Platão (República V, 473c-e): 

 

A não ser, prossegui, que os filósofos cheguem a reinar nas cidades ou que 

os denominados reis e potentados se ponham a filosofar seriamente e em 

profundidade, vindo a unir-se, por conseguinte, o poder político e a filosofia, 

e que sejam afastados à força os indivíduos que se dedicam em separado a 

cada uma dessas atividades, não poderão cessar, meu caro Glauco, os males 

das cidades, nem, ainda, segundo penso, os do gênero humano. Antes disso, 

não se concretizará no mínimo nem verá a luz do sol a constituição cujo 

traçado acabamos de esboçar. Era isso o que há muito eu receava declarar, 

Por ver como destoa da opinião comum. É difícil compreender que de outra 

forma não poderá haver felicidade, nem pública nem particular. 

 

Voltar à Grécia do século VI a.C. para aprender com Platão e Sócrates o 

significado do termo teoria-prática requer que se parta do princípio de que a contemplação, o 

pensar, o refletir, o filosofar... é uma ocupação não apenas intelectual, mas educativa e ética. 

Demanda reconhecer que o saber racional, de busca de explicações sobre a natureza das 

coisas, dos fatos e dos processos, refere-se ao conhecimento do próprio homem, da alma, ou 

seja, a compreensão racional da natureza humana e, portanto, de sua especificidade. 

A partir da formulação de theoría como intrinsecamente ligada à paideía, em 

Sócrates e Platão, o estágio curricular se faz ao mesmo tempo teoria e prática. Como campo 

de conhecimento teórico-prático, objetiva a verdade, a vida excelente, o Bem e o colocar-se a 

seu serviço, explica Coêlho (2004, p. 207): 

 

Para os gregos antigos, o fim, a intencionalidade que move o homem a 

buscar o saber e, portanto, a filosofar é a necessidade de superar o não saber, 
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a carência de saber, sendo este buscado em si e por si mesmo e não em vista 

de fins que estariam fora do saber. A esse conhecimento, cujo fim é ele 

mesmo, portanto imanente ao próprio saber, e não diferente e transcendente, 

ou seja, que se situa nele mesmo e não fora ou acima dele, os gregos 

chamaram de theoría, de contemplação. 

 

No depoimento de D2 (DVD – Seminário II), essa demonstra ser a atitude 

desejada no estágio supervisionado, que não integre nem separe a teoria e a prática, mas que 

considere esta relação intrínseca e não extrinsecamente: “é a sala de aula como laboratório de 

experiências. Uma coisa leva à outra, amplia sua base, qualifica...”. 

 

Quando o estágio supervisionado realiza esses objetivos, associa-se ao conceito de 

formação que considera a dialética a arte de aprender a raciocinar. Ensina Platão (República, 

VII, 532 a-b): 

 

Quem se vale da Dialética: sem nenhuma ajuda dos sentidos externos e com 

o recurso exclusivo da razão, tenta chegar até à essência das coisas, sem 

parar enquanto não apreende com o pensamento puro o bem em si mesmo. 

Com isso, atinge o cognoscível, como o outro, naquele caso, o do mundo 

visível. 

 

Coêlho (2004, p. 227-228) explicita algumas conseqüências que advêm desse 

conceito de formação: 

 

Assumir uma outra concepção e uma outra prática de educação, cultura, 

escola, universidade e formação de professores que tenham seu sentido e 

razão de ser apenas como formação de seres humanos, de intelectuais, 

pessoas que trabalham de forma rigorosa e crítica com as idéias, com os 

conceitos, com as teorias e com a própria realidade, que vivem intensamente 

o universo da cultura em todas as suas dimensões e agem sempre no sentido 

do reconhecimento, da afirmação e da instituição da autonomia, da 

liberdade, da igualdade, da fraternidade e da justiça. 

 

A teoria do conhecimento e da paidéia platônicas, narrada na alegoria do Mito da 

Caverna, apresenta a dialética como esse movimento ascendente (de libertação do nosso olhar 

que nos libera da cegueira para vermos a luz das idéias) e descendente (de retorno às trevas 

para anunciar aos outros que há um caminho). O primeiro vai da imagem à crença ou opinião, 

para a intuição intelectual e à ciência. O segundo consiste em praticar com outros o trabalho 

para subir até a essência e a idéia, como explica Chauí (disponível em www.chaui.br): 

 

http://www.chai.br/
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A caverna, diz Platão, é o mundo sensível onde vivemos. A réstia de luz que 

projeta as sombras na parede é um reflexo da luz verdadeira (as idéias) sobre 

o mundo sensível. Somos os prisioneiros. As sombras são as coisas sensíveis 

que tomamos pelas verdadeiras. Os grilhões são nossos preconceitos, nossa 

confiança em nossos sentidos e opiniões. O instrumento que quebra os 

grilhões e faz a escalada do muro é a dialética. O prisioneiro curioso que 

escapa é o filósofo. A luz que ele vê é a luz plena do Ser, isto é, o Bem, que 

ilumina o mundo inteligível como o Sol ilumina o mundo sensível. O retorno 

à caverna é o diálogo filosófico. Os anos despendidos na criação do 

instrumento para sair da caverna são o esforço da alma, descrito na Carta 

Sétima, para produzir a "faísca" do conhecimento verdadeiro pela "fricção" 

dos modos de conhecimento. Conhecer é um ato de libertação e de 

iluminação. 

 

Em se considerando o estágio curricular, é dizer que para superar a redução de sua 

concepção a uma atividade meramente experimental, prática e dimensioná-la ao estatuto de 

campo de conhecimento, esta experiência deve constituir-se em atividade de contemplação, de 

investigação, em uma forma metodológica de pesquisa-ação da práxis, de filosofar, de ver 

com os olhos da mente do intelecto, da razão, do noûs, como explica Coêlho (2004, p. 226): 

 

Mais do que perguntar o que fazer e como agir na vida pessoal e no mundo 

do trabalho, o que as teorias afirmam sobre isso ou aquilo e que 

contribuições podem nos oferecer, como funciona ou deve funcionar a 

sociedade, a escola e a universidade, é preciso ir à raiz dos problemas e 

perguntar o que são o indivíduo, a pessoas, a sociedade, o trabalho, a escola, 

a universidade, a razão, a teoria, as ciências, seus métodos e objetos; bem 

como que relações há entre essas realidades complexas, contraditórias e em 

permanente processo de produção de si mesmas, que se oferecem num 

permanente jogo de luz e sombra, de revelar se e esconder se. Pensar é, 

então, reconhecer, afirmar e trabalhar para desvendar o mistério da natureza 

e do mundo humano e o labirinto inerentes à existência mesma do real e ao 

processo de investigação. 

 

Segundo Platão (República, VII, 518 b-c), a razão ligada à compreensão de que 

“a educação não é o que muitos indevidamente proclamam, quando se dizem capazes de 

enfiar na alma conhecimento que nela não existe, como poderiam dotar de vista a olhos 

privados de visão”. É dizer que, enquanto disciplina de uma matriz curricular, o estágio 

supervisionado toma a gênese do próprio desenvolvimento do trabalho, mais do que uma 

suposta função de direção; e o núcleo orientador das concepções do próprio trabalho, mais do 

que atividades compensatórias para o que não é supostamente bem feito. Nas palavras de 

Chauí25: 

 

                                                 
25

 www.chaui.br 

http://www.chaui.br/
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Aquele que contemplou as idéias no mundo inteligível desce aos que ainda 

não as contemplaram para ensinar-lhes o caminho. Por isso, desde Mênon, 

Platão dissera que não é possível ensinar o que são as coisas, mas apenas 

ensinar a procurá-las. Os olhos foram feitos para ver; a alma, para conhecer. 

Os primeiros estão destinados à luz solar; a segunda, à fulguração da idéia. A 

dialética é a técnica liberadora dos olhos do espírito. 

 

A compreensão dessa atitude participativa, “de ir lá”, como insistem E1 e E2 

(DVD – Seminário I), pode ser identificada no exame acurado de Freire (apud BOTOMÉ, 

2002) sobre o conceito de extensão, quando propõe que a universidade realize um trabalho 

profundamente envolvido com a noção de diálogo, de interação com a sociedade, com a 

população, com os destinatários desta comunicação. Nesse sentido, participar, ir lá é inserir-se 

no processo, é fazer o movimento com o outro, no lugar em que ele se situa. É sair da sala de 

aula, é distanciar-se da cientificidade dos fatos e buscar percebê-los em sua natural/idade, em 

suas nuanças naturais de tempo e de espaço, com o outro. 

Enfim, é tomar, na íntegra, o conceito desenhado por Freire (apud GADOTTI, 

2002) de práxis, de uma alternância constante entre agir, pensar criticamente a ação, 

avaliando suas múltiplas dimensões, determinantes e conseqüências e voltar a agir orientando-

se pela reflexão crítica realizada com o outro, não por ou para ele. Gadotti (disponível em 

www.institutopaulofreire.br) explicita o pensamento freiriano apresentando suas concepções 

sobre o conhecimento e sua função social: 

 

No processo de busca pelo conhecimento, Paulo Freire associa a estética, a 

epistemologia e o social. Para ele, era importante reinventar o conhecimento 

que possui aspectos belos. Para entender o mundo (palavra e mundo
26

) 

devemos saber questionar (certo ou errado, pesquisa real e não apenas trocas 

de idéias), interpretar e transformar o mundo. O conhecimento deve se 

constituir em uma ferramenta essencial para a intervenção no mundo. O 

conhecimento é construído de uma forma integral e interativa. Não é algo 

pronto e acabado para ser simplesmente “apropriado” ou “socializado”, 

como quer a “pedagogia conteudista”, que insiste na memorização dos 

conteúdos. Conhecer é descobrir e construir, e não copiar.
27

 

 

Essa impossibilidade da apropriação\transmissão e socialização\troca do 

conhecimento tem a ver com a volta do mitológico prisioneiro narrado por Platão que, ao 

                                                 
26

 O trocadilho refere-se às palavras wor(l)d, palavra e mundo, conjugadas.  
27

 Tradução do original: “In the process of the search for knowledge, Paulo Freire brings together the aesthetic, 

the epistemological and the social. It was important, for him, to reinvent knowledge which has beautiful 

features. We must know so as to understand the world (word and world), to question (right or wrong, real 

research not just trading ideas) and to interpret and transform the world. Knowledge must be formed into an 

essential tool for intervention in the world. Knowledge is constructed in an integral and interactive manner. It 

http://www.institutopaulofreire.br/
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regressar à caverna, à escuridão, é desajeitado, não sabe mover-se nem falar de modo 

compreensível para os outros, não é acreditado por eles e corre o risco de ser morto pelos que 

jamais abandonaram a caverna. Como explica Nóvoa (disponível em www.educ.revista.br), 

não há como fazer pelo outro, não se supera as trevas para o outro: 

 

Não é possível se fazer uma economia da reflexão. Não é possível se 

queimar etapas. Não é pelo fato de outros terem refletido sobre uma série de 

coisas que isso vai poupar muito tempo a mim. Cada um tem de fazer o seu 

caminho. A reflexão tem essa dimensão, que pode ser um tanto angustiante, 

pois não é uma coisa que se faz hoje e que fica resolvida definitivamente. É 

uma atitude profissional. É algo que está inserido na profissão desde o 

primeiro dia até o último dia, que tem de se inscrever no dia-a-dia da 

profissão. Mas isso não quer dizer que não possamos aprender com os 

outros, com experiências e projetos já realizados. Podemos inspirar-nos, 

podemos conhecer melhor, podemos preparar-nos de forma mais consistente. 

Por isso, é tão importante a escrita. Não apenas uma escrita teórica, mas 

também uma 'escrita da prática'. E essa escrita deve ser assumida, antes de 

tudo, pelos próprios professores. 

 

A documentação, escrita ou não, refere-se mais à vivência da aprendizagem da 

profissão do que à aquisição de conceitos sistematizados. Na verdade, o mais complexo 

prende-se às dimensões informais, ou seja, às culturas profissionais, o que não está dito nem 

escrito em parte alguma, a história que constitui esses sujeitos. Parece ser a respeito desse fato 

que D1 pede explicações, quando diz: “Queria entender melhor isso. Por que as pessoas saem 

cheias de idéias e acabam não fazendo? Não quero que aconteça comigo. Será que é uma 

questão de aptidão? De amor? De muita persistência? De perseverança?”. 

De fato, o avanço do processo de reflexão do professor esbarra em aspectos 

seculares de uma dada cultura; encontra limites que são oriundos da tradição escolar, 

marcados pelas dificuldades de se alterar uma certa configuração institucional dos espaços, 

dos tempos e dos programas, ou seja, naquilo que Nóvoa chama de cultura escolar ou modelo 

escolar
28

: 

 

Esse modelo tem-se revelado extremamente difícil de ser questionado. Há 

momentos de inovação, mas rapidamente as pessoas voltam às mesmas 

configurações e rotinas. Creio que uma das razões pela qual essa estrutura 

não foi alterada é que nós tentamos alterá-la, muitas vezes, apenas por um de 

seus parâmetros, por uma de suas entradas. Nós sempre tentamos alterar a 

estrutura da escola a partir de certas entradas. Dizemos: "agora vamos 

formar professores porque agora os professores vão mudar tudo". Não vão. 

                                                                                                                                                         
is not something ready-made to be simply "appropriated" or "socialized", like the "pedagogy of contents" 

which insists on the memorization of contents. To know is to discover and construct and not to copy”. 
28

 www.educ.revista.br. 

http://www.educ.revista.br/
http://www.educ.revista.br/
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Isto é, o professor que, formado de uma determinada maneira, chega a uma 

escola organizada de maneira tradicional, não tem alternativa, a não ser 

começar a fazer o que fazem os outros colegas. Se tentarmos alterar a escola 

apenas através de seus programas, não estaremos alterando nada. O século 

XX é, num certo sentido, um século de impossibilidade de mudanças dessa 

tradição escolar.
 
 

 

A pergunta de D1 faz referência às condições de formação que podem favorecer 

uma maior articulação dos saberes formais (disciplinas como o estágio supervisionado) e os 

contextos culturais escolares, que resistem em seguir o mesmo movimento. Ao que parece, a 

atitude pessimista de Nóvoa
29

 está refletida na descrença de Chauí
30

, quando trata do processo 

investigativo dessas e de outras questões em instituições universitárias brasileiras: 

 

Numa organização, uma “pesquisa” é uma estratégia de intervenção e de 

controle de meios ou instrumentos para a consecução de um objetivo 

delimitado. Em outras palavras, uma “pesquisa” é um “survey” de 

problemas, dificuldades e obstáculos para a realização do objetivo, e um 

cálculo de meios para soluções parciais e locais para problemas e obstáculos 

locais. Pesquisa, ali, não é conhecimento de alguma coisa, mas posse de 

instrumentos para intervir e controlar alguma coisa. Por isso mesmo, numa 

organização não há tempo para a reflexão, a crítica, o exame de 

conhecimentos constituídos, sua mudança ou sua superação. Numa 

organização, a atividade cognitiva não tem como nem por que realizar-se. 

 

Nesse sentido, trata-se de uma universidade operacional, que não forma, que não 

cria pensamento; que despoja a linguagem de sentido, de densidade, de mistério; que destrói a 

curiosidade e a admiração que levam à descoberta do novo; enfim, que anula toda pretensão 

de transformação histórica como ação consciente dos seres humanos em condições 

materialmente determinadas, tal como resumido por Chauí
31

: 

 

Se por pesquisa entendermos a investigação de algo que nos alcança na 

interrogação, que nos pede reflexão, crítica, enfrentamento com o instituído, 

descoberta, invenção e criação; se por pesquisa entendermos o trabalho do 

pensamento e da linguagem para pensar e dizer o que ainda não foi pensado 

nem dito; se por pesquisa entendermos uma visão compreensiva de 

totalidades e sínteses abertas que suscitam a interrogação e a busca; se por 

pesquisa entendermos uma ação civilizatória contra a barbárie social e 

política, então, é evidente que não há pesquisa na universidade operacional. 

 

 

                                                 
29

 www.educ.revista.br. 
30

 www.chaui.br  
31

 idem.  

http://www.educ.revista.br/
http://www.chaui.br/
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A filosofia proposta por Platão realiza-se na pesquisa-ação, no questionamento 

que confere sentido e unifica a multiplicidade das coisas particulares. Trata-se de um saber, de 

uma ciência que contempla todo o ser, as causas e os princípios que unificam e explicam 

todos os seres. Resume Coêlho (2004, p. 214): 

 

Imaginar que o saber, a formação, a formação de professores deva se guiar 

pela preocupação com a utilidade, o prático, o pragmático é confundir o 

verdadeiro e o bom com o útil. Nada disso significa, porém, que Theoreîn, 

contemplar, saber desinteressado, não aplicado, sem utilidade específica, 

seria alhear-se do mundo, da sociedade, da ação, da prática. 

 

Diante da constatação de que a reflexão total e para ou pelo outro é impossível, 

resta ainda o compromisso de se cultivar o pensamento, a teoria, ou seja, de fazer pesquisas 

educacionais que se apóiem sobre um saber que, embora sempre fragmentário e provisório, 

distancia-se, segundo Coêlho (2004, p. 222), “de imagens e informações produzidas e 

veiculadas pelos donos do capital e do poder”. É, afinal, a forma incerta de se fazer, de se 

tentar realizar a elucidação do mundo em função do Bem. Não se trata de uma utopia como 

algo irrealizável, mas de “um discurso daquilo que é, do ser, da essência mesma da 

realidade”: 

 

A prática, ao criar o real, o novo, exige que a teoria o pense, pois como novo 

ele é o ainda não pensado e precisa ser interrogado e compreendido. A 

teoria, por sua vez, ao pensar o real, ao compreendê-lo e ao recriá-lo, exige 

que a prática não se contente com o já feito, mas o supere, produzindo o 

novo (...) Ilusório (portanto) seria supor que a relação dialética entre a teoria 

e a prática pudesse ser concretamente apreendida pelo aluno, sem que ele a 

busque e construa a cada instante. 

