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Palavras Iniciais
No que diz respeito à prática pedagógica do ensino de Língua Portuguesa,
uma gama de autores tanto do campo da Pedagogia, como da Linguística
apontam os anos 80 como um divisor de águas quando se trata da produção de
paradigmas para o ensino desse componente curricular. No dizer de Bezerra
(2010), por décadas, o trabalho pedagógico com o ensino de Língua Portuguesa
concedeu prioridade à Gramática da Palavra e da Frase, com fins a trabalhar a
análise e a classificação de elementos morfológicos e sintáticos presentes nas
estruturas frasais. Essa posição é denominada por alguns autores da Linguística
Aplicada como a Pedagogia da Frase, o que vai ao encontro da autora
supracitada acima.
No dizer de Albuquerque (2006) e Albuquerque et al. (2008), com a
pretensão de carrear modificações no quadro educacional da época, diversos
campos do saber promovem estudos acerca das competências linguística da
leitura e da escrita, assim como sobre o trabalho pedagógico do ensino de Língua
Portuguesa. Consoante Pietri (2007, p. 265), “a partir da década de 80 do século
XX, documentos têm sido produzidos e publicados, no Brasil, com o objetivo de
promover alterações no ensino de Língua Portuguesa no país”. Dentro dessa
perspectiva, nos anos 80, como podemos perceber, é produzida uma gama de
paradigmas educacionais, acarretando modificações no trabalho pedagógico
concernente ao ensino desse componente curricular.
No entanto, apesar da extrema relevância de tais estudos, eles não vão
acarretar modificações imediatas no trabalho pedagógico do ensino desse
componente curricular e nos materiais escolares, tais como: livros didáticos e
gramáticas escolares. Mais tarde, mais especificamente, no final dos anos 90,
são produzidos os Parâmetros Curriculares Nacionais [doravante PCNs]. Estes,
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além de reforçarem os paradigmas educacionais propagados nos anos 80,
trazem à tona uma gama de novos fundamentos teóricos propostos para a
escolarização do Português, efetivando, dessa maneira, as modificações e
transformações no ensino desse componente curricular.
Tendo como pano de fundo esse contexto paradigmático marcado pela
produção de conceitos e saberes no campo da Linguística, desponta o Estágio
Supervisionado Obrigatório e o seu papel, a fim de carrear o processo de
apropriação, por parte do aluno ainda em formação acadêmica, das múltiplas e
diversificadas realidades educacionais, bem como de acarretar a percepção da
articulação entre as teorias dos distintos campos do saber e os fazeres
pedagógicos presentes nas unidades escolares brasileiras (PIMENTA & LIMA,
2008). Neste trabalho, buscamos refletir acerca das contribuições do Estágio
Supervisionado Obrigatório, para a Formação do Professor de Língua Portuguesa.
Decorrente disso, pretendemos relatar as experiências vivenciadas no Estágio
Supervisionado de Observação realizado na Escola de Referência em Ensino
Médio Olinto Victor, localizada no bairro da Várzea - Recife/ PE.
1. Caracterização da Escola1
A Escola de Referência em Ensino Médio Olinto Victor localiza-se no
bairro da Várzea - na periferia da Cidade do Recife. Apesar de essa escola
localizar-se nesse bairro, ela atende, preponderantemente, aos alunos das
comunidades vizinhas - Ninho das Cobras e Beira Rio. Estas possuem baixo
poder aquisitivo [baixa renda]. Ambas inseridas em contexto de vulnerabilidade
social, sendo consideradas como de “alta periculosidade”. A escola possui uma
ótima

localização

[na

avenida

principal

do

bairro],

o

que

facilita,

substancialmente, o acesso a essa instituição por parte dos funcionários e,
sobretudo, dos alunos.
No que concerne à estrutura da escola, ela possui uma infraestrutura de médio porte, mas que contempla as atividades e o número de
alunos. A escola possui onze salas de aula [todas em funcionamento] e outras

1

Os quantitativos mencionados neste tópico - alunos, turmas e funcionários - referem-se ao ano
letivo de 2012.
Revista Práticas de Linguagem. v. 4, n. 2, jun./n. 2013

107

dependências, tais como: diretoria, secretaria, sala de apoio pedagógico, sala de
professores, biblioteca, laboratório de informática, duas cozinhas, quatro
banheiros [sendo dois para alunos e dois para professores], dois pátios,
corredores, quadra de esportes etc.. A escola, também, possui dois pátios
distintos.
A referida escola possui 659 alunos, distribuídos em três turnos. Ela
fornece o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, nas modalidades Integral,
Regular e Educação de Jovens e Adultos [doravante EJA]. Desse quantitativo,
159 são pertencentes ao Ensino Regular e 509, Ensino Integral. O quadro abaixo
demonstra o quantitativo de turmas.
•
•
•

•

Ensino Integral [Ensino Médio - 1º ao 3º Ano]. Nessa modalidade, a escola oferece
nove turmas [1º Ano A, B, C, D e E/ 2º Ano A e B/ 3º Ano A e B];
Ensino Regular [Ensino Fundamental II e Médio]. Nessa modalidade, a escola oferece
três turmas [8º Ano A - Manhã/ 9º Ano A - Tarde/ 3º Ano C - Noite];
Educação de Jovens e Adultos - EJA [Ensino Fundamental II e Médio]. Distribuídos da
seguinte forma: [EJA IV FASE - 8º e 9º Anos do Ensino Fundamental/ EJA MÉDIO Módulos A, B e C, que correspondem aos 1º. 2º e 3º Ano]. Esta última modalidade é
concluída em dezoito meses, tanto para os discentes do Ensino Fundamental, como
do Médio.
Educação Especial [Turmas Auditiva e Mental].

No tocante ao quantitativo de funcionários, a escola conta com 27
professores com formação que engloba os níveis de Graduação e Pós-graduação
[Especialização]. Sendo que os que possuem graduação, só podem atuar no
Ensino Regular. Além dos funcionários pertencentes ao Grupo Docente, a escola
ainda conta com: 4 Agentes Administrativos, 2 Educadores de Apoio, 4
Professores

Readaptados

e

2

Técnicos

em

Serviços

Educacionais.

Esse

quantitativo de funcionários é distribuído ao longo dos três horários.
Destacam-se, também, alguns projetos e programas que ocorrem
na escola em questão. São eles: Projeto Mais Educação e Programa Escola
Aberta. Este último funciona apenas aos sábados, com as seguintes oficinas:
Artesanato, Bijuteria, Futsal, Karatê, Música [violão] e Vôlei. Ainda, no que tange
aos programas e projetos que funcional na escola em tela, destaca-se um
programa de intercâmbio para os Estados Unidos da América - EUA. No ano de
2012, seis alunos foram contemplados com viagens de seis messes para esse
país.
2. Fundamentação teórica
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Bunzen (2011), em suas postulações, demonstra a forma como o trabalho
pedagógico do ensino de Língua Portuguesa está intrinsecamente ligado a
perspectivas de cunho histórico. Aludimos, nesse ponto, às práticas sociais, mais
especificamente, aos aspectos sociais e à maneira como estes incutem na
formulação de objetivos para o ensino desse componente curricular. Tal postura
é ratificada por Bezerra (2010) e Soares (1998).
Ainda ancorados em Bunzen (2011), é possível perceber que a forma
como ocorreu a construção dessa disciplina até os dias de hoje. Contudo, neste
estudo, optamos por trabalhar com os dados relativos ao século XX. Na ótica do
autor citado acima, o início dos anos de 1900 é marcado por modificações nos
objetivos do ensino de Língua Portuguesa. Tal transformação, para o autor
supracitado, é suscitada pela criação do Ministério da Educação, nos anos de
1930. O que acarreta mudanças nos programas oficiais das disciplinas, entre
elas, a de Língua Portuguesa, ou melhor, Disciplina de Português, como passou a
ser chamada, a partir de junho de 1931.
Nesse contexto paradigmático, essa disciplina passa a primar pelo objetivo
de propiciar uma formação educativa, que almejava uma enunciação correta –
expressar-se corretamente -, pautando-se, para tanto, na educação literária. Isto
é, em práticas de leituras ancoradas em textos literários. E, a partir desses
textos, o trabalho pedagógico com essa disciplina concedia primazia às práticas
ortográficas e vocabulares, assim como à análise morfológica e sintática. Tais
práticas normativas recebiam um amplo destaque. Havia, ainda, práticas de
oralidade. Oralidade não em uma perspectiva de reflexão, mas simplesmente de
expressão oral, recorrendo, para tal, a atividades didáticas ancoradas nos atos
de recitar poesias dos “bons autores” e de reproduzir mecanicamente os
conteúdos lidos durante o decorrer da aula (ZILBERMAN, 1996 apud BUNZEN,
2011).
Nos anos 40, a primazia dada aos textos literários ainda é algo presente
no cenário escolar, mais especificamente, no trabalho pedagógico do ensino de
Língua Portuguesa. O propósito, aqui, era primar por práticas de leitura,
ancoradas em autores brasileiros, em contraposição aos estrangeiros. O que
propiciaria o desenvolvimento de um trabalho pedagógico pautado na valorização
da cultura nacional. E, para tanto, eram trabalhadas diversas temáticas - família,
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escola, locais paisagísticos deste país, práticas de moral e cívica etc. - com fins
de efetivar esse propósito. Dentre essas temáticas, a pátria recebe um destaque
preponderante, em relação às demais temáticas (BUNZEN, 2011). É necessário
frisar que, apesar do trabalho pedagógico em prol dessas temáticas, a
abordagem dos compêndios canônicos da gramática normativa ainda era algo
presente no cenário pedagógico, dividindo o espaço com as práticas de leitura
ancoradas nos textos dos ditos “bons escritores”, como demonstra o autor
supracitado.
Nos anos 50, mais uma vez, os conteúdos de Língua Portuguesa são
modificados. O propósito, aqui, era trabalhar práticas de leitura e interpretação
de textos, práticas de redação, práticas de oralidade [não como ato de reflexão,
mas como reprodução], práticas lexicais [vocabulário] e, em especial, práticas
normativas [leia-se análise e classificação gramatical]. O objetivo, aqui, era
desenvolver práticas de escritas ditas “corretas”, assim como a valorização da
pátria por parte dos alunos, como postula Bunzen (2011). E, para tal, os textos
literários têm sua presença garantida na efetivação dessas práticas.
Sobre isso, em suas postulações, Bunzen (2006) evidencia que o trabalho
pedagógico tangente ao ensino de Língua Portuguesa concedia prioridade à
abordagem das normas gramaticais e das práticas de leitura ancoradas na
memorização das falas dos autores do campo literário. Diante dessa perspectiva,
os gêneros textuais de cunho literário ganhavam um imenso destaque no campo
pedagógico2. Diante disso, o ensino passa a fazer uso das Antologias e/
ou Crestomatinas.