 

2.1.2 Ciência e dogma 

 

A academia, a universidade, constitui-se em um espaço de formação quando 

entende que sua função não é distribuir conhecimento ou poder, mas construir, produzir 

conhecimento que é poder; e por que a transformação da história não se dá fora deste 

conhecimento é necessário educar nosso conhecimento não em benefício das coisas, mas do 

homem. Freire (2004, p. 34) esclarece: 

 

A prática educativa é uma parte da superestrutura de qualquer sociedade. Ao 

final, por essa razão mesma, a prática educativa, mesmo sendo fundamental 

e a despeito de sua fantástica importância no processo sócio-histórico de 

transformação das sociedades, não é em si mesma a chave para a 
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transformação. Dialeticamente, a educação não é a chave para a 

transformação, mas a transformação é, em si mesma, educativa.
32

 

 

Essa atitude de humildade e de compromisso constitui ponto central na discussão 

freiriana sobre a ação pedagógica. Em sua incessante resistência a uma certa presunção da 

academia de se considerar auto gestável e auto suficiente, reiteradas vezes se posicionou 

contrário às atitudes centralizadas nas (e centralizantes das) instituições universitárias, que, 

inadvertidamente, desconsideravam a relevância de se conhecer as circunstâncias que 

constituem a vida das pessoas, suas necessidades e suas possibilidades, perspectivas e 

aspirações. Em suas palavras, o maior legado da educação consiste no reconhecimento de 

nossa incompletude, de nossas limitações e é, por isso, que se considerava, naquele momento, 

um eficiente Secretário da Educação (disponível em www.institutopaulofreire.br): 

 

Hoje eu vivo a enorme emoção de perceber, a cada dia que passa, que a força 

da educação reside exatamente em sua limitação. A eficiência da educação 

reside na impossibilidade de se fazer tudo. Os limites da educação podem 

levar homens ou mulheres ingênuos ao desespero. Um homem dialético 

descobre, no limite da educação, a razão mesma de sua eficiência. É por 

causa disso que eu me sinto hoje um eficiente secretário da educação, é por 

que eu sou limitado.
33

 

 

Como argumenta Santos (2003, p. 83), propor um trabalho de parceria, de 

pesquisa-ação, demanda a generosidade e a humildade de partilhar saberes, exige a 

capacidade de complementação, de avaliação, de aconselhamento, de implementação de 

hipóteses e de propostas de solução dos problemas: 

 

Todo o conhecimento científico é autoconhecimento. A ciência não 

descobre, cria, e o ato criativo protagonizado por cada cientista e pela 

comunidade científica no seu conjunto tem de se conhecer intimamente antes 

que conheça o que ele se conhece do real. Os pressupostos metafísicos, os 

sistemas de crenças, os juízos de valor não estão antes nem depois da 

explicação científica da natureza ou da sociedade. São parte integrante dessa 

mesma explicação. A ciência moderna não é a única explicação possível da 

realidade e não há sequer qualquer razão científica para considerá-la melhor 

                                                 
32

 Tradução do original: “Education practice is part of the superstructure of any society. In the end, for that very 

reason, educational practice, in spite of its fantastic importance in the socio-historical processes of the 

transformation of societies, nevertheless, is not in itself the key to transformation, even if it is fundamental. 

Dialectically, education is not the key to transformation, but transformation is in itself educational”. 
33

 Tradução do original: “Today I live the enormous emotion of perceiving, everyday that passes, that the 

strength of education resides exactly in its limitation. The efficiency of education resides in the impossibility 

of doing everything. The limits of education could bring a naive man or woman to desperation. A dialectical 

man discovers in the limits of education the raison d'être for his efficiency. It is in this way that I feel that I 

am today an efficient secretary of education, because I am limited”. 

 

http://www.institutopaulofreire.br/
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que as explicações alternativas da metafísica, da astrologia, da religião, da 

arte ou da poesia. A razão por que privilegiamos hoje, uma forma de 

conhecimento assentada na previsão e no controle dos fenômenos, nada tem 

de científico. É um juízo de valor. A explicação científica dos fenômenos é a 

autojustificação da ciência enquanto fenômeno central da nossa 

contemporaneidade. A ciência é, assim, autobiográfica. 

 

Aproximar-se destas realidades atentos aos seus efeitos e lançando mão de alguns 

recursos de análise já elaborados teoricamente pela academia é comprometer-se com um fazer 

pedagógico e um estudo sistemático, ou seja, com um saber sempre atualizado, revisto, 

redefinido. É perceber-se, ainda, incrustado neste saber. É sentir-se, também, responsável por 

seu desenvolvimento. É, enfim, transformar-se, na concepção girouxiana do termo, de 

ensinadores a educadores: intelectuais transformativos (intelectuais transformadores). 

Giroux (disponível em www.institutopaulofreire.br) discute a postura que deve ter 

um educador ciente de seu papel científico, reflexivo e propositivo (de saber observar a 

realidade e contextualizá-la criticamente frente aos interesses ideológicos e políticos que 

estruturam a natureza do discurso, as relações sociais e os valores legitimados na própria 

escola), explicitando que essa questão demanda transformação, isto é, fazer com que o 

pedagógico seja mais político e que o político seja mais pedagógico: 

 

Fazer o pedagógico mais político significa inserir a instrução escolar na 

esfera política, demonstrando que essa instrução representa uma luta para 

determinar um sentido e, ao mesmo tempo, uma luta em torno das relações 

de poder (...) Fazer o político mais pedagógico significa servir-se das 

práticas pedagógicas que encarnam interesses políticos de natureza 

libertadora; tratar os estudantes como sujeitos críticos, problematizar o 

conhecimento, recorrer ao diálogo crítico e afirmativo, e apoiar a luta por um 

mundo qualitativamente melhor para todas as pessoas. Que os intelectuais 

formadores levem a sério a necessidade de conceder aos alunos voz e voto 

em suas experiências de aprendizagem. Além disso, que desenvolvam uma 

linguagem própria, atenta aos problemas vivenciados no cotidiano, 

particularmente no que se refere às experiências conectadas com a prática 

em sala. Como tal, o ponto de partida pedagógico para esse tipo de 

intelectual não é o aluno isoladamente, mas os indivíduos, os grupos em seus 

múltiplos contextos culturais, de classe social, racial, histórica e sexual, 

juntamente com a particularidade de seus diversos problemas, esperanças e 

sonhos.
34

 

                                                 
34

 Tradução do original: “Hacer lo pedagógico más político significa insertar la instrucción escolar directamente 

en la esfera política, al demostrarse que dicha instrucción representa una lucha para determinar el significado 

y al mismo tiempo una lucha en torno a las relaciones de poder (...) Hacer lo político más pedagógico significa 

servirse de formas de pedagogía que encarnen intereses políticos de naturaleza liberadora; que traten a los 

estudiantes como sujetos críticos, hacer problemático el conocimiento, recurrir al diálogo crítico y afirmativo, 

y apoyar la lucha por un mundo cualitativamente mejor para todas las personas. que los intelectuales 

transformativos toman en serio la necesidad de conceder a los estudiantes voz y voto en sus experiencias de 

aprendizaje. Además, hay que desarrollar un lenguaje propio atento a los problemas experimentados en el 

nivel de la vida diaria, particularmente en la medida en que están relacionados con las experiencias conectadas 

http://www.institutopaulofreire/(Giroux
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De fato, esta é uma atitude de interação, de pesquisa-ação, que se fundamenta em 

um trabalho coletivo, que toma o ensino e aprendizagem não como um processo que envolve 

apenas o professor e seu aluno, mas que inclui todas as ações e práticas resultantes de uma 

tarefa escolar situada em distintos princípios e diversificadas concepções. Assim, o estágio 

supervisionado constitui-se neste espaço de formação, que considera os determinantes 

pedagógicos e políticos que condicionam esse processo como um fenômeno complexo. 

Segundo Santos (2003, p. 85), as perspectivas para esta efetivação estão postas no 

reconhecimento de que a ciência, ela mesma, é uma linguagem autobiográfica e auto-

referenciável, ou seja, de que em sendo a revolução científica um acontecimento que ocorre 

em uma sociedade revolucionada pela própria ciência, o paradigma a emergir dela não pode 

ser apenas um paradigma científico, mas um paradigma social. Daí sua proposta de um 

conhecimento prudente para uma vida decente: 

 

A ciência moderna legou-nos um conhecimento funcional do mundo que 

alargou extraordinariamente as nossas perspectivas de sobrevivência. Hoje 

não se trata tanto de sobreviver como de saber viver. Para isso é necessária 

uma outra forma de conhecimento, um conhecimento compreensivo e íntimo 

que não nos separe e antes nos una pessoalmente ao que estudamos. A 

incerteza do conhecimento, que a ciência moderna sempre viu como 

limitação técnica destinada a sucessivas superações, transforma-se na chave 

do entendimento de um mundo que mais do que controlado tem de ser 

contemplado. 

 

Ainda, adotando o termo contemplação no mesmo sentido filosófico de Sócrates e 

Platão, Santos (2003, p. 85-86) adverte: 

 

Não se trata do espanto medieval perante uma realidade hostil possuída do 

sopro da divindade, mas antes da prudência perante um mundo que, apesar 

de domesticado, nos mostra cada dia a precariedade do sentido da nossa vida 

por mais segura que esteja ao nível da sobrevivência. A ciência do 

paradigma contemplativo afere-se menos pelo que ele controla ou faz 

funcionar no mundo exterior do que pela satisfação pessoal que dá a quem a 

ele acede e o partilha. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
con la práctica del aula. Como tal, el punto de partida pedagógico para este tipo de intelectuales no es el 

estudiante aislado, sino los individuos y grupos en sus múltiples contextos culturales, de clase social, raciales, 

históricos y sexuales, juntamente con la particularidad de sus diversos problemas, esperanzas y sueños”.  
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2.2 A Pesquisa-Ação como Campo de Conhecimento 

 

Segundo Pimenta e Lima (2004, p. 95), o exercício investigativo a ser 

desenvolvido com o estagiário (na interação entre os cursos de formação e o campo social no 

quais estas realidades educativas se desenvolvem) deve se constituir em uma inclusão do 

estagiário na própria práxis deste fazer educativo: 

 

Como reflexão sobre as práticas pedagógicas das instituições escolares, o 

estágio não se faz por si. Envolve todas as disciplinas do curso de formação, 

constituindo um verdadeiro e articulado projeto político-pedagógico de 

formação de professores cuja marca é alavancar o estágio como pesquisa. 

Poderá ocorrer, portanto, desde o início do curso, possibilitando que a 

relação entre os saberes teóricos e os saberes das práticas ocorra durante 

todo o percurso da formação, garantindo, inclusive, que os alunos aprimorem 

sua escolha de ser professor a partir do contato com as realidades de sua 

profissão. 

 

Pimenta e Lima (2004, p. 56) reiteram, pois, que esta metodologia de pesquisa-

ação deve orientar o estagiário em todas as fases de sua formação: inicial, continuada e em 

outros contextos não escolares: 

 

Para atender a essa realidade, elaboramos uma compreensão de estágio em 

duas dimensões: a do aprender a profissão, para alunos que ainda não 

exercem o magistério, e a do estágio como formação contínua, para alunos 

que já são professores. Por considerarmos que a atividade docente que se 

realiza na sala de aula não se restringe a suas paredes, uma vez que as 

relações que aí se estabelecem são determinadas pelos contextos mais 

amplos – a cultura escolar, pedagógica, administrativa, a comunidade na 

qual se insere, os alunos e seu mundo, os professores e sua história, os 

sistemas de ensino, as demais instituições sócias e de cultura, a sociedade em 

geral, entendemos que o estágio deva propiciar aos futuros professores e aos 

que já exercem o magistério o conhecimento dessas determinações. Por isso, 

apresentamos possibilidades de estágio em situações não escolares. 

 

2.2.1 Estágio e formação inicial 

 

Essa seção focaliza o estágio supervisionado em momento de formação inicial, ou 

seja, a partir da perspectiva daquele aluno que ainda não assumiu a profissão de professor. Os 

depoimentos dos estagiários M1, M2 e E1 (DVD – Seminário II) demonstram como é real a 

riqueza de suas experiências durante este momento de formação inicial. Também, suas 

apresentações e argumentações das análises feitas dos momentos vivenciados indicam as 
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formas como o grupo articula possíveis respostas à questão suscitada no depoimento da 

colega E2: “como participar, entender e interferir na realidade desprivilegiada de alguns 

professores e alunos?”. 

O depoimento de M2 inicia essa discussão: “Falar mal é fácil, mas tentar mudar 

não é. Se você não vai lá, não acompanha, não faz nada para mudar, você vai acabar fazendo 

praticamente a mesma coisa, vai fazer igual, não vai acontecer nada!”. De fato, parece ser a 

este conceito de práxis que ela se refere, quando sustenta sua argumentação sobre a relevância 

de sua experiência como observadora: 

 

A partir de minhas experiências como observadora em sala de aula de inglês 

nos contextos público e privado, foi possível participar de coisas 

surpreendentes! E para aqueles que acham que na teoria é muito bonito, mas 

não é bem assim, na teoria e na prática é assim, sim! 

 

M2 relata que seu primeiro sentimento foi de dúvida, de insegurança: “Como eu 

vou ser professora? Por onde começar?”. Mas, enfrentada a situação, pôde reconhecer o 

privilégio que é perceber “os conceitos teóricos trabalhados por um autor lido e discutido em 

classe” - referindo-se ao Prof. Dr. Wilson Leffa, conferencista presente a um Evento 

Científico de Letras na Instituição onde estuda e “identificá-los com as próprias práticas 

pedagógicas dos professores observados”: “Nesse momento, conhecer o autor que nós 

trabalhamos, como foi ontem com o Leffa, e ver aquelas concepções dele, a teoria dentro do 

ensino, na sala de aula da escola pública e privada...”. 

Afirma, também, que esta primeira experiência de estágio oportunizou sua 

reflexão sobre as estratégias metodológicas adotadas pelo professor observado, de modo a 

fazê-la compreender que, guardadas as devidas especificidades, podem servir de referência 

tanto para sua prática em sala de aula de escola pública quanto privada. Ainda, que a partir 

destas observações é possível, mais uma vez, reiterar suas convicções sobre o fato de que a 

formação é um processo apenas iniciado na universidade e de que, portanto, o grande 

compromisso e o mérito desta qualificação dependem do próprio profissional, de “sua 

dedicação”, já que este é “um caminho árduo, individual e particular”. 

Tal como evidenciado no depoimento de M2, a relação existente entre teoria e 

prática só é intrínseca quando suas articulações teórico-científicas problematizam elementos 

elucidativos de uma dada realidade e, ao mesmo tempo, colocam questões para suas próprias 

elaborações, que são explicações sempre provisórias desta realidade. É nesse sentido que o 

estudo, a leitura de autores e de suas formulações ditas teóricas oferecem diferentes 
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perspectivas de análise e avaliação de uma determinada situação, em seus infinitos contextos 

sociais. É dizer, com Pimenta & Lima (2004, p. 43), que a atividade de estágio se constitui em 

uma prática social como tantas outras, quando seus procedimentos são articulados a ações 

pedagógicas que levam em conta: 

 

 As interações entre os professores, os alunos e os conteúdos educativos em geral para a 

formação do humano; 

 As interações que estruturam os processos de ensino e aprendizagem; 

 As interações nas quais se atualizam os diversos saberes pedagógicos do professor e nas 

quais ocorrem os processos de reorganização e ressignificação de tais saberes; 

 

O estágio envolve, pois, o estudo, a análise, a problematização e a proposição de 

atitudes adequadas a determinadas situações e não a todas as circunstâncias, em geral. É uma 

experiência que envolve o aprendizado e o desenvolvimento de uma postura investigativa, de 

um exercício permanente de critica às condições materiais nas quais o ensino ocorre. Pimenta 

e Lima (2004, p. 49) esclarecem: 

 

O desenvolvimento desse processo é possibilitado pela atividade de 

pesquisa, que se inicia com a análise e a problematização das ações e das 

práticas, confrontadas com as explicações teóricas sobre estas, com 

experiências de outros autores e olhares de outros campos de conhecimento, 

com os objetivos pretendidos e com as finalidades da educação na formação 

da sociedade humana. 

 

De fato, para enfrentar os desafios das inusitadas situações de ensino e 

aprendizagem, o estagiário deve exercitar o hábito de buscar saberes científicos, específicos e 

educacionais, e de praticar a sensibilidade e a indagação na identificação e avaliação das 

ambigüidades e incertezas dos conflituosos contextos escolares e não escolares. Afinal, 

confrontar teorias e experiências significa debruçar-se sobre temas relativos ao cotidiano 

escolar ligando-os a contextos institucionais, políticas públicas e anseios individuais. 

O depoimento das primeiras experiências vivenciadas por M1 durante seu estágio 

em uma escola de ensino público também apresenta elementos interessantes para a discussão. 

Em suas palavras: “O mais importante para mim nesse estágio é esse chute que tomei no 

colégio, foi levar esse chute na escola. Como eu aprendi! Aprendi porque apanhei. É... O 

estágio foi bom mesmo! O estágio foi bom!”. 
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O chute, metáfora utilizada por M1 para explicar a situação de embaraço vivida 

durante esse momento de estágio, diz respeito à aprendizagem, à reavaliação de sua conduta 

como aluno e, conseqüentemente, como futuro professor. Exemplifica como as atividades de 

estágio desempenham uma função essencial para a discussão da experiência, de suas 

possibilidades e dos porquês desta realidade. Demonstra, de fato, como esse se constitui um 

momento de contemplação, de dar um passo adiante à simples experimentação, já durante esta 

etapa inicial do processo de formação. Resumem Pimenta e Lima (2004, p. 102): 

 

Essa formação tem por objetivo preparar o estagiário para a realização de 

atividades nas escolas, com os professores nas salas de aula, bem como para 

o exercício de análise, avaliação e crítica que possibilite a proposição de 

projetos de intervenção a partir dos desafios e dificuldades que a rotina do 

estágio nas escolas revela. 