Tal

autor

sinaliza

que,

a

partir

desses

textos,

eram

trabalhadas práticas de leitura e de composição [redação, como eram chamadas
na época], bem como práticas normativas [análise e classificação de termos de
natureza morfossintática]. A estas últimas era concedida uma preponderância
bem maior, em termos de espaço no campo educacional.
Bunzen (2011) postula que, nos anos 60, a Lei de Diretrizes e Bases
[doravante LDB] ensejou modificações no trabalho pedagógico do ensino de
Língua Portuguesa, a partir da erradicação da rigidez do conteúdo programático
proposto para esse componente curricular. Na fala desse autor, o ensino de

2

É necessário mencionar que, aqui, não tecemos nenhuma crítica à linguagem literária, uma vez
que esta traz consigo efeitos de sentido valiosíssimos a serem trabalhados no cenário pedagógico.
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Língua Portuguesa, agora, passa a focar em três perspectivas, são elas: a
Expressão Escrita, a Expressão Oral e a Gramática Expositiva. Na prática da
Expressão Oral, tínhamos a leitura de textos escritos, sendo acompanhada da
oralização, isto é, da prática de expor oralmente. É válido destacar que, aqui, os
textos literários ainda se faziam presentes. Entretanto, eles não eram mais os
únicos. Já havia, aqui, a presença de algumas sequências tipológicas, como é o
caso, da descritiva e da narrativa, como evidencia Bunzen (2011).
Nos anos 70, o trabalho pedagógico do ensino de Língua Portuguesa passa
por mais uma reviravolta. Bezerra (2010), Bunzen (2011), Soares (1998), entre
outros, demonstram a forma como o acesso à escola, por parte das classes
pobres, ocorreu em nosso país, estando vinculado a práticas trabalhistas. Em
face do propósito de propagar práticas de industrialização, a ditadura militar
promove modificações no processo de escolarização brasileiro. Este, agora, será
gratuito, abrangendo, nesse sentido, uma vasta quantidade de pessoas advindas
das classes pobres. Isso erradica a primazia dada às camadas abastadas da
sociedade, as quais eram privilegiadas no que tange ao acesso à formação
educacional. Diante disso, o ensino de Língua Portuguesa passa a ser fazer
presente no Ensino Fundamental e Médio – ou como eram chamados, 1º e 2º
graus.
Pietri (2010a) ratifica a posição do autor supracitado acima, quando
classifica os anos 70 como marcantes, em virtude da proliferação do ingresso à
escola. Esse momento é marcante não só pela propagação do acesso ao processo
de escolarização, como também pelas alterações no trabalho pedagógico com o
ensino de Língua Portuguesa. Na ótica de Pietri (2008), nos anos 70, mais do
que nunca, houve uma aproximação entre as práticas formuladas pelo estado em
face do ensino de Língua Portuguesa e as tendências de pesquisa dos postulados
linguísticos. A forma como o estado formulou propostas curriculares, ancorandose, para tal, em um ensino de cunho instrumental e tecnicista estava em sintonia
com as pesquisas dos postulados linguísticos, mais precisamente, os com
postulados estruturalistas.
No entanto, o propósito, aqui, não era fornecer uma formação educacional
de qualidade, mas simplesmente erradicar o índice gigantesco de analfabetismo,
que estava presente em nosso país na época, assim como formar pessoas para o
Revista Práticas de Linguagem. v. 4, n. 2, jun./n. 2013