 

Pois, é exatamente essa a solicitação que E2 faz em seu depoimento: “Ir ao 

colégio para ver como é. Participar desse processo na realidade, na sala de inglês do centro e 

da periferia, onde (não) aprendem e ensinam os mais (des)privilegiados”. O que significa, na 

expressão direta e objetiva de E1: 

 

O grito é em relação às desigualdades sociais. Temos muitas pistas para 

mudar essa realidade. Afinal, se nós vamos assumir o lema dessa 

universidade e os princípios que norteiam sua política de estágio, devemos 

atender lá, onde estão os pobres, porque o que temos feito lá são 

observações. Uma parceria exige discussão. Não é dizer a gente tem uma 

proposta. É estar disposto a ir lá, assumir uma atitude participativa, de fazer 

uma parceria lá, no trabalho dos professores. 

 

Evidentemente, esta é uma convocação legítima, que leva em conta uma 

concepção de educação com vistas ao humano. Quando E1 cita duas referências colhidas da 

própria filosofia que orienta a instituição superior, cuida de chamar a atenção do grupo que 

propôs esta pesquisa-ação para o fato de que embora as observações feitas pelos colegas 

estagiários demonstrem essa interação entre a escola campo e a universidade, muito ainda há 

de ser feito para que esses laços façam relações sociais, dialógicas. Segundo declara: 

 

É a reação, a transformação dessa situação que pode demonstrar a disposição 

e o compromisso com a educação a serviço da vida e o estágio como 

processo de participação/intervenção nas relações entre a universidade e os 

demais segmentos sociais. 
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Para dar continuidade à discussão sobre este conceito de estágio como campo de 

conhecimento teórico-prático, theoría, a próxima seção apresenta e problematiza os 

depoimentos dos licenciandos, em suas articulações com a concepção de estágio como um 

processo de educação continuada. 

 

2.2.2 Estágio e formação continuada 

 

“Quais as práticas de estágio em formação continuada para quem já exerce o 

magistério?” Pimenta e Lima (2004, p. 139) se interrogam e, por fim, constatam: 

 

Fazer do estágio um espaço de mediação entre a formação inicial e contínua. 

Dessa forma, surgem situações em que a inicial e a formação em serviço se 

fundem e se interpretam. É válido descobrir espaços em que o professor 

possa dizer suas vivências em sala de aula e partilhar os saberes que 

possibilitem o desempenho de papéis de formador e formando. O estágio 

para os professores-alunos que já exercem o magistério tem seu sentido e 

significado a partir da natureza do trabalho docente, que requer constante 

revisão das práticas, no sentido de tornar o professor um sujeito que constrói 

conhecimentos, com capacidade de fazer análise de sua prática 

fundamentado em um referencial teórico que lhe permita, como resultado, a 

incessante busca da educação de qualidade. 

 

Trata-se da mesma postura investigativa proposta ao aluno, quando inicia sua 

formação: o licenciando-professor assume esse momento de caráter contínuo, baseado na 

idéia de emancipação humana, tratando este estágio como um organismo vivo, como um 

retrato de sua prática educativa, pedagógica, tanto como professor quanto como aluno. 

Sabiamente, em seu depoimento, M2 observa e interpreta situações semelhantes 

na universidade e faz um alerta aos colegas sobre a importância do estágio também para quem 

já é professor: 

 

Se você não sabe fazer uma coisa ou se faz mal, é a partir da observação que 

você vai melhorar. Gente, por favor, valorize a observação! Ah, se pensa 

assim, é bobeira. Não é! Se perceber aqueles erros, não continue cometendo 

aqueles erros! Infelizmente, eu tenho percebido isso em minhas colegas, 

algumas até professoras. Falam que na escola fazem errado, mas, pelo visto, 

vão cometer os mesmos erros. 

  

Segundo M2 argumenta, os colegas que já são professores, à luz da teoria, devem 

refletir sobre as próprias experiências e considerar as condições objetivas de seu fazer escolar 

cotidiano, pois só assim estarão aptos a projetar um novo conhecimento que re-signifique suas 
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práticas. Do contrário, este momento propício a uma fecunda reflexão acaba sendo reduzido a 

um tempo de pura lamentação e crítica desconstrutiva. Pimenta e Lima (2004, p. 116) 

explicam o equívoco: 

 

O estagiário muitas vezes entende que sua atividade na escola tem por 

finalidade colher dados para denunciar as falhas e insuficiências desta. A 

sugestão é de que os alunos reconheçam sua própria presença e seu papel no 

local de estágio. Dessa forma, o período de estágio, ainda que transitório, é 

um exercício de participação, de conquista e de negociação do lugar do 

estagiário na escola. 

 

Como também salienta M2, esta é uma postura que exige compromisso ético com 

a profissão, com o aluno, com a sociedade e que se traduz em planejamento, execução e 

avaliação constante dos projetos pedagógicos propostos em suas próprias práticas em sala de 

aula, como alunos e professores. E, fazendo uma reflexão sobre a leitura de um texto que 

problematiza a questão das tecnologias na educação, adverte os colegas: “Adeus, sim, para 

aqueles professores que não querem inovar, que não se preocupam em estudar, pesquisar, 

atualizar e melhorar suas metodologias”. 

De fato, a postura investigativa abre esta possibilidade de uma ação entre a 

universidade e a escola, na qual professores-alunos e professores de estágio também atualizam 

seus conhecimentos acerca de sua profissão. Pimenta e Lima (2004, p. 115) resumem: 

 

A pesquisa é componente essencial das práticas de estágio, apontando novas 

possibilidades de ensinar e aprender a profissão docente, inclusive para os 

professores formadores, que são convocados a rever suas certezas, suas 

concepções do ensinar e do aprender e seus modos de compreender, de 

analisar, de interpretar os fenômenos percebidos nas atividades de estágio: a 

reflexão da prática como ponto de partida e de chegada. 

 

Esta é a atitude interrogativa, de impaciência com a arrogância intelectual, que E1 

reivindica para o estágio curricular, quando relata uma experiência vivida em seu ambiente de 

trabalho: “Nós convidamos a universidade para fazer uma parceria, para ir lá ao nosso 

trabalho. Apresentaram uma proposta que não tinha a ver com a nossa realidade. Não, a nossa 

realidade é diferente! Tem que discutir para atender a nossa realidade!”. 

Assumir o estágio como um campo de revisão e de construção de conhecimento 

conjunto implica compromisso com o futuro e respeito pela história de cada um. É disso que 

E1 trata quando comenta a postura da universidade em relação ao campo “de trazer já pronta 

uma proposta para solucionar os problemas identificados durante as observações dos alunos”. 
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É disso, portanto, que essa pesquisa-ação deve se constituir: de uma escruta 

cuidadosa dos depoimentos dos estagiários, com o objetivo de, mais uma vez, se re-alimentar, 

se re-analisar, se re-significar com esta realidade. Os depoimentos desses licenciandos contam 

suas histórias, seus modos de ser e elaborar o que vêem e escutam dos outros, professores. 

Não parecem aguardar respostas prontas e definitivas para a superação dos desafios 

encontrados. Parecem, sim, requerer uma atenção, uma testemunha para a elaboração e a 

reconstrução desse suposto conhecimento. 

Por exemplo, quando M1 relata sobre “a perturbação dos alunos em sala, a 

escassez do uso do idioma estrangeiro pelo professor, a atitude de passar pelas carteiras, dar 

visto nos cadernos ou copiar o conteúdo no quadro”, essas informações podem receber tanto 

um tratamento de crítica e de reprovação àquele professor não proficiente em inglês, seus 

alunos sem disciplina e suas metodologias desatualizadas, como servir de indícios para a 

identificação, o reconhecimento da realidade daquele espaço no qual a universidade não está, 

não conhece, não participa. De fato, são estas experiências que o aluno traz do campo que 

devem constituir a fonte, o ponto de partida e de chegada para a elaboração de qualquer 

projeto de trabalho a ser desenvolvido pelo professor e seu estagiário “lá”. Os dados que 

apresentam não merecem um julgamento de valor, mas uma análise, um ensino e 

aprendizagem, um testemunho, diria Freire (2005). 

Distanciar-se destas realidades na crença de que as informações contidas nos 

livros e nos relatórios podem suprir (e suprimir) a verdade destas histórias é desconsiderar a 

prática de nossos ancestrais caçadores de agachar e perseguir o caminho trilhado pela presa e, 

por conseguinte, deixar escapar a chance de traçar, de delinear estas práticas pedagógicas a 

partir da riqueza dos detalhes produzidos nas pistas, sintomas e indícios de suas próprias 

realidades.  Fazer isso não demanda presença física, mas atenção aos fatos, às causas a partir 

de seus inúmeros efeitos; para Ginzburg (1989), uma atitude de escruta, um processo de 

abdução.  

Portanto, comparar essa atitude contemplativa a uma postura investigativa no 

estágio curricular é levar em conta as condições em que o ensino e aprendizagem ocorrem: a 

cultura predominante na instituição escolar, seus vínculos com a comunidade, com a 

organização e o funcionamento do sistema de ensino e deste com as políticas educacionais 

vigentes. Ou ainda como tratam de explicar Pimenta & Lima (2004, p. 163-164): 

 

Esse conhecimento envolve o estudo, a análise, a problematização, a 

reflexão e a proposição de soluções às situações de ensinar, aprender e 
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elaborar, executar e avaliar projetos de ensino, não apenas nas salas de aula, 

mas também na escola e demais espaços educativos que as envolvem e 

determinam. Assim, o lócus do estágio se estende para além do espaço 

escolar e da sala de aula, configurando uma possibilidade de leitura do 

mundo, conforme Paulo Freire. Nessa perspectiva o estágio tem sentido de 

complementação, trazendo elementos de compreensão da totalidade social 

que respinga na atividade docente e no cotidiano da sala de aula. 

 

De fato, é imprescindível a verificação do escrito e do vivido, ou seja, do como e 

do por que algumas situações acontecem e se desenvolvem na sala de aula. Mas, para que o 

fato escolar seja percebido em seu ambiente social, são necessárias as relações pessoais, as 

convivências, pois são os afetos que fazem laço social. 

O depoimento de M1 sobre a amizade e o respeito entre ele e o professor e os 

alunos é um exemplo disso, quando relata com satisfação a experiência vivenciada em seu 

estágio, em uma escola pública da periferia: “Por ser estudante de outro continente fiz 

amizade com os alunos e tenho confiança com a professora. O estágio foi muito bom! Foi 

bom mesmo!”. 

Essa investigação demanda que este olhar inquisitivo alcance outros espaços além 

do ambiente estritamente escolar, convoca para que outros organismos de socialização 

educativa integrem o universo a ser pesquisado pelo aluno em formação inicial ou continuada, 

durante esse e outros momentos de seu estágio curricular. E, também por isso, para Pimenta e 

Lima (2004, p. 166-167), esta experiência investigativa deve abranger outros espaços de 

convivências, outros limites além das paredes das salas de aula: 

 

 A escola, sua estrutura e funcionamento; 

 As secretarias de educação do estado e do município; 

 As instituições representativas ou ligadas ao sistema de ensino; 

 Os espaços culturais; 

 Órgãos de socialização educativa como os meios de comunicação de massa, associações e 

sindicatos, igrejas e cooperativas e outros. 

 

Essa concepção de estágio curricular não docente e as sugestões desses ambientes 

como campo de atuação do aluno em formação inicial ou continuada estão legitimadas nos 

Pareceres do MEC e são asseguradas no Documento que regulamenta as atividades nesta 

Instituição. Constituem algumas das referências para a discussão proposta nessa próxima 

seção. 



 89 

2.2.3 Estágio em atividades não docentes 

 

Embora as atividades de estágio não docentes sejam legalmente aprovadas, em 

âmbito local e federal, a resistência de alguns estagiários em legitimar a sua inclusão no rol 

dos espaços de formação inicial e continuada convoca repensar a sua própria função na 

universidade, ou seja, sua relação institucional com os departamentos de Letras e suas 

matrizes curriculares. 

Um exemplo desse fato é o depoimento provocativo de E2, ainda durante o 

primeiro seminário, que insiste em fazer eco: “Estágio não é curso! Estágio é estar na sala de 

aula com o aluno!”. Desde então, permanece a questão: onde situar as atividades não 

docentes, os curso de idiomas, os projetos de pesquisa e de extensão, distribuídos em cursos 

permanentes, mini cursos, oficinas, seminários, grupos de estudo, atividades culturais e 

outras, coordenadas pelos programas de extensão? Como integrar os alunos de Letras, os 

professores de línguas estrangeiras da rede pública de educação básica e a comunidade em 

geral, também no espaço da universidade? 

Para identificar alguns traços que delineiam o problema, nessa seção, são 

apresentados os conceitos de ensino, pesquisa e extensão (BOTOMÉ, 2002 e SAMPAIO, 

2002); é observada a forma como esta indissociabilidade entre eles supostamente se 

materializa nos programas curriculares da instituição; e é buscado nos depoimentos dos 

estagiários indícios que apontem se essa materialização realiza os dois objetivos intrínsecos à 

própria instituição superior, que são produzir conhecimentos legitimados na e pela sociedade 

e tornar esse saber acessível e desfrutável na e por toda esta sociedade. Em comum, os 

conceitos, a forma e os depoimentos que situam e alinhavam esse debate sobre a produção e 

socialização de conhecimentos de e para todos ganham sentido em palavras como renúncia, 

generosidade e afetividade para com o outro, ou seja, como nas palavras de Freire (1995), 

“amorosidade”. 

Em resposta à menção feita por um professor sobre a Paixão de ser Professor, de 

que “é assim que a gente muda! O importante é ser apaixonado pelo que se faz.... Muda, sim, 

na medida em que somos apaixonados e preparados metodologicamente”, que M1, 

aparentemente incomodado, reage e inaugura a discussão: 

 

Essa palavra gostar, gostar que todo mundo gosta de falar. Mas acho que 

essa palavra fica somente porque é uma palavra tão rica. A gente não deixa 

de dizer gostar. Mas hoje em dia o dinheiro matou o amor. O dinheiro 

acabou com a vida de amor porque para gostar tem que ter uma coisa por 
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trás para apoiar esse gostar Para dar aula precisa. Suponhamos que a 

Universidade pague ao doutor R$ 500,00. Ele vai deixar mesmo! Essa 

palavra gostar existiu ontem, mas hoje não existe mais. O sistema acabou 

com tudo. É bom dizer essa palavra, amor. Mas tem que ter alguma coisa 

para apoiar esse amor. Amor? Que amor? O dinheiro matou o amor! 

 

Embora as reações a esta exposição tenham sido de contestação e indignação, seus 

argumentos devem ser levados em conta de forma a não serem encobertos como inverdades, 

mas como uma possibilidade de serem rebatidos e transformados. O primeiro, mais grave e 

geral, diz respeito à realidade contemporânea do ter sobre o ser, e os outros, sub-temas, tratam 

mais especificamente do suposto “apoio a esse gostar de ser professor”, que pode ser 

traduzido por proficiência lingüística e metodológica ou, parafraseando Sampaio (200, p. 67), 

pela conjunção das três partes que constituem o processo de aprender e ensinar qualquer arte: 

o domínio do conteúdo, o domínio da prática e a maestria da arte como uma preocupação 

fundamental. 

De fato, esses pontos são cruciais para a discussão sobre a função do estágio 

supervisionado nesse processo de formação inicial e contínua, também em suas atividades não 

essencialmente de docência em sala de aula; ou, como são mais conhecidamente tratadas, em 

suas atividades de extensão e ação comunitária. Nesse percurso, em especial, dois autores 

contribuem para a identificação de alguns dos pontos nodais deste processo de ser extensão. 

As conferências de Santos (2002) e Botomé (2002) tratam da gestão e da avaliação da 

Extensão como um desafio para a comunidade acadêmica. Dispostas nos Anais do IX 

Encontro Nacional de Extensão e Ação Comunitária, realizado em Florianópolis, Santa 

Catarina, em outubro de 2002, suas reflexões servem de norte para o encaminhamento dessa 

discussão. 

O Presidente do Fórum Nacional das Universidades e Instituições de Ensino 

Superior Comunitárias iniciou seu discurso de abertura situando a Política Nacional de 

Extensão e alguns referenciais teórico-práticos para sua construção, a partir das reflexões já 

elaboradas em documentos produzidos anteriormente pelo Fórum. A sua argumentação, que 

preferiu nomear “suspeitas de caminhos a seguir e menos idéias conclusivas”, parte de uma 

premissa básica e de cinco hipóteses. Sampaio (2002, p. 60-61) explica: 

 

Para a construção de uma Política Nacional de Extensão a pergunta pelo 

sentido das coisas é uma premissa fundamental. “Saber fazer” exige a 

companhia do “saber ser”. Fazer uma pergunta fundante sobre o sentido da 

Universidade e, ainda saber de onde vem esta pergunta, é um ofício 

indispensável (...) Penso que uma Política Nacional de Extensão só terá 

sentido em nosso Sistema de Ensino Superior se conseguir elaborar 
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conceitos e fazer propostas que consigam responder a essa questão de forma 

positiva, ou seja, produzindo e socializando conhecimentos que dêem direito 

ao acesso à dignidade de vida de todas as pessoas. É a partir desta premissa 

que levanto as hipóteses sobre o tema. 