111

campo trabalhista, conforme postula Soares (1998). Bunzen (2011) demonstra,
em seus estudos, que o regime militar opta por uma perspectiva de ensino de
caráter tecnicista, que primava pelo ensino técnico, erradicando, dessa maneira,
a formação educacional voltada para o ingresso no ensino superior. Tal postura é
corroborada por Pietri (2010a). Este reforça, mais uma vez, a forma como a
educação nessa época estava aliada a práticas econômicas.
Em se tratando do trabalho pedagógico com o ensino de Língua
Portuguesa, a primazia passa a ser dada à prática da emissão e recepção de
mensagens, pautando-se, para tanto, em outras formas da linguagem [leia-se
verbal e não-verbal], como mostra Bunzen (2011). Isso, de certa forma, erradica
o foco no registro escrito da linguagem. Segundo Bezerra (2001) e (2010), aqui,
tem início a prática da variedade textual, a partir da inclusão de gêneros textuais
verbais e não-verbais. O propósito, aqui, era trabalhar a prática da identificação
e da localização de elementos da comunicação, bem como de informações e
mensagens. É necessário frisar que essa nova postura educacional é ensejada
pela Teoria da Comunicação e da Informação3.
Pietri (2010a) e Pietri (2008) postulam que o ensino vai passar a primar
pelo trabalho com práticas de oralidade. Assim como em outros momentos
anteriores, ainda não havia a perspectiva da oralidade enquanto reflexão,
atentando, dessa maneira, para suas modalidades, formalidades e usos. O
propósito era, desse modo, incutir práticas de comunicação e, em especial, o seu
uso no cenário trabalhista.
Segundo Bunzen (2006), até o fim dos anos 60, o ensino desse
componente curricular primava pelo “saber sobre a língua”, pautando-se, para
tanto, na abordagem da norma culta. Contudo, nos anos 70, de acordo com
Bunzen (2006), ao “saber sobre a norma”, deixa de ser concedida a tradicional
primazia. Os elementos da comunicação e/ ou comunicacionais, agora, assumem
um espaço preponderante, antes ocupado pela prática da morfossintaxe. O

3

De acordo com Bunzen (2011) e Soares (1998), o Ensino de Língua Portuguesa passa a ter duas
distintas nomenclaturas. No ensino Fundamental I [ou como era chamado na época, 1º Grau
Menor], Comunicação & Expressão. No Ensino Fundamental II [ou 1º Grau Maior], Comunicação
em Língua Portuguesa. E, no Ensino Médio [ou 2º Grau], Língua Portuguesa e Literatura Brasileira.
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trabalho pedagógico, agora, passa a focar na identificação de mensagens e dos
elementos da comunicação, recorrendo aos textos de cunho verbal e não-verbal.
Bezerra (2010) e Pietri (2010a), em seus estudos, trazem considerações
importantíssimas