 

E, a partir da premissa de que a universidade é um lugar privilegiado onde se pode 

socializar o conhecimento que já foi produzido pela humanidade, produzir novos saberes, 

conhecer os métodos de sua construção, ampliá-los e, dialeticamente, socializá-los, Sampaio 

(2002, p. 62) levanta suas hipóteses que são afirmar a Natureza / Identidade da Universidade, 

a Extensão Adjetiva, a Extensão Substantiva, a Extensão no Campo da Amorosidade e a 

Extensão como Construção Coletiva. Isso, com vistas a responder afirmativamente à 

pergunta: “És tu aquela Universidade que estava para vir ou esperaremos por outra?”. Em 

síntese, são essas as formulações de Sampaio (2002, p. 69): 

 

Saber sobre a natureza da Universidade como espaço privilegiado de 

produção e socialização de conhecimentos com relevância social; saber a 

extensão como uma categoria ética que pergunta pelo sentido do ensino e da 

pesquisa; saber a extensão como uma categoria estética que promove ações 

substantivas de construção do belo e do bem-estar das pessoas; saber a 

extensão como disposição ao aprendizado da arte de amar; e saber da 

imperiosa necessidade de superar posturas corporativistas, são hipóteses ou 

caminhos que podem ajudar na construção de uma Política Nacional de 

Extensão que transforme o conhecimento produzido e socializado na 

academia em sabedoria, em bem público, ao qual todos podem ter acesso 

visando a construção da dignidade da vida. 

 

Portanto, é também a partir dessa premissa básica e das cinco hipóteses 

decorrentes dela que o estágio supervisionado deverá se orientar e se organizar para atuar nos 

campos de estágio de extensão e ação comunitária. 

O primeiro problema, que diz respeito à relação sujeito e objeto nesta sociedade 

capitalista, foi suscitado por M1 em sua afirmação de que “o dinheiro acabou com o amor”. 

Em resposta, E1 rebate com uma contra – argumentação: “amor é postura”; e ainda convoca: 

 

Quando a gente traz toda a problemática da escola pública que 

conseqüentemente tem os pobres, a gente se sente desafiado. E discutir 

estágio dentro dessa realidade exige postura! Porque, para mim, amor é 

postura, gostar é postura. Se tem essa competição com o dinheiro ou não isso 

é muito individual. Porque quando a gente se dispõe a intervir nas relações, e 

em especial dessas escolas, desses outros lugares onde a gente acredita que o 

conhecimento tem que estar a serviço da vida, a gente tem que se dispor e 

rever o projeto de vida! Qual é a proposta concreta do Centro de Línguas, 

quais são os projetos? Atender lá? O Centro de Línguas traz uma alternativa, 
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mas por que a Universidade não faz uma parceria lá? Por que não faz um 

campo de estágio lá, com a estrutura que a escola pública não tem? 

 

Sempre muito pertinentes, suas questões põem em cheque várias concepções 

presentes nas discussões sobre o lugar do afeto nas relações sociais educacionais; bem como 

sobre o lugar, o dentro e o fora, da e na Extensão. Quando, mais uma vez, E1 reitera o valor 

do lema da Instituição e sustenta a concepção de “amor como uma postura de vida, um 

compromisso, uma responsabilidade com os mais pobres”, parece querer dizer, com Sampaio 

(2003, p. 66), que o amor não está no desejo de ser amado, mas na capacidade de amar: 

 

A arte de amar, se considerada como uma categoria que pode ajudar o ser 

humano a se construir na sua contradição, deverá, necessariamente, estar 

presente em uma Política Nacional de Extensão como desafio ao processo 

educativo. Isto porque só a arte de amar pode ajudar a aprender como se 

aprende a desenvolver a abertura ao direito de existência do outro como um 

valor inalienável. Também, é preciso lembrar, é na relação de abertura ao 

outro que se dá a experiência ética de construção coletiva de processos. 

 

Na angústia de solucionar o problema, E1 sugere que a Universidade faça seu 

Campo de Estágio “lá, com a estrutura que a escola pública não tem”. Ou seja, indica uma 

atuação da instituição fora de seus próprios muros e adiciona uma responsabilidade financeira. 

Uma solicitação legítima, sob o ponto de vista da responsabilidade da universidade sobre a 

realidade da sociedade. No entanto, mais do que dar respostas prontas ao problema, ou seja, 

cuidar de equipar uma escola de periferia, ou oferecer gratuitamente cursos de línguas, cabe à 

Extensão atentar para a sua identidade, para o papel que deve desempenhar como organismo 

desta academia, nesta dada realidade social. De fato, é dizer com Sampaio que (2002, p. 62): 

 

Para a construção de uma Política Nacional de Extensão é preciso deixar 

claro que a Extensão da qual estamos tratando só tem seu sentido no interior 

da própria identidade da academia. Uma universidade não pode ser 

confundida com uma Organização Popular, com o Estado ou com qualquer 

outro tipo de organização social. Embora a Universidade tenha que, 

necessariamente, dialogar com toda a sociedade em que está inserida, é 

preciso compreender qual é a sua identidade no conjunto dessa sociedade. E 

somente a partir da identidade da universidade, é que se pode compreender o 

lugar e o papel da Extensão da qual estamos tratando. 

 

Portanto, para que o estágio extra escolar corresponda às expectativas de E1 do 

lugar que lhe é devido, deve responder à pergunta sobre o sentido tanto da socialização do 

conhecimento que se faz no âmbito da universidade (ou seja, a produção científica sob 
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coordenação da Pesquisa), ajudando, assim, a efetivar a relevância social e política do ensino 

e aprendizagem (ou, em outros termos, do Ensino). Conclui Sampaio (2002, p. 64): 

 

E esta é a pergunta da ética. A extensão é, deste modo, capaz de transformar 

o saber acadêmico em um bem público a que todos podem ter acesso 

estabelecer parcerias com a sociedade para a construção de um projeto social 

que traga dignidade de vida a todas as pessoas? É, igualmente, capaz de 

transformar conhecimento em sabedoria e de ser uma espécie de tempero 

ético que dá sabor de vida ao Ensino e à Pesquisa? 

 

De seu interior, também, deve dar tratamento à demanda de M1: “para gostar tem 

que ter uma coisa por trás para apoiar esse gostar. Para dar aula precisa!”. Sua solicitação de 

apoio diz respeito à promoção de ações substantivas de socialização do conhecimento, ou 

seja, refere-se à função de se conceber as atividades como uma dimensão operacional 

específica de uma tarefa acadêmica. Sampaio (2002, p. 65) esclarece: 

 

O que estou afirmando é que há atividades de Ensino e de Pesquisa 

realizadas pela academia na sociedade que, na falta de outro nome, têm sido 

chamadas “Extensão”. Dessa forma, as atividades extensionistas deverão ser 

consideradas como processo de intervenção e de investigação na sociedade 

sendo, necessariamente, “uma via de mão dupla”, na qual a comunidade 

acadêmica encontrará a possibilidade para o exercício da práxis, tecendo 

relações com agentes sociais que compartilham a ética da construção da 

cidadania. 

 

Nesse sentido, há uma queixa identificada desde o primeiro encontro com esses 

estagiários, que precisa ser revista. Trata-se da limitação que alguns deles sentem em relação 

à proficiência em língua inglesa. Um suposto apoio a esses futuros profissionais das Letras 

tem relação com o ensino desse idioma, nos moldes metodológicos sugeridos pelo grupo e no 

formato Estágio Curricular Obrigatório: uma disciplina que integraliza a estrutura curricular 

do curso, cabendo aos supervisores acadêmicos, a orientação e o acompanhamento do 

estagiário. Como componente da formação acadêmica, o estágio atende às exigências do 

projeto-pedagógico de cada curso, desenvolvido em campos selecionados e supervisionados, 

requer avaliação contínua, envolvendo a unidade concedente de estágio e a universidade. 

Estas unidades concedentes são campos de estágio internos ou externos à universidade, que 

apresentam as possibilidades de atuação inerentes à área de formação do estudante, mediante 

sua participação em empreendimentos ou projetos de interesse social. 
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Os programas de extensão permanente são unidades cedentes das instituições 

universitárias e atuam como campo de extensão, de ensino e de pesquisa do Estágio 

Curricular. Esses ambientes recebem a participação do estagiário e desenvolvem com eles e a 

comunidade em geral projetos sociais educacionais. São atividades que concebem sua função 

extensionista de prestação de serviços sem, contudo, reduzi-lo a mais um instrumento de 

produção capital, como trata de esclarecer Botomé (2002, p. 100): 

O “serviço” a ser prestado pela universidade é definido por sua própria 

responsabilidade social específica: produzir conhecimento e tornar o 

conhecimento acessível. O que é, por si, uma prestação de serviço 

importante e sem uma agência, além da universidade, que ofereça à 

sociedade com a amplitude e a diversidade que a instituição é capaz (...) Ela 

pode ser um importante tipo de atividade para administrar as variedades que 

ainda podem ser exploradas para produzir conhecimento novo e significativo 

e para tornar o conhecimento existente ainda mais acessível. 

 

Assim, os programas de extensão que acolhem o estagiário atentam-se para suas 

três dimensões: de pioneiro, ou seja, de criar possibilidades de atuação ainda não conhecidas 

ou utilizadas; de professor, isto é, de envolver aprendizes na descoberta de como atuar para 

tornar o conhecimento existente acessível, por meio de bens e serviços; e de pesquisador, ou 

melhor, de desvelador de pistas, sinais, sintomas que produzem o conhecimento. Nesse 

sentido é que, de forma integrada, os programas de extensão permanentes cumprem o papel 

institucional no campo das funções e não meramente das atividades. Botomé (2002, p. 85) 

resume essa compreensão, respondendo à pergunta sobre quais são os referenciais básicos 

para a definição de um perfil de Extensão neste atual contexto: 

 

Essa pergunta não permite respostas sem considerar referenciais mais 

amplos do que a própria extensão universitária. O primeiro desses 

referenciais diz respeito ao equívoco de definir a universidade por seus 

meios e não por seus fins, por suas responsabilidades ou por seu papel social. 

Os papéis sociais, de pessoas ou de instituições, são constituídos por suas 

finalidades e não por suas atividades. Estas representam aspectos 

secundários; aquelas, os aspectos definidores mais importantes de qualquer 

papel. 

 

Por isso, inclusive, é que se constituem em organismos de uma instituição 

educacional e não de uma organização social ou de uma expressão circunstancial de um 

empreendimento de prestação de serviços, seja no que se refere as suas programações 

curriculares de ensino, de pesquisa ou de extensão. Enfim, é por isso que se constitui na 

indissociabilidade de sua função, como aqui sintetizado por Botomé (2002, p. 8): 
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Pesquisa, ensino e extensão são nomes para diferentes tipos de atividades 

que podem realizar esses dois trabalhos: produzir o conhecimento necessário 

e importante para a sociedade e torná-lo acessível por meio de sua 

transformação em condutas que constituam aptidões das pessoas, em 

produtos tecnológicos ou em informações utilizáveis por pessoas para lidar 

com suas circunstâncias de vida. 

 

São exigências presentes na lei maior da educação escolar brasileira, quando 

define que do total da carga horária de duas mil e oitocentas horas em cursos de licenciatura, 

quatrocentas horas se constituam em prática como componente curricular, quatrocentas horas 

em estágio curricular supervisionado e duzentas horas em outras formas de atividades 

acadêmico-científico-culturais, nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos 

seus projetos pedagógicos, as dimensões dos componentes curriculares comuns ao seu eixo de 

estudo. 

Assim, em relação à queixa sobre o reduzido tempo dedicado às disciplinas 

específicas no departamento de Letras, o problema pode ser considerado tendo em perspectiva 

outras formas de estágio, de extensão, de ampliação do trabalho não docente a ser 

desenvolvido nos campos de atuação do licenciando. Ou seja, no cumprimento de sua parte de 

responsabilidade e compromisso na parceria feita com os departamentos de Letras, os 

programas de extensão abrem caminhos de colaboração e efetivação das exigências mínimas 

desta formação superior, em seu nível acadêmico, científico e cultural. 

Certamente, a atitude de re-visitar constantemente os depoimentos feitos pelos 

estagiários constitui-se uma forma de organizar coerentemente algumas pistas mudas e quase 

imperceptíveis de eventos que narram suas histórias e delineiam suas identidades e que 

podem, por conseguinte, constituir-se em metodologia de coleta e análise de indícios para o 

re-pensar e o re-organizar do estágio curricular em suas dimensões de extensão e de ação 

comunitária. 

E2 pergunta: “O que eu vou fazer quando for professor de inglês?”. Para Freire 

(1999), essa é a questão central do processo de ser educador: “saber mediar o ensino e 

aprendizagem, ou seja, testemunhar o conhecimento”. 

M2 sugere: “As observações vão fazer com que você cresça. Tudo começa a partir 

do quê você viu fazendo. É um grande começo. Demanda dedicação!”. Ao mesmo tempo, o 

campo de estágio é referência e é referendado. Esta relação dialógica é exemplo de interação, 

de compromisso com o crescimento. O conhecimento constrói-se. A relação teoria-prática é 

intrínseca, theoreîn, esclarece Coêlho (2004). 
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M1 denuncia: “Esse sistema matou o amor!” Também, o campo de estágio é um 

espaço de contestação para ser contestado. Nesta relação contraditória, o importante é ser 

objetivo em relação a si próprio e subjetivo em relação aos outros, alerta Santos (2003). 

E1 confessa e convida: “Eu gosto de tudo! Amar é se dispor a rever o projeto de 

vida!”. É, acima de tudo, aprender e desenvolver a arte de saber sair de si mesmo para se pré-

ocupar com o outro, para querer o bem do outro. Ter a capacidade de amar, simplifica 

Sampaio (2002). 

Portanto, a função de todo órgão educativo de ensino e aprendizagem formal 

como a universidade é educar. E, educar e ser professor, por sua vez, nos ensina Freire (apud 

BOTOMÉ, 2002, p.74): 

 

É ouvir o que as pessoas precisam, é investigar o que lhes cria problemas e o 

que lhes falta; é examinar a natureza desses problemas e deficiências; é 

revelar os determinantes dos múltiplos problemas e carências; é conceber, 

projetar, testar e tornar acessíveis tecnologias que efetivamente vão ao 

encontro das necessidades sociais, dos problemas da sociedade e das 

dificuldades das pessoas para viver no contexto no qual estão inseridas, 

incluindo as dimensões políticas desse contexto. 

 

Devido a essas discussões, ainda durante os encaminhamentos deste segundo 

seminário, o grupo foi unânime em concordar com a colega E1, de que “O Estágio em 

Projeto” deveria ser o tema do terceiro e último seminário desta pesquisa-ação. 

Essas questões foram adensadas durante o Seminário III que, a pedido dos 

próprios estagiários, tratou da discussão e delineamento de propostas e planos de ação para o 

Estágio Curricular.  



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

O ESTÁGIO EM PROJETO 

 

Esse capítulo apresenta três questões intrigantes para o processo de ensinar e 

aprender inglês, suscitadas nos depoimentos dos licenciandos durante o III Seminário Interno 

de Didática e Prática, “O Estágio em Projeto”, após desenvolverem seus estágios 

supervisionados em escolas e outras instâncias educacionais, formais e informais: 1) há 

diferença entre o estágio que visa ao aprendizado do inglês e aquele que visa ao exercício da 

docência?; 2) há como fazer uma observação reflexiva da prática, sem conhecer alguns de 

seus princípios teóricos?; e 3) desenvolver pesquisa-ação é observar a realidade e apresentar 

propostas? Para pensar com eles as formas mais apropriadas de analisar essas questões, as 

duas modalidades de ensino superior são tomadas como referência, a licenciatura plena e a 

educação profissionalizante (LDB, 1996), em suas relações com o ensino e aprendizagem 

autônomo e responsável (FREIRE, 2001). 

 

 

3.1 Ensinar e Aprender no Estágio 

 

Essa seção apresenta a discussão desencadeada a partir da dúvida levantada por 

E2 (DVD – Seminário III) sobre a possibilidade e efetividade das diferentes modalidades de 

atuação do licenciando, no estágio. São elucidados alguns aspectos relacionados à nova matriz 

curricular dos cursos de Letras, com o intuito de identificar a que atividades se referem as 400 

horas práticas desde o início do curso e as 400 horas de estágio a partir da segunda metade da 

graduação. O contorno do debate é desenhado tendo o objeto e o objetivo do processo de 

ensinar e aprender como referências de partida para a investigação. 
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3.1.1 Atividades práticas e estágio supervisionado 

 

A partir da já referida Resolução do MEC, de 2002, a composição do currículo 

dos cursos de Letras tem levantado polêmicas discussões sobre como entender e 

operacionalizar a carga horária das disciplinas e ou atividades que compõem a matriz, e, em 

especial, as que não levam o nome de “específicas”. É questionado o fato de que se há uma 

relação intrínseca entre teoria e prática, por que o documento quer resguardar 400 horas de 

prática e 400 horas de estágio, além das 1800 horas de conteúdos específicos? Ainda: a que 

atividades curriculares essas 800 horas se referem? Às 1800 horas não está implícita a relação 

teoria-prática? 