acerca

do

surgimento

dos

Livros

Didáticos

de

Língua

Portuguesa [doravante LDLP]. Estes têm sua história atrelada à propagação do
acesso è escola. Tais autores demonstram que, em decorrência do acesso à
escola por uma gama de pessoas, houve a necessidade de expandir – em muito
– o quantitativo de docentes. Com isso, a rigidez do processo de seleção foi algo
erradicado, o que, conseguintemente, refletiu-se na qualidade do trabalho
pedagógico com o ensino desse componente curricular, como postula Pietri
(2010a).
Bezerra (2010) vai mais além, abordando a bagagem de conteúdos
gramatiqueiros e linguageiros desses novos docentes, a qual não era muito
extensa. Diante disso, houve a necessidade da construção de um material
escolar, que trouxesse todos esses conteúdos dispostos para o docente fazer uso
em seu trabalho pedagógico. Tal material seriam os Livros Didáticos de Língua
Portuguesa – LDLP. Algo bastante relevante frisado por Bezerra (2010) e Pietri
(2010a) é que, com o despontar dos livros didáticos, a elaboração das aulas e
das atividades didáticas, por parte do docente, será algo erradicado. Tal função,
agora, será dada aos autores dos livros didáticos. O docente, nesse contexto, vai
simplesmente reproduzir aquilo o livro didático traz consigo.
Consoante Bezerra (2001), Bezerra (2010) e Pietri (2010a), nessa época,
os Livros Didáticos de Língua Portuguesa – LDLP possuíam a seguinte
organização estrutural: textos, práticas de interpretação e de redação, práticas
vocabulares e gramaticais. Este último autor postula que as abordagens didáticas
normativas [estudo gramatical] aconteciam, a partir do texto [leia-se o Texto
como Pretexto].
Segundo Albuquerque (2006) e Albuquerque et al. (2008), nos anos 80, o
trabalho pedagógico com o ensino de Língua Portuguesa é colocado em pauta
por diferenciados campos do saber, como, por exemplo, a Lingüística, a
Pedagogia, a Filosofia, a Psicologia e a Sociologia. Bunzen (2011) e Cardoso
(2003) abordam os trabalhos de diversos segmentos, como é o caso professores
de secretarias de educação [municipais e estaduais], bem como professores
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universitários etc.. Todos esses segmentos vão carrear o debate diante do ensino
desse componente curricular. Para isso, ocorrerá a publicação de diversas
revistas, a realização de diversos congressos, como postula Bunzen (2011). Além
disso, a construção de novos documentos oficiais, como evidencia Pietri (2007).
No dizer do próprio autor, “no Brasil, principalmente a partir da década de 80 do
século XX, instâncias oficiais de diversos níveis governamentais têm fomentado a
produção e publicado documentos com o objetivo de promover mudanças no
ensino” (Idem, p. 264).
Pietri (2010b), em suas postulações, aborda ainda a forma como as
Teorias Enunciativas [leia-se Linguística da Enunciação] proporcionaram novos
fundamentos, os quais transcendem o trabalho pedagógico com texto enquanto
pretexto. O destaque desse autor vai para uma nova concepção de língua
atrelada às práticas sociais, bem como uma nova definição de texto que carreou
novas práticas de leitura e escrita. O autor supracitado menciona também os
postulados do Letramento, bem como os postulados Bakhtinianos que suscitam
modificações no trabalho pedagógico do ensino de Língua Portuguesa, rompendo,
assim, com as práticas ancoradas na pedagogia da frase. O primeiro campo
demonstra a maneira como as práticas de leitura e escrita estão intrinsecamente
ligadas ao plano social, o que erradica a postura de simples atividades escolares.
O segundo, por sua vez, evidencia os múltiplos aspectos relativos aos gêneros do
discurso. Como dito antes, nos anos 80, são produzidos e, acima de tudo,
proliferados uma gama de paradigmas contemporâneos da educação. Tudo isso
causa uma quebra paradigmática no trabalho pedagógico concernente à
escolarização do Português.
No dizer de Bunzen (2006), os debates sobre o tema da diversidade
textual surgem nos anos 80. Todavia, em face da produção e da publicação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa [doravante PCNs], esses
debates ganham um amplo espaço. Em virtude disso, nas práticas pedagógicas
do ensino de Língua Portuguesa, o texto vai assumir a condição de Unidade de
Ensino. Tal postura é ratificada por Bezerra (2010), Cardoso (2003), Santos et
al. (2006), Santos (2007) etc.. Nesse ínterim, os gêneros textuais assumem o
posto de Objetos de Ensino. Tais discussões avançaram de tal forma, que, hoje,
se fala em “Pedagogia da Diversidade”. Bezerra (2010) postula que, no cenário
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pedagógico, os gêneros textuais eram trabalhados concedendo prioridade à
estrutura e à forma, o que erradicava a dimensão comunicativa e interacional,
mais especificamente, seus usos e suas funções nas situações comunicativas do
dia a dia. Por conta disso, nos dias atuais, o trabalho pedagógico com os gêneros
textuais é preconizado pelos documentos oficiais, com fins a trabalhar suas
diversificadas particularidades e especificidades.
Em face dessa ampla quantidade de pressupostos teóricos propostos para
o ensino desse componente curricular, emerge a discussão acerca do papel do
Estágio Supervisionado Obrigatório. Os aportes teóricos de Pimenta & Lima
(2008) evidenciam o fato de o estágio supervisionado ter como pretensão
ensejar a apropriação das mais diversificadas realidades educacionais, por parte
dos alunos dos cursos de formação de professores. Dentro dessa perspectiva, as
autoras alçam o Estágio ao posto atividade de cunho teórico, que possibilita a
apropriação da realidade educacional.
Consoante as autoras, “a finalidade do estágio é propiciar ao aluno uma
aproximação à realidade na qual atuará” (Idem, p. 45). Nessa perspectiva, o
estágio supervisionado obrigatório concretiza a inclusão/ inserção do aluno –
ainda em processo de formação – na pluralidade de realidades educacionais com
as quais ele irá se deparar futuramente. No entanto, o papel do estágio
transcende essa perspectiva, abarcando, desse modo, o ato de fazer com que
esse aluno consiga perceber os vínculos entre os pressupostos teóricos
provenientes da academia e as rotinas educacionais presentes nas unidades
escolares brasileiras. Na fala das próprias autoras, “o Estágio envolve a
habilidade de leitura e reconhecimento das teorias presentes nas práticas
pedagógicas das instituições escolares” (Idem, p. 55).
As autoras supracitadas acima salientam, ainda, a perspectiva reflexiva,
que envolve o estágio supervisionado obrigatório. Para as autoras, o estágio
consiste em uma prática reflexiva, por meio da qual do docente pode avaliar e
questionar o seu próprio fazer pedagógico. Tal posição seria o que as autoras
conceituam como “Profissional Reflexivo/ Crítico-reflexivo” (PIMENTA & LIMA,
2008, p. 47), ou também, “o Professor pesquisador de sua própria prática”
(PIMENTA & LIMA, 2008, p. 48).
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Portanto, hoje, o Estágio Supervisionado Obrigatório tem o papel de
efetuar a articulação/ integração entre Teoria e Prática, erradicando, dessa
maneira, uma perspectiva dicotômica. Ora, o estágio propicia o ato de perceber
como se dá a materialização das teorias postuladas pela academia nos mais
distintos contextos educacionais. O que contribui de forma considerável para a
formação do professor, articulando três planos: o conceitual, o metodológico e o
político (PIMENTA & LIMA, 2008).
3. Descrição da experiência e Resultados
Como mencionado antes, o referido estágio foi realizado na Escola
de Referência em Ensino Médio Olinto Victor, durante o decorrer dos meses de
abril, maio e junho do ano de 2012. A observação das aulas ocorreu no horário
da noite na turma do 3º ano de Ensino Médio Regular e na turma da Educação de
Jovens e Adultos - EJA MÉDIO. Esta última modalidade divide-se em 3 turmas
[Módulos a, b e c], sendo a observação realizada no Módulo “C”, que equivale ao
último ano do Ensino Médio. O professor é graduado em Licenciatura em Letras Habilitação em Língua Portuguesa e Inglesa - pela Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE. Ele tem 21 anos de exercício da docência. O docente em
questão foi bastante receptivo e colaborou bastante com as observações,
fornecendo informações sobre sua vida profissional, sobre sua formação, sobre
sua prática docente e registros de materiais didáticos.