A possibilidade das respostas é variada, mas, comumente, as instituições têm 

traduzido essas horas como se referindo a atividades práticas externas à sala de aula, a 

práticas extra ensino, ou seja, atividades de extensão, de pesquisa e outras
35

. De qualquer 

forma, no documento estão definidas as seguintes diretrizes para a organização institucional 

das escolas de formação de professores, em nível superior: 

 

 A formação de professores deve ser realizada como um processo autônomo, numa 

estrutura com identidade própria, distinta dos cursos de bacharelado, dos programas ou 

cursos de formação de especialistas em educação e mantendo estreita parceria entre 

institutos, departamentos e cursos de áreas específicas; 

 As instituições formadoras devem constituir direção e colegiados próprios, que formulem 

seu projeto pedagógico de formação de professores, articulem as unidades acadêmicas 

envolvidas e, a partir do projeto, tomem as decisões sobre a organização institucional e 

sobre as questões administrativas; 

 As escolas de formação de professores devem trabalhar em interação sistemática com as 

escolas do sistema de educação básica, desenvolvendo projetos de formação 

compartilhados; 

 A organização institucional deve prever a formação dos formadores, incluindo na sua 

jornada de trabalho tempo e espaço para atividades coletivas, estudos e investigações 

sobre as questões referentes à aprendizagem dos professores em formação; 

 As instituições de formação devem facilitar o acesso de seus professores a cursos de pós-

graduação no Brasil e no exterior; 

                                                 
35

 Em Goiás, todas as universidades estaduais seguem uma única referência apresentada por seu núcleo central. 
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 As escolas de formação devem garantir, com qualidade e em quantidade suficiente, 

recursos pedagógicos convencionais, tais como: bibliotecas, laboratórios, videoteca, entre 

outros, além de recursos de tecnologia da informação, para que formadores e futuros 

professores realizem satisfatoriamente as tarefas de formação; 

 As escolas de formação devem garantir acervos, iniciativas, parcerias, convênios, entre 

outros, para a promoção de atividades culturais. 

 

Também as referências e os conceitos sobre as diretrizes para a organização 

curricular são apresentados no documento e podem ser assim sintetizados
36

: 

 

 O tempo destinado pela legislação à parte prática (800 horas) deve permear todo o curso 

de formação, de modo a promover o conhecimento experiencial do professor; 

 Os cursos devem ser estruturados de forma a propiciar aos professores em formação 

vivenciar experiências interdisciplinares; 

 A organização dos currículos deve contemplar atividades curriculares diversificadas. 

 

Segundo é justificado, a finalidade desse tempo de prática é possibilitar aos 

licenciandos a construção de conhecimentos experienciais essenciais a sua atuação como 

professores, ou seja, refere-se ao estudo dos conteúdos da educação básica os quais serão 

responsáveis por ensinar, articulados às perspectivas de suas didáticas: 

 

Os cursos de formação de professores não podem mais propor um espaço 

isolado para a experiência prática, que faz com que, por exemplo, o estágio 

se configure como algo com finalidade em si mesmo e se realize de modo 

desarticulado com o restante do curso. Também, não é possível deixar ao 

futuro professor a tarefa de integrar e transpor seu "saber fazer" para o 

"fazer", sem ter oportunidade de participar de uma reflexão coletiva e 

sistemática sobre esse processo. Nessa perspectiva, o planejamento dos 

cursos de formação deve prever situações didáticas em que os professores 

coloquem em uso os conhecimentos que aprenderem, ao mesmo tempo em 

que possam mobilizar outros, de diferentes naturezas e oriundos de 

diferentes experiências, em diferentes tempos e espaços curriculares, no 

interior das áreas ou disciplinas, durante o próprio processo de aprendizagem 

dos conteúdos que precisa saber. 

 

Para explicar as concepções de formação comum e específica, o documento 

apresenta dados numéricos e proporcionais. Essa linguagem gráfica pretende ajudar na 

                                                 
36

 Para maiores detalhes consultar www.mec.org.br  

http://www.mec.org.br/
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compreensão de que embora tenham nomenclaturas distintas, que dependem do objeto de 

interesse de cada área do conhecimento (se focado nas linguagens e códigos, nas ciências 

exatas ou da vida), o objetivo comum de qualquer curso superior de formação de professores 

(se licenciatura plena ou técnico-científico
37

) é cuidar da docência de educação básica. 

A licenciatura faz isso em uma dimensão universitária (universitas), relacionando 

o objeto de seu estudo, o fazer educativo, a várias outras dimensões científicas formalizadas 

na academia. Afinal, a universidade é constitutiva da indissociabilidade ensino-pesquisa-

extensão. Ainda, como todo ato educativo pressupõe as relações pessoais como sendo 

constitutivas do “ser professor”, a Formação Plena em Letras – Inglês, por exemplo, refere-se 

ao conhecimento aprofundado do inglês, em suas relações com outros objetos de outras 

ciências, e de suas didáticas, ou seja, das diversificadas formas de construção desse 

enlaçamento social, via ensino formal, na escola, em uma sala de aula de língua estrangeira. 

O documento explicita essa compreensão, detalhando a relação compreendida 

entre o fazer teórico e o fazer prático na licenciatura, e como a carga horária para cada 

componente dessa formação universitária é pensada na Resolução: 

 

PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

E DO ENSINO MÉDIO 

 

FORMAÇÃO COMUM A TODOS OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

20% 

FORMAÇÃO COMUM A TODOS OS PROFESSORES ESPECIALISTAS 5% 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA DOS PROFESSORES, DAS DIFERENTES 

ÁREAS/DISCIPLINAS DE CONHECIMENTO DOS ANOS FINAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL E DO ENSINO MÉDIO. 

62,5% 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATUAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS (A 

SEREM OFERECIDAS AOS ALUNOS COMO OPÇÕES PROFISSIONAIS) 

2,5% 

ESTÁGIO 10% 

 

O documento ainda cuida de apresentar um quadro com os critérios orientadores 

do percurso dessa formação, objetivando deixar claro o fato de que os blocos apresentados 
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 O tema referente à formação profissionalizante será tratado em detalhes posteriormente. 
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anteriormente não sugerem a existência de uma ordem hierárquica ou de uma seqüência 

cronológica. A legenda que acompanha o gráfico demonstra como no início da formação 

predominam os conteúdos que são necessários à constituição de competências comuns a todos 

os professores da educação básica e aos multidisciplinares e especialistas; como nos dois anos 

finais a tendência é a verticalização, sem exclusividade, do estudo dos conteúdos para a 

construção de competências próprias de diferentes etapas e/ou disciplinas; e como o estágio e 

as demais atividades práticas estão presentes ao longo de todo o curso: 

 

Legenda: 

 

  Formação comum aos professores da Educação Básica 

  Formação comum aos professores especialistas 

  Formação específica dos professores de cada disciplina/área – conteúdos 

ampliadores 

  Formação específica dos professores de cada disciplina/área - perspectiva do 

ensino e da aprendizagem, incluindo as opções de formação em áreas 

específicas 

  Estágio 

 

1º ano                          

                          

                          

                      

 

2º ano                          
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3º ano                          

                          

                      

                      

 

 

Os argumentos apresentados indicam que a matriz curricular dos cursos de 

licenciatura é organizada de forma a perceber a profissão em sua dimensão universitária, de 

profissionalização acadêmica para o ensino, a pesquisa e a extensão; em sua especificidade 

educativa, o ensino e a aprendizagem. O documento esclarece: 

 

No que se refere, especificamente, aos conteúdos que irá ensinar, é 

necessário que aprenda esses conhecimentos de modo contextualizado, para 

que possa atribuir-lhes significado com referência à sua pertinência em 

situações reais, sua relevância para a vida pessoal e social, sua validade para 

a análise e compreensão de fatos da vida real, já que deverá fazer isso com 

seus alunos. Os estágios a serem feitos nas escolas de educação básica 

devem ser realizados ao longo de todo o curso de formação e vivido com 

tempo suficiente para abordar as diferentes dimensões profissionais, 

incluindo o envolvimento pessoal. Deve acontecer desde o primeiro ano, 

reservando um período final para a docência compartilhada, sob a supervisão 

da escola de formação, preferencialmente na condição de professor 

assistente de professores experientes. 

 

Em se tratando das 800 horas de atividades práticas, as diretrizes indicam uma vez 

mais o processo dialético de aprender e ensinar, acentuando que a indissociabilidade entre as 

disciplinas e suas dimensões teórico-práticas na relação universidade-escola de educação 

básica só é possível quando existe um projeto de estágio planejado e avaliado conjuntamente 

pela escola de formação e as escolas campos de estágio, com objetivos e tarefas claras, com 

responsabilidades e auxílios mútuos. 

Diante do documento, as questões suscitadas pelos estagiários durante o último 

seminário tomam contornos mais definidos. Por exemplo, quando é E2 interroga sobre a 

4º ano                          
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diferença entre o estágio desenvolvido em escolas de educação básica e em cursos de 

extensão universitária, questionando inclusive a sua efetividade, o documento dá a seguinte 

diretriz: o espaço do estágio, na sala de aula ou fora dela, não interfere na qualidade da 

formação, quando o processo de ensino e aprendizagem ocorre de forma interdisciplinar, 

atendendo às exigências do curso de formação de professores; ou seja, quando o licenciando 

tem contato com o conteúdo que vai ser ensinado e aprendido e a forma pedagógica de 

potencializar e socializar o conhecimento advindo dessa relação sujeito-objeto, na escola. 

É dizer que faz pouca (ou nenhuma) diferença buscar a formação ocupando um 

lugar de aluno ou de professor de inglês e de outras disciplinas. Se o aluno que está iniciando 

sua aprendizagem em inglês prefere atender às atividades de extensão de educação 

continuada, que tem por objetivo o fazer educativo e por objeto o inglês, esse espaço – o 

dentro e o fora da escola – só tem relevância em função do objetivo de se ocupar tal lugar. O 

objetivo, nesse caso é o mesmo: tanto o dentro quanto o fora se preocupam com o processo 

educativo (o ensinar e o aprender), que se constitui a razão de ser de um curso de formação de 

professores. É dizer que os objetivos do curso de inglês, em programa de extensão, 

correspondem aos desejados pelo programa curricular de Letras: a educação contínua e 

continuada. 

Além disso, se a opção do estagiário recai sobre o processo de buscar aprender o 

idioma em outros espaços afora o da sala de aula do departamento, isso significa que também 

este licenciando atua de acordo com as especificações referidas no documento federal: 

 

A proposta desse espaço de supervisão está relacionada com o estágio, mas 

não se restringe a ele. Tem como finalidade promover a articulação dos 

diferentes conteúdos da formação e, portanto, uma perspectiva 

interdisciplinar da atuação do professor. (www.mec.org.br) 

 

Observar o processo de ensinar e aprender inglês a partir da própria experiência 

como aluno, em diferentes espaços da universidade, no ensino, na extensão e na pesquisa, 

significa contemplar a complexidade e a singularidade da prática e tematizá-la. Refere-se a 

lançar mão de recursos conceituais e experimentais, de contemplar as vivências pessoais e 

suas implicações com o próprio trabalho, com as relações estabelecidas na prática social: 

 

O exercício de reflexão sobre a prática deve ser sistemático desde o início do 

curso de formação de professores. Embora lance mão da totalidade dos 

conteúdos da formação, a supervisão tem conteúdos próprios: os 

procedimentos de observação e reflexão para compreender e atuar em 

situações contextualizadas, tais como o registro de observações realizadas e 
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a resolução de situações-problema características do cotidiano profissional. 

Esse contato com a prática real de sala de aula não depende apenas da 

observação direta: a prática contextualizada pode "vir" até a escola de 

formação por meio das tecnologias de informação – como computador e 

vídeo –, de narrativas orais e escritas de professores, de produções dos 

alunos, de situações simuladas e estudo de casos. (www.mec.org.br) 

 

Ao elaborar um projeto pedagógico que contempla atividades curriculares 

diversificadas, a universidade cumpre com a ação necessária de buscar novas formas de 

organização e de atuação social. Porém, o desafio maior refere-se à elaboração de um plano 

de formação profissional, de um desenho curricular, que permita construir, colocar em uso e 

avaliar essas experiências teórico-práticas, de forma a contemplar sua complexidade e 

renunciar à idéia de repartir o tempo disponível da matriz curricular entre as disciplinas. 

O documento sugere, ainda, que sejam instituídos tempos e espaços curriculares 

diferenciados, como oficinas, seminários, grupos de trabalho supervisionado, grupos de 

estudo, tutorias e eventos, exposições e debates de trabalhos realizados, de atividades 

culturais, entre outros capazes de proporcionar ao futuro professor a experimentação e a 

avaliação de percursos de aprendizagens variados e diferentes modos de organização do 

trabalho. A isso o documento nomeia simetria invertida: “A preparação do professor tem uma 

peculiaridade muito especial: ele aprende a profissão no lugar similar àquele em que vai atuar, 

porém, numa situação invertida.”
38

  

Os dados e a discussão proposta por Figueredo, C., Mesquita, D. e O’Sullivan , P. 

(2005) sobre como alguns dos estagiários participantes nessa pesquisa-ação analisaram o 

trabalho de pesquisa desenvolvido como atividade de estágio são inspiradores para o debate 

relacionado à simetria invertida e ao estágio em atividades extra-ensino, questionado por E2. 

São apresentados alguns trechos dos depoimentos de estagiários (DVD – Seminário III – M2) 

exemplificando o fato de que quando o licenciando experimenta o conhecimento em dois 

campos do saber, a prática investigativa acadêmica lhe confere uma maturidade intelectual e 

profissional, “que lhe permite ter uma postura mais madura e reflexiva frente ao universo 

educacional e a sua prática pedagógica que está apenas começando”: 

 

M2: Como observadora e estagiária, eu me sinto, assim, feliz com o tema 

que eu escolhi (a abordagem comunicativa), tô conseguindo conciliar as 

abordagens teóricas, né, com a prática e tenho presenciado inovações dentro 

desse tema. Gostei muito dessas experiências e percebi que é fundamental 

[...] Aqueles que eu percebi que conseguiram aderir a essa abordagem 

teórica, conseguiram dar um grande salto e inovar o ensino. 

                                                 
38

 www.mec.org.br  

http://www.mec.org.br/


 105 

 

C1: A minha pesquisa tá sendo em cima do livro didático. Por que escolhi 

esse tema? Ao observar a escola pública, a escola particular e o cursinho de 

inglês, a gente vê que os professores tratam desse material de forma muito 

diferente. Na escola pública que eu observei, eles não tinham o livro 

didático, então como é que o professor desenvolve a sua aula? Em cima de 

quê? Na escola particular, o professor tem o livro adotado e tem que cumprir 

aquele livro. Ele fica limitado por aquele livro adotado pela escola e não por 

ele. Já no cursinho de língua estrangeira, a gente vê que eles têm o livro 

adotado, sim, mas o professor tem uma certa autonomia. Ele usa o livro mais 

como um apoio do que como o seu único objeto de trabalho. Minha pesquisa 

é nesse sentido. 

 

T1: Pelas aulas observadas, pude perceber que o professor tem tentado 

renovar suas aulas através do ensino comunicativo. Então, ele tem tentado 

ter uma consciência crítica e tem tentado envolver os alunos, fazendo com 

que eles tenham um desempenho comunicativo. 

 

N1: Eu também escolhi trabalhar com a abordagem comunicativa. Durante 

as minhas observações, eu notei que há uma incoerência muito grande entre 

o ensino da gramática e a comunicação. Saber as regras da gramática é 

diferente de você saber usar a língua. Tem que ter, como se diz, uma fusão 

entre uma coisa e outra. 

 

De fato, os depoimentos desses estagiários, apresentados e problematizados 

durante o III Seminário, dão testemunho de como o estágio, iniciando seu ciclo na pesquisa, 

se estende, se expande (faz extensão) ao campo de estágio e retorna à sala de aula (ao ensino) 

trazendo as notícias, a realidade atualizada, desse objeto pesquisado.  

Reconhecer que esta e outras atividades desenvolvidas em espaços extra escolares 

corroboram a formação universitária faz supor, também, que esse conhecimento produzido 

pelo aluno reflete e faz eco na sala de aula de educação básica. Posteriormente, quando o 

aluno ocupa o lugar de professor, por exemplo, de alguma forma, o conhecimento realizado 

durante o estágio influencia sua participação, discussão e tomada de decisão sobre todos os 

assuntos cotidianos da profissão. 

Dessa forma, a propriedade que o universitário tem de desenvolver uma atividade 

extensiva ao ensino e aprendizagem sem, contudo, cumprir a exigência das 800 horas práticas 

em salas de aula é relativa a sua presença em ambientes relacionados a esse fazer; ou seja, 

quando a formação universitária é efetiva, durante e depois do processo, interfere nas escolhas 

que o profissional faz sobre questões relacionadas a vários ambientes profissionais, quando 

atua como professor, coordenador, diretor, gestor, administrador, governador, presidente e 

outras tantas funções. 

Essa é uma conclusão advinda do pensamento de Platão, quando trata da 

contemplação advertindo sobre o fato da razão, noûs, ser relativa à filosofia, ao ato de ver 
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com os olhos da mente do intelecto. Quer dizer que o que se aprende (o que se testemunha) 

não tem uma função meramente aplicativa; que o saber constitui-se em algo (em uma 

estrutura) que não se perde, que está porque é. Os depoimentos dos estagiários (DVD – 

Seminário III) reiteradas vezes apontam que tanto a participação em outras formas de estágio 

quanto em atividades de sala de aula foi relevante e complementar para os seus processos de 

formação: 

 

M2: Fiquei muito feliz com a minha escolha. Gostei muito mesmo! Para 

quem não tem prática, observar como as coisas funcionam... 

 

E1: Continuar partilhando a experiências... Como eu faria se estivesse no 

lugar? A partir da experiência na universidade... um desafio para quem 

acredita na educação. 

 

E2: Comecei lá e não terminei. Por quê não? Fiquei perdida... O nível de 

inglês não era compatível com o meu. Mas, uma colega foi e aprendeu. 