Aula 01
No primeiro dia de observação, foram observadas duas aulas na turma da Educação de Jovens e Adultos - EJA
MÉDIO [Módulo C] e três aulas na turma do 3º ano de Ensino Médio Regular, respectivamente. Em ambas as
turmas, foi abordado o conteúdo Crase. Para isso, o professor lançou mão de uma aula expositiva, por meio do
quadro branco. Ele iniciou a aula fazendo uma explanação teórica acerca da temática em foco, explicando o
conceito e suas principais regras. Após isso, ele fez um exercício no quadro. Nesse exercício, predominavam
frases soltas e isoladas. Depois, trouxe uma pequena ficha com exercícios sobre o conteúdo em tela. Nessa
ficha, ele trouxe vários exercícios, tais como: questões de provas de concursos públicos e de vestibulares. A
maior parte dessas questões trazia um enfoque contextualizado. Isso fez com que os alunos participassem
bastante da realização da atividade. Essa metodologia foi aplicada nas duas turmas. Apesar de a aula na turma
da Educação de Jovens e Adultos - EJA MÉDIO [Módulo C] possuir um tempo menor em função da duração do
curso4, foi possível perceber que o docente realizou uma abordagem aprofundada em ambas as turmas.

4

Esta turma possui duração de 18 meses.
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Aula 02
No segundo dia de observação, foram observadas duas aulas na turma da Educação de Jovens e Adultos - EJA
MÉDIO [Módulo C] e três aulas na turma do 3º ano de Ensino Médio Regular, respectivamente. Em ambas as
turmas, o professor dedicou-se a abordar conteúdos concernentes às competências linguísticas da leitura e da
escrita. Inicialmente, ele trabalhou conteúdos teóricos referentes à estrutura do Texto Expositivo
Argumentativo e Dissertativo Argumentativo. Ele deu ênfase na questão identificação da tese dos textos da
tipologia expositiva, como também os argumentos e o fechamento do texto. Para isso, ele distribui cópias de
um texto dessa tipologia. Após isso, o docente argumentou acerca dos Temas Transversais e sua abordagem
no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. Ainda que ele não tenha mencionado a denominação Temas
Transversais, ele abordou as principais temáticas. Daí pode-se perceber a questão da Transposição Didática,
por meio da qual o professor adequa conteúdos acadêmicos com o propósito de levá-los para o âmbito escolar.
O professor ressaltou a importância de os alunos estarem em dia com essas temáticas, por conta do ENEM,
sobretudo no que concerne à produção de texto. Alude-se, nesse ponto, à questão da construção
argumentativa. Ele deu ênfase na temática da Educação Ambiental, propondo, inclusive, uma atividade
extraclasse. Nesta data, seria exibida uma reportagem sobre Meio Ambiente e Reciclagem no Programa Globo
Repórter. Ele solicitou que os alunos assistissem a esse programa e produzissem um texto dissertativo
argumentativo acerca da temática em questão.