 

Também, além das diversas disponibilidades no estágio curricular obrigatório, há 

os não obrigatórios remunerados, que podem ser desenvolvidos pelos alunos na própria 

instituição de ensino, ou em outro espaço de formação, dentro das 400 horas previstas para 

atividades práticas, como exemplificado por D2, em seu depoimento como estagiário em um 

programa de educação continuada em línguas estrangeiras. Resumidamente, o documento 

mencionado define e regulamenta assim as práticas descritas pelo licenciando: 

 

O estágio tem caráter curricular e se classifica em obrigatório e não 

obrigatório. Pode ser realizado tanto em campos internos como externos à 

universidade, que apresentem possibilidades de atuação articuladas ao eixo 

de formação do estudante e que atendam às exigências do projeto-

pedagógico de cada curso. Requer o planejamento de atividades organizadas 

em projetos e propostas de trabalho elaborado conjuntamente pelo estagiário, 

seu orientador e o campo; e deve ser submetido a uma avaliação contínua, 

que toma em conta a qualidade da formação acadêmico-profissional, as 

condições de atendimento dos campos de estágio e a atuação dos estagiários 

e seus supervisores. 

 

D2 divulga o trabalho que desenvolve no programa, pontuando as relações 

educativas, profissionais consolidadas entre colegas professores da rede de ensino básico e os 

licenciandos e seus supervisores: 

 

São cursos de aperfeiçoamento para o professor da rede e para os alunos de 

Letras. Todo semestre novos professores participam e, no final do ano, 

durante o Seminário, os grupos de todos os cursos apresentam o resultado do 
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trabalho. É muito enriquecedor. Alguns professores aqui presentes compõem 

a equipe do Projeto e oferecem cursos. Todos estão convidados a se 

inscrever. Os cursos podem ser considerados como atividades de estágio. 

 

Também o conceito de simetria invertida apresentado nas diretrizes do MEC não 

entende que este exercício de contemplação, de reflexão, implica em tornar as situações de 

aprendizagem dos cursos de formação docente mecanicamente análogas às situações de 

aprendizagem típicas da sala de aula na educação média. Trata-se de observar as situações 

tornando-as uma experiência isomorfa à experiência de aprendizagem, ou seja, um aprender 

que permita apropriar-se de estruturas comuns, abstraindo as diferenças de conjuntura, para 

poder compreender outras situações e atuar em diferentes contextos. Afinal, são as 

concepções de aprendizagem, de conteúdos, de contextualização dos saberes, de avaliação, 

entre outras, que vão se estruturando no seu processo de formação e orientando sua atuação 

profissional. 

Porém, para que quaisquer dessas atividades práticas corroborem a formação (em 

geral) e o ensino e aprendizagem de inglês (em particular) destes licenciandos, bem como a 

socialização desse saber na escola, é necessário garantir que todas as decisões sobre este 

estágio sejam discutidas pela equipe de formadores, seus alunos e a coordenação de estágio e 

explicitadas no projeto pedagógico dos cursos. 

 

 

3.2 Teorizar e Praticar no Estágio 

 

A relação teoria-prática retorna à discussão, devido aos depoimentos dos alunos 

sobre suas análises da realidade observada: 

 

M2: Estou feliz com minha escolha. Pude perceber as coisas que (os textos) 

mencionam; que orientam a prática...Quem conseguiu renovar o ensino... 

 

M1: Não se faz tudo (certo) no primeiro dia. Adquiri experiência na 

observação, na semi-regência e na regência. 

 

E1: Como eu faria se estivesse no lugar? Parti da experiência teórica... na 

universidade. Como a gente faria? Não saí tão tranqüila. É um desafio para 

quem acredita na educação. 

 

E, também, à inquietação de E2, que põe em questão a (im)possibilidade de se ter 

uma leitura apropriada desta realidade, quando não se tem alguns conceitos teóricos para 
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orientar sua análise e reflexão: “Tem que ter a teoria, pois, se não, não se vê como se faz e não 

sabe fazer igual; o porquê e para quê fazer daquela forma”. 

Esse debate circunscreve-se à questão da dicotomia teoria – como atividades de 

aprofundamento científico metodológico deslocado de uma realidade concreta; e prática – 

como atividade de observação empírica deslocada de construtos acadêmicos formais. São 

trazidos à discussão os conceitos de educação universitária e de educação profissionalizante, 

apresentados nos documentos federais, em suas implicações para a formação e o mundo do 

trabalho (MANACORDA, 2001; IANNI, 2001; FERNANDES, 1998). 

 

3.2.1 A licenciatura e os cursos profissionalizantes 

 

Durante o III Seminário, o debate sobre a relação teoria-prática teve início por 

causa de uma constante solicitação dos estagiários por atividades práticas desde o início do 

curso. Na contramão da discussão, E2 polemicamente questiona a efetividade dessas 

atividades, já que, para a maioria, o estágio constitui-se a primeira experiência educativa 

“como professor”; ou seja, falta à maioria “outras referências teóricas”, além das circunscritas 

à “própria experiência, como aprendizes”, para observar e refletir sobre o vivenciado. De fato, 

seu depoimento causa polêmica porque põe em questão outras referências conceituais. 

 

 Falam-se de quais “atividades práticas”? 

 Referem-se a quais “conceitos teóricos”? 

 E que “tempo” é esse, de “aprender” e de “transferir, de transportar da teoria para a 

prática”? 

 Afinal, a resistência em se aceitar um curso de licenciatura “mais prático” e “menos 

teórico” incomoda por quê? 

 Tem a ver apenas com um preconceito infundado contra os “cursos superiores 

profissionalizantes”? 

 Qual é a diferença entre eles? 

 

Segundo afirmam as diretrizes, a composição dos níveis escolares, nos termos do 

artigo 21 da LDB (1996), não deixa margem para diferentes interpretações: “São dois os 

níveis de educação escolar no Brasil – a educação básica e a educação superior. Essa 



 109 

educação, de acordo com o § 1.º do artigo 1.º da Lei, "deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social"”. 

Desta forma, não parece haver por que se questionar os objetivos destas duas 

modalidades de ensino superior, no que se referem à formação para a vida cotidiana, para a 

prática no mundo do trabalho. O documento esclarece: 

 

Não se concebe, atualmente, a educação profissional como simples 

instrumento de política assistencialista ou linear ajustamento às demandas do 

mercado de trabalho, mas sim, como importante estratégia para que os 

cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas da 

sociedade. Impõe-se a superação do enfoque tradicional da formação 

profissional baseado apenas na preparação para execução de um determinado 

conjunto de tarefas. 

 

Quanto ao processo, ao como esta formação se dá, o que diferencia a educação 

universitária e a educação profissionalizante e o que elas têm em comum com os cursos ditos 

práticos e teóricos? De acordo com as diretrizes e a discussão já proposta no bloco anterior, 

também suas preocupações “teórico-práticas” ocorrem durante todo o percurso da formação, 

de forma articulada: 

 

A educação profissional requer, além do domínio operacional de um 

determinado fazer, a compreensão global do processo produtivo, com a 

apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a 

mobilização dos valores necessários à tomada de decisões. 

 

No entanto, por mais que os documentos reiterem a visão unificada do processo 

educativo, tanto em nível básico quanto superior, há uma desconfiança generalizada de que 

um curso cujo teor prático supera em horas o estudo de conceitos teóricos é inferior em 

qualidade e quantidade, quando comparado, por exemplo, às licenciaturas plenas. Uma outra 

crítica é direcionada às instituições de nível superior que oferecem a licenciatura plena, mas 

que cumprem a carga horária exigida com atividades não presenciais, de natureza teórica ou 

prática. 

Porém, o desconforto em relação ao papel das instituições e de suas 

responsabilidades com a sociedade parece limitar-se apenas a uma avaliação cujo critério 

baseia-se mais na efetividade do resultado final que se promove e menos no processo como 

esta formação ocorre. Equivocadamente, a ênfase é dada ao produto material e não ao ser 

humano. 
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A atividade educativa refere-se ao mundo do fazer e distancia-se da realidade 

como totalidade-processo; é expressa e reforçada na valorização da vida ativa imediata; diz 

respeito à valorização de uma prática que apenas aplica o saber já existente, sem tempo para a 

contemplação, para a filosofia platônica. Esclarece Coêlho (2001, p. 33-34): 

 

Ao reduzir o conhecimento a um instrumento eficaz e útil para o domínio e a 

transformação da realidade, a sociedade atual afasta a dúvida, o pensamento. 

Simplifica e empobrece sua compreensão do mundo, da existência social e 

da razão, além de considerar perda de tempo qualquer discurso ou fazer que 

não se enquadre nos padrões da eficiência, do rendimento, da utilidade, do 

lucro, do mercado. À medida que não apresenta um saber positivo, prático, 

operacional, a filosofia fica sob suspeita, marginalizada. 

 

Pensar uma dimensão educativa para além de um vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social implica tomar a filosofia como constitutiva da própria natureza de 

aprender e de ensinar. A educação, autêntica paidéia, valoriza a erudição não como forma de 

escravidão, mas de elevação da alma à mais alta perfeição. Não se confunde, pois, com uma 

transmissão de conteúdos ou com um treinamento específico; não se limita à apresentação de 

um inventário de construtos teóricos ou à construção de um mosaico de referências práticas. 

Enfim, tal como no dizer de Coêlho (2001, p. 47) sobre o ensino da filosofia, à 

educação cabe criar conceitos, enfrentando o trabalho do pensamento, da crítica, da 

contestação: 

 

Em vez de transmitir informações, de apresentar brilhantes discursos e 

lições, com respostas para todas as dúvidas e questões dos jovens atenienses, 

Sócrates os exorta a buscarem a verdade, a questionarem as respostas que 

encontram. A verdadeira paideía consiste em iniciar o homem no exercício 

da maiêutica, ajudando-o a dar à luz, a partejar as idéias, bem como a girar a 

alma em direção ao ser, ao bem e a despertar suas qualidades adormecidas; 

enfim, a pensar e viver de acordo com a razão. 

 

Nesse sentido, a preocupação de E2 sobre “a improbabilidade de observação 

crítica do aluno que vai ao campo desde o início do curso e que, portanto, se encontra 

desprovido de conceitos teóricos”, é analisada a partir de um outro ângulo, da perspectiva de 

que tal como todo e qualquer processo formativo, o sentido do estágio supervisionado é 

voltar-se para o sujeito, para a busca da compreensão e da superação dos problemas humanos, 

de esfera pública, não privada ou privativa. 

Sendo assim, estagiar é valorizar o reconhecimento do sentido de educação e não 

meramente dos problemas da escola; é reconhecer que a sala de aula é, física e abstratamente, 
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um organismo social, não se situa em um vácuo; e que, então, à disciplina Estágio 

Supervisionado não cabe o papel de transmitir, repassar, socializar saberes sistematizados a 

serem apropriados e consumidos; bem como não cabe à licenciatura profissionalizar e 

instrumentalizar os alunos para enfrentarem a vida, o mundo do trabalho e do mercado. 

Lembra Coêlho (1998, p. 19) que a isso, também às vezes se chama, ingênua e 

equivocadamente, de “democratização da escola”, mas não é. Ao contrário, essa é uma visão 

reducionista da formação e da própria universidade, que secundariza e negligencia a dimensão 

humana da educação e da escola, do ser em benefício do ter e do produzir: 

 

Essa compreensão é, sem dúvida, bem mais ampla, complexa, fundamental e 

rica – do ponto de vista da sociedade, da cultura, das pessoas, do 

pensamento, da democracia, da liberdade, da humanização dos indivíduos, 

das relações instituições – do que a compreensão limitada, pobre e medíocre 

que em geral se faz presente em nosso fazer. 

 

Refere-se à leitura que alguns menos afeitos ao pensamento materialista-histórico-

dialético fazem da “expressão de valorização da vida ativa e da prática imediata” 

(MANACORDA, 1991, p. 15), supostamente expressa e reforçada na Tese 11, de Marx contra 

Feuerbach. E, tal como discutido por Manacorda, esta é uma forma reducionista de se pensar 

a filosofia comunista e de degradá-la a uma “ideologia”, a uma ilusão que deriva apenas da 

atitude mental de conceber as coisas sem conceber nada de real, como se a realidade se 

sustentasse em suas próprias elucubrações: 

 

Para Marx, sabe-se, o comunismo não é um ideal ao qual a realidade se deva 

conformar, mas sim “o movimento real que subverte o atual estado das 

coisas”; não há, portanto, nenhuma filosofia abstrata nele. Mas será que isto 

exclui que se possa apresentar uma teoria marxiana da pessoa e, 

principalmente, uma análise marxiana da realidade pedagógica e de suas 

contradições, como aspecto daquela análise do real por ele aprofundada 

sobre a economia como “anatomia da sociedade civil?” Ou, em suma, se não 

se pode falar de uma pedagogia marxiana, será que se pode, pelo menos, 

falar de uma dimensão pedagógica do marxismo? 

 

Para responder, demonstra como as vicissitudes da própria história direciona à 

conclusão da impossibilidade de se identificar qualquer projeto, sob uma perspectiva 

materialista-histórica-dialética ou não, sem tomar em conta o movimento do capital. E desse 

objeto tratam o marxismo e seus seguidores. 

Ianni (2002, p. 32), por exemplo, apresenta algumas questões para a educação que 

dizem respeito do reflexo da globalização do capital na forma dos indivíduos serem, sentirem, 
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pensarem, agirem, compreenderem, explicarem, imaginarem, tomados em suas singularidades 

e, ao mesmo tempo, como membros de uma coletividade
39

; e na forma como as políticas 

educacionais têm dado respostas a essa realidade que se apresenta: 

 

Os sistemas de ensino estão sendo modificados radicalmente, desde que o 

Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, 

BIRD) inicia e desenvolve um programa de alcance mundial, propondo, 

induzindo e orientando a reforma dos sistemas de ensino de primeiro, 

segundo e terceiro níveis, em cada um e em todos os países do mundo. Em 

diferente graduações, naturalmente, tendo-se em conta as peculiaridades 

sociais e as tradições de cada país, o banco Mundial tem sido o agente 

principal na definição do caráter “economicista”, “privativista”, e 

“tecnocrático” da reforma dos sistemas de ensino, desde os anos 1950 do 

século XX e entrando pelo século XXI. 

 

Essas modificações acontecem porque todo o organismo social passa a ser 

orientado por uma lógica que prevê diretrizes, práticas, valores e ideais pragmáticos, 

instrumentais, mercantis. A racionalidade presente em programas e parâmetros educacionais 

acaba sendo influenciada e administrada em função de empresas, corporações e 

conglomerados, isto é, do mercado. 

A própria pseudo-democratização da escola, no sentido de sua expansão não 

apenas nos países desenvolvidos, mas por todo o mundo, é uma demonstração das 

contradições que a globalização do capital forja: um processo de marcha para um sistema de 

ensino mundial que, na concepção de Manacorda (2001, p. 130), deixa à vista mais uma das 

inúmeras perversões do capital, o fato de que o monopólio intelectual global condiciona o 

empobrecimento cultural local: 

 

Em que pese o aumento da escolarização nos novos países, os “sulcos” entre 

ilhas de cultura avançada e zonas culturalmente rebaixadas tendem a dilatar-

se cada vez mais; 95% da pesquisa científica de hoje desenvolvem-se em 

apenas 30 países; em vez da antiga emigração dos exércitos de operários 

não-qualificados, ou a ela se acrescentando, temos hoje a emigração de 

pelotões de técnicos e de cientistas dos países pobres aos países ricos; a 

exportação de patentes dos países avançados aos países atrasados torna 

supérflua, neste, a organização da pesquisa. 

 

                                                 
39

 Em Dissertação sobre ¨englishes, língua franca na sociedade global¨,  Mesquita, D. (1996) trata das 

implicações desse conceito de cultura plural e singular, universal e local, para o idioma inglês em seus 

aspectos de língua franca (sem um dono apenas, por isso em letra minúscula; e no plural, es, porque acolhe as 

várias culturas em suas composições lingüístico-linguageiras), com a finalidade de possibilitar a expansão do 

capital. A conclusão de que a hegemonização (ou homogeneização) cultural não está posta tem a ver com os 

mesmos motivos perversos do capital: a busca de novos mercados para expandir-se. 
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Como explicita Fernandes (1989, p. 22), a história da educação no Brasil hoje, 

que traz como novidade os reflexos de um movimento do capital, tem sua origem em um 

“pseudo-legalismo” de uma “educação subcapitalista”. Na verdade, leis que promoveram a 

continuidade da dominação férrea das elites dos senhores de escravos – mais tarde, dos 

fazendeiros burgueses, dos comerciantes dos grandes negócios de exportação. 

Para o autor, a relevância de se perceber a atualidade do pensamento de Marx para 

explicar, inclusive, os rumos da educação nesse processo contraditório entre o elevado nível 

tecnológico exigido ao cidadão global e sua real condição (des)humana determina que sejam 

repensadas não apenas as políticas públicas que ditam as regras do fazer educativo, mas, 

fundamentalmente, esse fazer gerado a partir de uma educação escolarizada nucleada na sala 

de aula, que objetiva a construção de uma escola auto-suficiente, autônoma, capaz de crescer 

por seus próprios dinamismos. 

Considera o espaço da convivência escolar o cerne para qualquer revolução social 

democrática, pois, segundo argumenta (1989, p. 23), a sala de aula (e o diálogo que ela 

oportuniza) é o experimentum crucis da prática escolar humanizada, de liberação do 

oprimido, de descolonização das mentes e corações dos professores e alunos, de integração 

de todos nas correntes críticas de vitalização da comunidade escolar e de transformação do 

meio social ambiente: 

 

Deu-se muita importância ao tope, aos organismos do aparato do Estado (o 

ministério e as secretarias de educação; os conselhos federal e estaduais de 

educação etc.), ignorando-se que esse Estado se punha a serviço de causas 

estreitas, mais empenhado na “defesa da ordem” (e dos privilégios que ela 

atribuiu a ralas minorias), que com a educação. Devemos dar um giro de 360 

graus e situarmos o foco vital onde ele deverá estar: na sala de aula, nas 

relações entre professores e alunos e no influxo que tal situação provocará 

sobre a transformação da sociedade para a escola (e vice-versa). 