Aula 03
No terceiro dia de observação, foram observadas duas aulas na turma da Educação de Jovens e Adultos - EJA
MÉDIO [Módulo C] e três aulas na turma do 3º ano de Ensino Médio Regular, respectivamente. Em ambas as
turmas, o professor abordou o conteúdo Concordância Verbal. Para tal, ele lançou mão de uma aula
expositiva, por meio do quadro branco. Ele iniciou a aula fazendo uma explanação teórica acerca da temática
em foco, explicando sua conceituação. Após isso, explicou o conceito de sujeito, ordem direta/ indireta da frase
e, acima de tudo, como encontrar o sujeito distribuído na frase [Início da frase - Ordem Direta/ Meio/ final da
frase - Ordem Indireta]. Depois, ele abordou as principais regras de Concordância Verbal. Em seguida, realizou
alguns exercícios no quadro branco, pautando-se em frases soltas e isoladas. Além disso, ele realizou alguns
exercícios propostos pelo livro didático utilizado pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Nesse
livro, há a predominância de atividades contextualizadas, por meio de diversos gêneros textuais, tais como:
Charges, Histórias em Quadrinhos - HQs, Tirinhas, Propagandas etc.. Essa metodologia foi aplicada nas duas
turmas. Ele ressaltou a importância de trazer duas posturas de atividades. Uma mais estrutural e outra mais
textual-discursiva.

Aula 04
No quarto dia de observação, foram observadas duas aulas na turma da Educação de Jovens e Adultos - EJA
MÉDIO [Módulo C] e três aulas na turma do 3º ano de Ensino Médio Regular, respectivamente. Em ambas as
turmas, o professor abordou o conteúdo Período Composto por Coordenação. Para tanto, ele lançou mão de
uma aula expositiva, por meio do quadro branco. Ele iniciou a aula fazendo uma explanação teórica acerca da
temática em foco, explicando a diferenciação dos conceitos de Frase, Oração e Período. Após isso, o docente
abordou os conteúdos Período Simples e Período Composto. Depois, ele escreveu no quadro branco alguns
exercícios retirados de uma gramática e, por conseguinte, realizou alguns exercícios trazidos pelo manual
didático adotado pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco - SEDUC/ PE. A primeira bateria de
exercícios segue a linha estrutural, isto é, frases soltas e isoladas. Já o exercício retirado do livro didático segue
uma perspectiva contextualizada, por intermédio de gêneros textuais.
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Aula 05
No quinto dia de observação, foram observadas duas aulas na turma da Educação de Jovens e Adultos - EJA
MÉDIO [Módulo C] e três aulas na turma do 3º ano de Ensino Médio Regular, respectivamente. Em ambas as
turmas, o professor abordou o conteúdo Orações Coordenadas. Para isso, o professor lançou mão de uma
aula expositiva, por meio do quadro branco. Ele iniciou a aula fazendo uma explanação teórica acerca da
temática em foco, explicando a diferenciação entre Orações Coordenadas Assindéticas e Sindéticas. Em
seguida, ele trabalhou as Orações Coordenadas Sindéticas Aditivas e Adversativas, como também suas
conjunções e sentidos semânticos. Após isso, o professor realizou alguns exercícios no quadro com algumas
frases retiradas de uma gramática [aparentemente antiga] e realizou alguns exercícios do Livro Linguagens
[Luís Carlos Cereja e Thereza Cochar Magalhães]. Os exercícios trazidos por esse último livro didático são
pautados em uma perspectiva contextual e discursiva. Destaca-se, em especial, o fato de o docente em
questão ter mencionado a questão do contexto na identificação do sentido de um determinado conector. Isto é,
ele sinalizou o fato de o sentido de uma determinada conjunção poder ser alterado/ modificado em face do
contexto comunicativo de uso. Dentre os exemplos trazidos, destaca-se, a conjunção E que, na maior parte das
gramáticas, é classificada como conjunção Aditiva. Contudo, em um dado contexto, ela pode assumir outros
sentidos semânticos, como adversidade e consequência. Além desse exemplo, o professor destacou o fato de as
conjunções LOGO/ ASSIM, que são, em geral, classificadas como de conjunção de Conclusão. Entretanto,
podem expressar um sentido semântico de tempo dentro de uma situação real de comunicação. Outro exemplo
traído pelo professor foi o uso do MAS, que, em geral, é classificado como de Adversidade/ Oposição, mas pode
também empregar um sentido de Adição.