 

Sua proposta demonstra, enfim, a estreita relação de seu pensamento marxista e a 

concepção emancipatória de Freire, de respeito a todos os cidadãos e de aposta no diálogo que 

produz discursos, não falas abstratas, mas plásticas, ricas em metáforas. Discursos que, no 

dizer de Frei Beto (1996), “não moldam conceitos, contam fatos”. Também, concepções que 

ajudam a pensar a pergunta de E2 sobre a efetividade das atividades teórico-práticas no 

estágio e suas implicações para uma formação universitária que caminha com a escola, em 

busca de um deslocamento, do germe do ensino do futuro, desejado e previsto por Marx: da 

resignação à utopia. 
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3.3 Pesquisar e Atuar no Estágio 

 

As repostas às questões sobre o “lugar” da teoria-prática e o “quando” o estagiário 

está apto a experimentá-la, delineadas nos blocos anteriores, direcionaram esta investigação 

para uma outra pergunta: “Desenvolver pesquisa-ação é observar a realidade e apresentar 

propostas?”. Neste bloco, esse tema que norteou a discussão sobre “O Estágio em Projeto” 

durante o terceiro e último seminário é problematizado a partir de três conceitos de pesquisa 

participativa: interativa, intervencionista e de ação. A partir das considerações de Freire 

(1996) sobre os saberes necessários à prática educativa, a pesquisa-ação apresenta-se como 

uma metodologia constitutiva da própria pedagogia de ensinar e aprender e de teorizar e 

praticar, no Estágio Supervisionado. 

 

3.3.1 Estágio supervisionado e pesquisa-ação 

 

Para Freire (1996), é possível discutir os inúmeros aspectos do processo educativo 

sob diferentes ângulos e perspectivas, sob um olhar crítico reflexivo ou passivo, sob uma 

crença pessimista ou otimista, sob uma esperança determinista ou transformacionista e tantas 

outras. No entanto, há ao menos dois fundamentos universais que são imprescindíveis à 

prática educativa, porque o é a toda e qualquer atividade humana. Dizem respeito à ética, 

sustentada no respeito à dignidade e à autonomia; e à natureza humana que é 

constitutivamente inacabada, pois sócio-historicamente construída. 

A partir dessas referências, a questão de E2 (sobre a validade “participativa” do 

estágio na vida cotidiana da escola quando o licenciando não vai lá, quando não vivencia em 

campo as supostas interrogações advindas do estudo teórico ou do senso comum) é 

problematizada tomando em conta: 

 

 o reconhecimento da própria condição de incompletude humana; 

  a exigência ontológica de atitude ética diante das ameaças contra a vida. 

 

Freire (1996, p. 58) esclarece que, sendo assim, a esperança não é conseqüência 

de teimosia, mas de condição humana, ontológica: 

 

É nesse sentido que estar no mundo necessariamente significa estar com o 

mundo e com os outros. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser 
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feito, sem fazer cultura, sem “tratar” sua própria presença no mundo, sem 

sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, 

sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o 

mundo, sem fazer ciência, ou teologia, sem assombro em face do mistério, 

sem aprender, sem ensinar, sem idéias de formação, sem politizar não é 

possível. 

 

Sem essa consideração, a atitude do grupo de estagiários (DVD – Seminário III) 

“em construir uma pasta de alternativas” (E1), ao invés de “acompanhar a aula, na escola” 

(E2) pode ser superficialmente discutida a partir da compreensão de que sim, é participativa: 

interativa e intervencionista, porque na observação, descrição, diagnóstico e proposição faz-se 

uma interação entre a escola e a universidade; também, porque, além disso, prevê a 

experimentação e a avaliação; e de que não, não se trata de uma pesquisa-ação, pois esta 

metodologia demanda a construção conjunta e a prática social local. 

Quando a discussão é orientada por Freire e o tratamento que dispensa à 

Pedagogia da Autonomia (1996), outros aspectos da questão são levados em conta e estas 

categorizações de pesquisa participativa tomam contornos menos óbvios. Para o autor, três 

premissas básicas guiam a compreensão do fazer educativo, na escola: 1) a constatação de que 

só existe docência-discência, pois são constitutivas; 2) a aceitação da incompletude humana e 

a submissão ao social como formas de sobrevivência; e 3) o reconhecimento de que o ato de 

ensinar e aprender é uma especificidade humana, de sua natureza, uma vocação ontológica 

para o ser mais. 

O depoimento de E2, sobre “ir sempre à escola”, “observar mais vezes”, “estar na 

sala de aula”, “acompanhar o processo”, indica uma atividade de estágio proposta e 

desenvolvida em um ambiente escolar, onde há congregação entre o estagiário e o professor 

do campo, “que faz o plano de aula, dá seqüência às aulas e orienta sobre o que fazer em sua 

ausência”, mesmo diante da inexistência de “um projeto comum para a escola, ou entre ele e 

os colegas da mesma área ou de outras disciplinas”. 

Quando E1 divulga a produção de “oito pastas alternativas”, resultado de trabalho 

desenvolvido no estágio, “a partir da experiência teórica na universidade e o conflito de 

idéias”, historiciza o desafio enfrentado também nesta situação propositiva: “Não saí 

tranqüila. É preciso criar um vínculo antes e depois”. 

O relato de M2 sobre “a abordagem comunicativa nas escolas” e a importância 

“da leitura, de estudo e das observações para aprofundar e atualizar o conhecimento” 

exemplifica como uma atividade de investigação no estágio oportuniza situações de ensino e 

aprendizagem e de escolhas de conduta profissional. M2 afirma que “quem adotou essa nova 
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abordagem percebeu mudanças qualitativas no ensino. Não é só uma teoria que não se aplica 

à prática da sala de aula. Quem conseguiu está renovando o ensino”. 

M1 relata que adquiriu muita experiência durante as atividades de “observação, 

semi-regência e regência na escola”, e que “embora o professor não tenha gostado do plano de 

aula, pois era muito baseado em gramática, sem um texto, os alunos e a professora adoraram! 

Mas eu expliquei a ele que não se faz tudo no primeiro dia de aula...” E conclui afirmando: “O 

estágio foi muito bom!”. 

Em seu reiterado convite aos estagiários para que participem do projeto de 

extensão de educação continuada, D2 explica que essa atividade “complementa a formação 

dos professores e dos alunos, é mais uma oportunidade” para o discente-docente que busca “o 

aperfeiçoamento de suas competências lingüísticas e pedagógicas”, e que, com isso, “esses 

cursos integram a educação básica e o ensino superior”. 

Esses depoimentos demonstram como cada atividade desenvolvida faz um 

determinado sentido para quem dela participa, quem nela interfere ou quem com ela atua. Em 

cada relato há indícios de um retorno, de uma conseqüência, de uma influência da experiência 

vivida no modo do estagiário reler, retratar, recontar e agir sobre o fato experimentado. No 

dizer de Freire (1996, p. 32), trata-se da própria condição humana de ser e de ser sempre 

mais: 

 

Mulheres e homens, seres sociais, nos tornamos capazes de comparar, de 

valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por tudo isso nos 

fizemos seres éticos. Só somos porque estamos sendo. Estar sendo é a 

condição, entre nós, para ser. Não é possível pensar os seres humanos longe, 

sequer, da ética, quanto mais fora dela. Estar longe, ou pior, fora da ética, 

entre nós mulheres e homens é uma transgressão. 

 

Essas atividades de estágio são compostas, cada qual ao seu modo, de elementos 

constitutivos do processo de aprender e ensinar, na escola. Da forma como Freire (1996, p. 

23-24) categoriza a prática educativa, seu processo encontra-se demarcado pelo princípio de 

que o ato de ensinar e de aprender, que são indissociáveis, é uma atividade intrínseca ao ser, 

uma manifestação da necessidade de mais ser. Por isso, esse saber-viver exige uma 

“curiosidade espitemológica” e uma “docência-discência e pesquisa indicotomizáveis”. 

 

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente 

que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível 

ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos 

mulheres e homens perceberam que era possível – depois preciso – trabalhar 

maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar ou, em 
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outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de 

aprender. 

 

Portanto, são todos os momentos vivenciados pelos licenciandos em cada situação 

de comparação, de repetição, de constatação de dúvida, de curiosidade, de indignação... que 

validam o processo de ensinar e aprender, em campos de estágio externos e internos à sala de 

aula. Nas palavras de Freire (1996, p. 24): 

 

Uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, 

pedagógica, estética e ética (...) e que não resulta um aprendizado em que o 

aprendiz não se tornou capaz de criar ou de refazer o ensinado, em que o 

ensinado que não foi apreendido não pode ser realmente aprendido pelo 

aprendiz. 

 

Quando trata dessa marca da natureza humana, o autor chama a atenção para dois 

fatos decorrentes desse: 

 

 A natureza que a ontologia cuida se gesta socialmente na história; é uma natureza em 

processo de estar sendo com algumas conotações fundamentais sem as quais não teria 

sido possível reconhecer a própria presença humana no mundo como original e singular; 

 A vida instaurada na necessidade da ética impõe a responsabilidade; significa reconhecer 

que somos seres condicionados mas não determinados; que a História é tempo de 

possibilidade e não de determinismos; e que o futuro é problemático e não inexorável. 

 

Por isso, toda prática educativa supõe a curiosidade epistemológica sem a qual 

não se alcança o conhecimento cabal do objeto, nem se possibilita ir mais além dos 

condicionamentos. E potencializar essa capacidade crítica, curiosa e de insubmissão sob os 

limites da rigorosidade metódica é a condição mínima para que o ensino e aprendizagem 

ocorram sem serem reduzidos ao mero “tratamento do objeto”. 

Nas práticas educativas que adotam uma metodologia de pesquisa-ação, os 

educandos são sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, com o educador, 

que também é sujeito do processo. O saber ensinado é aprendido na razão de ser, explica 

Freire (1996, p. 26): 

 

Essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e de 

educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, 

humildes e persistentes. Faz parte das condições em que aprender 

criticamente é possível a pressuposição por parte dos educandos de que o 
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educador já teve ou continua tendo experiência da produção de certos 

saberes e que estes não podem a eles, os educandos, ser simplesmente 

transferidos. 

 

Essa constatação reclama outra, que tem a ver com a impossibilidade de se 

transferir conhecimentos, pois estes são construídos, “estão” enquanto “são”. É este 

reconhecimento da incompletude humana, conclui Freire (1996, p. 55), que convoca a 

inserção do sujeito inacabado em uma constante movimentação de busca: 

 

Histórico-sócio-culturais, mulheres e homens nos tornamos seres em que a 

curiosidade, ultrapassando os limites que lhe são peculiares no domínio vital, 

se torna fundante da produção do conhecimento. Mais ainda, a curiosidade é 

já conhecimento. Como a linguagem que anima a curiosidade e com ela se 

anima, é também conhecimento e não só expressão dele. 

 

De fato, esse estranhamento é uma advertência que o sujeito suspeito percebe de 

que há algo mais do que aquela pura aparência do problema. A desconfiança não diz, mas 

indica que algo precisa ser “sabido”. E a tarefa da ciência é proporcionar que reine o bom 

senso, que toda decisão sobre o saber e em face do que fazer seja pautada na ética, na 

capacidade de adivinhar, de desconfiar, de duvidar, de se inquietar diante da historicidade do 

próprio saber. 

Por exemplo, é dizer que no estágio supervisionado, primeiramente, o bom senso 

que norteia o docente-discente o deixa suspeitoso, no mínimo, de que não é possível referir-se 

a uma “pesquisa e atuação” se, na verdade, o projeto alheia-se das condições sociais culturais, 

econômicas dos envolvidos no processo, dentro e fora da sala de aula. Ainda, de que a 

rigorosidade científica não autoriza a desconsideração ou o desrespeito pelo saber produzido 

informalmente, um suposto saber ingênuo, que é deslocado por um suposto saber produzido 

no exercício da curiosidade epistemológica. Quando a prática educativa se sustenta em uma 

pedagogia da autonomia, que prevê uma metodologia de pesquisa e de ação, parte do suposto 

(uma certeza referencial) de que nenhuma curiosidade se sustenta eticamente no exercício da 

negação da outra curiosidade. Ensina Freire (1996, p. 84): 

 

A curiosidade que silencia a outra se nega a si mesma também. O bom clima 

pedagógico-democrático é o em que o educando vai aprendendo à custa de 

sua prática mesma que sua curiosidade como sua liberdade deve estar sujeita 

a limites, mas em permanente exercício (...) Como professor (docente-

discente) devo saber que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, 

que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Exercer minha curiosidade 

de forma correta é um direito que tenho como gente e a que corresponde o 

dever de lutar por ele, o direito à curiosidade. 
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Quando, dentro e fora dos muros da escola, o projeto de estágio supervisionado é 

fundamentado no reconhecimento de que a natureza humana orienta sua história para sua 

autonomia e responsabilidade, a prática educativa desse processo situa-se em um lugar de 

investigação, de experimentação dialética intensa de uma leitura com o mundo, com o 

discurso, com o diálogo. Uma inevitável e magnífica constatação de Freire (1996, p. 84): 

 

Programados para aprender e impossibilitados de viver sem a referência de 

um amanhã, onde quer que haja mulheres e homens há sempre o que ensinar, 

há sempre o que aprender. Nada disso, contudo, cobra sentido, para mim, se 

realizado contra a vocação para o “ser mais”, histórica e socialmente 

constituindo-se, em que mulheres e homens nos achemos inseridos. 

 

Pesquisar e atuar no Estágio Supervisionado, portanto, diz respeito de uma relação 

dialógica mantida entre as partes componentes da situação social em foco. Refere-se a uma 

leitura, uma identificação, uma definição cada vez mais adensada do mundo, de seu contexto 

singular, particular, e de sua implicação universal, sistêmica. É a forma pedagógica de falar 

com o outro, sintetiza Freire (1996, p. 119): 

 

Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de 

cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade 

permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao 

gesto do outro, às diferenças do outro (...) A verdadeira escuta não diminui 

em mim, em nada, a capacidade de exercer o direito de discordar, de me 

opor, de me posicionar. Pelo contrário, é escutando bem que me preparo para 

melhor colocar ou melhor me situar do ponto de vista das idéias. 

 

Essa pesquisa-ação sobre o estágio e o ensino e aprendizagem de inglês na 

licenciatura, apresentado nos capítulos anteriores que trataram dos outros dois seminários 

desenvolvidos pela equipe que compôs esta investigação, pretendeu essa relação dialógica 

entre os professores e os estagiários de didática e prática. 

O objetivo central foi identificar, com eles, mais delineadamente, os pontos de 

contato entre suas expectativas, as possibilidades concretas de efetivação de suas propostas de 

estágio e as implicações dessas práticas educativas para a vida do ser mais humano, como 

exigem os homens e mulheres éticos, autônomos e responsáveis como Freire (1996, p. 145): 

“O sujeito que se abre para o mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica 

em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente 

movimento na História”. 



 120 

O próximo bloco, que conclui essa etapa da pesquisa-ação, apresenta uma leitura 

sintética dos efeitos que esse movimento com os licenciandos causou nas compreensões e 

decisões da pesquisadora que, como responsável pela escrita desta tese, selecionou os fatos 

problematizados nesta investigação sobre o estágio e o ensino e aprendizagem de inglês na 

licenciatura em Letras. 

 



 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

ESTÁGIO, DIÁLOGO E FORMAÇÃO 

 

Essa pesquisa-ação teve por tema o papel do estágio na formação docente em 

língua inglesa, em nível superior. O objetivo foi identificar algumas das demandas e 

expectativas dos formandos em relação à aquisição lingüístico-pedagógica do inglês, na 

graduação em Letras. A proposta foi perguntar ao aluno de didática e prática sobre a função 

que os campos de estágios devem desempenhar em sua formação, analisar os parâmetros 

federais que norteiam as matrizes curriculares dos cursos de licenciatura plena e, então, 

planejar encaminhamentos para a disciplina que (co)respondam tanto às expectativas desses 

profissionais em formação, quanto às exigências apresentadas na Resolução CNE/CP n. 2, de 

19 de fevereiro de 2002, quando trata das quatrocentas horas dedicadas ao Estágio 

Supervisionado, a partir da segunda metade de um total mínimo de 2800 horas de Curso. Essa 

investigação buscou corroborar os estudos sobre o ensino e aprendizagem do inglês em nível 

superior, em ambientes extra departamento de Letras e aprofundar as discussões sobre 

questões da formação docente em língua estrangeira nas universidades brasileiras. 

Os dados que compõem esta investigação referem-se aos depoimentos dos 

estagiários presentes aos seminários organizados durante o segundo semestre de 2004, que 

tiveram por objetivo geral discutir questões relacionadas ao Estágio Curricular e às Didáticas 

e Práticas de Inglês, em uma Instituição de Ensino Superior da cidade de Goiânia, Goiás. O 

Paradigma Indiciário (GINZBURG, 1989) deu direcionamento à escruta cuidadosa e 

minuciosa destes depoimentos, pontuando alguns vestígios, sinais e traços que compõem as 

formas desses licenciandos conceitualizarem a formação universitária e o estágio curricular. A 

concepção teórica que dá crédito a essa metodologia foi polemizada na própria coleta e 

análise dos dados. 

O capítulo introdutório, Tema e Andamento, contou a história desta pesquisa-

ação e discutiu sua metodologia, situando-a em um momento da atual reforma universitária 
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brasileira (LDB/1996 e CNE/CP/1/2002) e como uma das inúmeras conseqüências de 

desdobramentos que interferem e guiam as práticas educativas das comunidades 

universitárias. Os conceitos de formação e de estágio que orientam a organização das fases de 

desenvolvimento desta metodologia de pesquisa-ação integral e sistêmica: a observação, a 

classificação, a discussão, o planejamento e a avaliação (THIOLLANT, 1994; O’BRIAN, 

1997; MORIN, 2004) foram referendados nestes documentos e em autores cujos projetos 

educacionais têm estreita correspondência com o pensamento crítico-reflexivo de uma 

proposta emancipatória (FREIRE, 1974; GIROUX, 1991; SANTOS, 2001). A discussão 

sistemática e aprofundada dos elementos que compõem esses conceitos teóricos foi feita na 

interlocução com seis estagiários, durante o debate presente nos três seminários gravados em 

áudio e vídeo. 

Os três capítulos subseqüentes trataram de pormenorizar e problematizar os 

desdobramentos dessas discussões, trazendo para o diálogo as formulações teóricas de 

estudiosos brasileiros e internacionais, atentos às questões de formação docente 

(MANACORDA, 1991; SANTOS, 2003), estágio curricular (SAMPAIO, 2002; PIMENTA, 

2004) e ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras (LARSEN-FREEMAN, 1997; 

GIMENEZ, 1999). 

O Capítulo I, O que é estágio, tratou de três questões suscitadas nos depoimentos 

dos estagiários D1, D2, E1, E2, M1 e M2, durante o I Seminário, que se interrogaram sobre o 

real significado desse momento na formação, sobre a interferência da competência lingüística 

no (in)sucesso desse processo e sobre a (i)legitimidade de se tomar escolas e outras 

instituições internas e externas à universidade como efetivos campos de estágio. 

Outros depoimentos exemplificam o debate dos estagiários neste primeiro 

encontro, quando discutiram: 

 

a) A função do estágio para a formação do professor. 

 

Para esses alunos, 
 

A9: O estágio é um momento rico de aprendizagem e de qualificação 

profissional; é quando o aluno pode desenvolver um projeto; 

 

A10: é o momento de contribuir com o aluno da escola-campo, para que 

aprenda a escrever e a ler criticamente;  

 

A11: é o momento de pôr em prática, de repensar e refazer a prática, em 

duas etapas: ver, observar os erros e mudar a prática. 
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A12: é o momento privilegiado para se trocar experiências, de se criar um 

ambiente propício à qualificação profissional;  

 

A13: de desenvolver as formas autênticas demonstradas por cada professor 

de didática e prática e estágio, que sempre apóiam e incentivam os alunos. 

Enquanto que para seus colegas, 

 

A14: O estágio é um momento de muito estresse, pressão e trauma, causados 

pelas expectativas frustradas;  

 

A15: é o reconhecimento da falta de qualidade de muitas escolas-campo 

públicas e o excesso de exigência por qualidade da grande maioria das 

escolas-campo privadas; 

 

A16: é uma decepção, pois em escolas públicas da periferia falta tudo: falta 

interesse, falta motivação, falta professor competente, falta a língua 

estrangeira, enquanto nas escolas privadas sobra tudo: material, lanche, 

gente bonita, limpinha, educada, obediente, professor preparado, aluno auto-

motivado. 
 

No entanto, são unânimes em afirmar que: 

 

E1: Tratar de questões do estágio implica tratar do papel da universidade no 

processo; é buscar interferir na realidade, encontrar caminhos para mudar a 

realidade do ensino; é devolver às escolas-campo um suporte para a 

transformação da realidade. 

 

b) A (in)competência comunicativa em inglês: 

 

Para os que se sentem limitados no uso do idioma estrangeiro, 

 

A17: a ansiedade do estagiário deve-se principalmente por não dominar a 

língua; 

 

A18: é no campo de estágio que se encontram os problemas, se conhece a 

realidade e se enfrenta o medo do desconhecido, da língua inglesa que se 

ensina, inclusive;  

 

A19: o estágio, tal como todas as disciplinas do curso deveriam privilegiar o 

ensino e a aprendizagem apenas do inglês;  

 

A20: é jóia que na nova matriz curricular só tenha o inglês e que o aluno não 

seja obrigado a fazer português também. 

 

Comumente, para o grupo, o idioma apresenta-se como o ponto de limite do 

sucesso no estágio: 

 

M1: Como é o estágio? Vão me jogar lá na frente da sala, para falar inglês? 

Eu não sei falar inglês para dar aula. O meu inglês é só para fazer prova, não 

é para falar, dar aula. Para discutir eu não dou conta, pois o português e o 

inglês não são a minha língua. Eu sei falar na minha língua, que é o espelho 

do conhecimento... 
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c) O sentido do campo de atuação do estagiário: 

 

Para os alunos que atendem ao estágio em campos internos da universidade, 

 

A21: é o momento de se aproveitar a oportunidade que a universidade 

oferece, através dos cursos de extensão e dos projetos de pesquisa; 

 

A23: os cursos de extensão oferecidos são também um estágio, diferente do 

tradicional; cria condições para o estagiário se aperfeiçoar; assistir a um 

colega em pânico no momento do estágio não colabora; 

 

A24: bons exemplos dão bons professores e maus exemplos dão professores 

desmotivados, que não querem ser professores. 

 

Mas, para outros, 

 

E2: Embora os cursos oferecidos sejam muito bons, estágio não é curso; nos 

cursos a realidade é diferente: lá os alunos, que são os professores e os 

estagiários, querem aprender e ensinar, mas nas escolas da periferia a 

realidade é bem outra: alunos que não sabem o que querem e que nem 

querem aprender; 

 

A25: a responsabilidade é grande, pois tem que ensinar tudo, porque o aluno 

não sabe sequer o que significa traduzir. 

 

E, enfim, todos concordam: 

 

A26: Uma coisa é observar e a outra é estar lá na frente, sem conhecer a 

língua, sem saber o que fazer. O campo de estágio tem que ser levado em 

conta! 

 

O Capítulo II, O estágio em questão, prestou-se de cenário para a exposição dos 

depoimentos dos integrantes D1, D2, E1, M1 e M2, durante o II Seminário que, em resposta à 

provocação do estagiário E2, reivindicaram uma participação co-responsável na reformulação 

e desenvolvimento de projetos, propostas e políticas de parceria entre a Universidade e as 

Escolas Campo de Estágio Externo, com vistas à qualidade da formação universitária e, 

conseqüentemente, da educação básica. 

Os tópicos mais reiteradamente debatidos nesse segundo encontro do grupo 

podem ser revisitados nesses trechos dos depoimentos de outros licenciandos: 

 

A27: Acima de tudo há uma missão! Se der aula, tem que gostar e se 

comprometer com a formação. Tem que haver sacrifício!  

 

A28: Fazer a diferença na profissão não é tarefa fácil. Um curso bem feito 

demanda muito estudo. Não tem tempo{ Por que escolheu fazer Letras{  
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A29: Missão{! É impossível! Não é missão, mas é também. Tem que ter 

paixão e pé no chão.  

 

A30: Amor sem dinheiro{ A paixão deixa de existir por causa da falta de 

grana. Sem dinheiro, não há como viver, como melhorar... 

 

Que também foram rebatidos, em nome da ética, por outros depoimentos de 

colegas no grupo: 

 

A31: Para ganhar dinheiro precisa ser profissional. Para ser profissional tem 

que ter dinheiro para pagar os estudos... Todo mundo gosta de dinheiro. Mas 

vai ficar nisso{ Ser professor é opção! 

 

São pontos de um debate que contribuíram para a sugestão dos estagiários sobre 

alguns encaminhamentos do processo em questão. Ao final, a proposta foi assim sintetizada: 

 

A32: Etapa I - orientar para um trabalho conjunto com a rede pública; Etapa 

II - formular um manual de estágio com propostas a longo prazo, em escolas 

– campo de estágio; e Etapa III – reunir e apresentar depoimentos para a 

escola, fechando o círculo. 

 

O Capítulo III, O Estágio em projeto, apresentou os depoimentos de D2, E1, E2, 

M1 e M2 sobre as experiências vivenciadas em diferentes campos de estágio - interno e 

externo; docente e não escolar; e não obrigatório, remunerado – e, com os estagiários, 

investigou as nuances da LDB e do Parecer sobre o Ensino Superior e duas de suas 

modalidades: licenciatura plena e curso profissionalizante. 

O “trabalho” surgiu como categoria proveniente da sociedade do capital, que 

explica e que direciona concepções contemporâneas de ensinar e aprender, de teorizar e 

praticar, de pesquisar e atuar. No entanto, a Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 1996) 

ofereceu referências para a discussão sobre uma proposta de encaminhamento ético e 

compromissado com o mundo humano. 

A carta de intenções apresentada no terceiro e último encontro pelo estagiário E1 

resume parte das exposições orais do grupo, que propõe “melhorias no ensino público- 

municipal e estadual - de línguas estrangeiras” e exige “o compromisso da universidade com 

esse processo”: 

 

Proponho que a secretaria municipal de educação faça um diagnóstico da 

qualidade do ensino de língua estrangeira nas escolas desta cidade, trazendo 

os dados que indiquem o nível de formação e capacitação do corpo docente 

nessa disciplina. Que a partir desse diagnóstico, elabore uma proposta de 
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aprofundamento dessa formação específica. Tal proposta poderá ser pensada 

e elaborada em parceria com a Universidade, uma vez que esta instituição 

está no campo de estágio da disciplina de línguas estrangeiras há um tempo 

significativo. 

Proponho um acompanhamento planejado, mais efetivo e afetivo, às escolas 

e aos colégios estaduais que oferecem a disciplina de língua estrangeira. 

Esse acompanhamento partiria de uma equipe formada pela própria 

Secretaria Estadual de Educação. A equipe faria um levantamento dos 

principais desafios para o aprimoramento de ensino dessa disciplina e 

conseqüentemente elaboraria um contra proposta de superação da 

necessidade. Em parceria com instituições de ensino particulares ou 

públicos, como centro de línguas estrangeiras, universidades, faculdades, 

voluntários, empresas... 

E.L.C. 

Letras Português\Inglês. 

Goiânia, 04 de dezembro de 2004. 

 

Durante os encontros, todos os alunos foram convidados a emitir suas opiniões e 

os que atenderam à solicitação trataram sobre o tema em longas reflexões. Ao responderem às 

questões centrais dos seminários, a história de suas vidas estudantis antes e depois de 

entrarem para a universidade sempre foi o elemento mais marcante de sustentação de suas 

explicações.  

Essa tese relatou um pouco desse percurso. Descreveu o caminho dessa pesquisa-

ação, o como a sua organização foi traçada a partir das argumentações dos estagiários, mas 

sob a tutela da escuta da pesquisadora (o que denuncia sua co-autoria no trabalho). Durante 

todo o percurso dessa escrita, o desejo foi disponibilizar trechos dos depoimentos dos alunos 

que pudessem pontuar alguns momentos do diálogo, do conflito, enfim, de suas expressões e 

exposições diante dos fatos que iam se configurando durante os debates, nos três seminários. 

A seleção dos trechos foi feita em função das categorias, dos conceitos, das formulações que 

se referiam à formação e ao estágio, identificadas nos diversos depoimentos do grupo.  

De todos os esforços desempenhados para cumprir a inútil tarefa de ser “fiel” ao 

discurso, ao pensamento, à argumentação de cada estagiário, o que demandou a maior atenção 

foi o exercício de “não dar uma interpretação para os (dos) depoimentos”. Os trechos foram 

escolhidos porque “fizeram questões”, ou seja, interrogaram posturas, crenças, atitudes que 

dizem respeito do modo como se pensa e se age, durante o processo de ensinar e de aprender 

inglês, no estágio, em um curso de formação de professores, em nível superior. 

Evidentemente, os depoimentos dizem e interrogam sobre inúmeros outros 

aspectos da formação e do estágio que não foram tratados nesta investigação. Portanto, a 

seleção de apenas algumas destas questões deve-se a razões mais óbvias, ou seja, à restrição 

do tempo e à limitação intelectual da pesquisadora. Outros inúmeros pontos relacionados a 
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questões de teoria-prática são merecedores de atenção na discussão sobre o estágio, o ensino e 

aprendizagem e a licenciatura em Letras –Inglês.  

Alguns deles podem ser identificados nesses depoimentos do grupo e ajudar na 

composição do leque de prioridades a serem perseguidas durante o desenvolvimento de 

atividades da disciplina Estágio Supervisionado: “Aprender técnicas de motivação, de 

preparação de aulas, pois saber a língua não é tudo, tem que ser criativo” (A33). 

Algumas questões decorrentes dessa argumentação são: há como ensinar e 

aprender a ser criativo? Há técnicas que motivam o outro a gostar de ensinar e aprender 

inglês? Como lidar com as técnicas sem desconsiderar os fundamentos intrínsecos ao 

processo educativo formal? Como lidar com os recursos sem torná-los o objeto de estudo, 

mas um de seus instrumentos? 

 

A34: Aprender a relaxar, a ter humor, a ser flexível, a sentar no chão, a 

desenhar e colar com os alunos. Só ensinando é que se aprende, só se sabe 

que sabe quando se sabe ensinar. 

 

Essas sugestões suscitam perguntas do tipo: relaxar, ser bem humorado, flexível e 

outras características não têm a ver com personalidade do sujeito? Se o professor é sério, objetivo e 

prático em suas decisões, essas características não fazem dele um profissional competente? Sentar no 

chão, desenhar, colar... não são problemas de foro íntimo, de timidez e de descontração? Não seria 

essa uma exigência da própria racionalidade contemporânea que vive na terra do “show”, do “faz de 

conta”, do “espetáculo”, de um suposto professor-tio, ou professora-tia “Xuxa”? 

 

A35: Perceber que o que tem nos livros não é utopia. É associar a teoria e a 

prática, é saber que não tem exemplo ideal, mas real e que ninguém aprende 

sem fazer. A vida é um desafio e o estágio também! 

 

De fato, todas as questões postas por estes estagiários são relevantes e se referem 

a outras tantas implicações do, no e para o processo de formação de professores de inglês. 

Porém, para esta pesquisa-ação, um ponto mostrou-se nodal nesse emaranhado de situações 

sociais humanas, dentro e fora dos muros da escola: a dita “reflexão” e as “transformações no 

sujeito e no espaço escolar”, decorrentes desta determinada “postura crítica”. Um conceito 

limitado “à conscientização e à mudança de atitude”, motivadas pelo “reconhecimento do 

erro”, a partir da “decisão de se fazer apenas o correto”. 

Realmente, uma compreensão que suscita desdobramentos tais como: há apenas 

um conceito que dê conta de congregar o certo e o errado do fazer pedagógico?  Se a resposta 
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é “sim, existe a ética”, cabe ainda perguntar: a que ética se refere, é esta do “capital” ou 

aquela, da “natureza humana”? Quando se tem a vida como foco único e principal do ser, há 

muito o que se discutir até que se possa considerar com firmeza o que é certo e o que errado 

nas relações humanas, na escola ou em qualquer outro ambiente social. 

Ainda, saber o que é certo, ou ao menos justo para humanidade, soluciona o 

problema da desigualdade, da miséria, da fome, da morte, da violência....? O crescimento 

considerável de pessoas “educadas” tem diminuído as guerras, a degradação humana, a 

extinção do ser? Infelizmente, a resposta a isso tem sido “não”. A vida das pessoas reflexivas 

e conscientes não tem melhorado a vida daquelas que não são educadas na e ou pela escola 

formal. 

Diriam alguns: “Falta consciência”, “Não há reflexão”. Será? Os dados dessa 

investigação parecem querer apontar para uma outra direção, para o fato de que está no 

diálogo, na interlocução com os atores do processo, a possibilidade de uma “reflexão”, de 

uma “análise adensada” de fatos corriqueiros, que nos fazem e nos constituem como seres 

humanos, que constroem nossa história. Não é no embate de idéias, de expectativas, de 

desejos inconfessos que as relações se formam, que o sujeito se reconhece como sujeito, com 

o outro? Há um certo ou um errado para mim e para o outro, ou o ético para mim com o 

outro? Há uma resposta definitiva para todas as situações que um determinado sujeito vive 

com diferentes pessoas, em contextos díspares, em momentos singulares? 

Esta pesquisa-ação identificou a formação como sendo uma palavra “andante”, 

“não-estática”, que demanda movimento constante, uma busca eterna de superação de 

conflitos e contradições. Portanto, uma “conscientização” não dos problemas dos outros, mas 

dos próprios, “com – sigo”, a partir do reconhecimento de “incompletude, de inconclusão, de 

limite do ser, que só é, que só pode ser com o outro”, avisou Paulo Freire reiteradas vezes. 

Para efeito de uma suposta conclusão, já que nada é conclusivo, mas apenas 

conclusível, esta investigação limitou-se a aprofundar a busca, a aproximar o olhar e a aguçar 

a escuta sobre três pontos nevrálgicos que alinhavaram esse diálogo sobre o ensino e 

aprendizagem de inglês, no estágio, em curso de licenciatura em Letras: 

 

 A busca por uma concepção de formação que valorize o humano e que supere razões 

pragmáticas de submissão ao mercado, ao capital, ao ter sobre o ser; 

 O desejo de uma construção conjunta da universidade compromissada com a qualidade 

acadêmica e científica, que enfrenta e supera o seu próprio dogmatismo e ostracismo; 
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 A efetivação de um saber autônomo e extensivo à prática social, que garante a qualidade 

de vida dos cidadãos, que sustenta sua razão natural, ontológica, de buscar a utopia da 

ética na práxis da formação. 

 

Mais uma vez, parece haver um consenso sobre as demandas do mundo (ou do 

mercado) do trabalho, mas não sobre os caminhos curriculares que traçam esse percurso. 

Resta o fosso entre este querer e o saber fazer; mas, também, fica a certeza de que, com um 

trabalho conjunto, a distância entre o ideal e o real será sempre inferior à possibilidade de sua 

concretização. De toda forma, a alegria de poder desenvolver uma pesquisa-ação como esta 

demonstra como o valor da vida encontra-se na possibilidade de se fazer coisas simples, de 

não se silenciar ou silenciar o outro, apenas Com-Viver. 
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