Aula 06
No sexto dia de observação, foram observadas duas aulas na turma da Educação de Jovens e Adultos - EJA
MÉDIO [Módulo C] e três aulas na turma do 3º ano de Ensino Médio Regular, respectivamente. Em ambas as
turmas, o professor dedicou-se a abordar conteúdos tocantes à Compreensão e Interpretação de Textos.
Para tal, ele lançou mão da resolução de uma Prova do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Timbaúba.
Ele iniciou a aula fazendo uma explanação teórica acerca da temática das estratégias de leitura, tais como:
Identificar o Tema, o Assunto e a Tese de um texto, Identificar as partes secundárias em um texto, Identificar o
objetivo de um determinado gênero textual]. Para os alunos, o professor ressaltou a importância de estar em
dia com essas estratégias de leitura, já que eles são constantemente solicitadas por Concursos Públicos, como
também requeridas pelo Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. Após o final da aula, ele, mais uma vez,
sinalizou o fato de se trabalhar essas habilidades de leitura no contexto educacional é algo de fundamental
importância. Isso, pois os discentes serão cobrados. Ele, também, afirmou que gosta bastante de levar essas
provas para a sala de aula, uma vez que os alunos gostam bastante. Apesar de eles serem provenientes de
comunidades populares e de vulnerabilidades social, eles são muito atentos a questões de Concursos Públicos.

Aula 07
No sétimo dia de observação, foram observadas duas aulas na turma da Educação de Jovens e Adultos - EJA
MÉDIO [Módulo C] e três aulas na turma do 3º ano de Ensino Médio Regular, respectivamente. Na primeira
turma, da Educação de Jovens e Adultos - EJA MÉDIO [Módulo C], o professor abordou o conteúdo Novo
Acordo Ortográfico. Para abordar esse conteúdo, o professor lançou mão de uma aula expositiva, por meio
do quadro branco, como também de uma ficha contendo as principais regras das reformas ortográficas na
Língua Portuguesa e uma ficha de exercícios. Este último pautado em uma perspectiva estrutural, ou seja,
frases soltas, isoladas e descontextualizadas. Na segunda turma, 3º ano de Ensino Médio Regular, o docente
fez uma revisão de conteúdos literários. Para realizar essa faceta, ele fez uma linha do tempo na trajetória da
Literatura Brasileira, abordando as principais escolas literárias que antecedem o Pré-modernismo, suas
principais características temático-estilísticas e seus principais autores. Em seguida, houve a resolução das
questões do Vestibular das Universidades Federais de Pernambuco [COVEST/ COPSET]5. Os alunos mostraramse bem mais atenciosos e participativos. Como dito antes, mesmo que sejam provenientes de comunidades de
baixo poder aquisitivo e, em alguns casos, comunidades inseridas em contextos de vulnerabilidade social, eles
atentam bastante para questões relativas concursos públicos e vestibulares.

5

Banca de Professores da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, que elaborava Provas de
Vestibular e, atualmente, elabora apenas Provas de Concursos Públicos.
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Diante dos dados aqui postos, percebemos que o docente observado faz
uso da transposição didática, trazendo conceitos/ saberes da área de Letras para
o seu fazer pedagógico. Percebemos, ainda, que ele articula duas práticas. Uma
abordagem mais estrutural6 e outra contextual e enunciativa, utilizando diversos
gêneros textuais, como, Charges, Histórias em Quadrinhos - HQs, Propagandas,
Tirinhas etc..
Um aspecto bastante relevante que não pode deixar de ser mencionado,
neste trabalho, diz respeito ao fato de o fazer pedagógico do docente em questão
estabelecer elos com os referenciais teóricos trazidos pelos mais recentes
documentos oficiais. Destacamos, inicialmente, o fato de o docente de não se
limitar aos manuais didáticos [gramáticas e livros escolares], recorrendo a outros
recursos didáticos. Percebemos, nesse ponto, a ligação com os ecos dos
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, que preconizam a utilização de uma
gama de recursos didáticos, a diversidade e a multiplicidade de linguagens.
Destacamos, ainda, o fato de o docente em tela recorrer à abordagem dos
gêneros textuais como suporte didático nos processos de ensino e de
aprendizagem de Língua Portuguesa. Ele desenvolve práticas de leitura e
compreensão de textos pautadas na diversidade/ variedade textual, assim como
na diversidade de estratégias e habilidades de leitura. Isso, com o propósito de
que seus alunos consigam produzir efeitos de sentido, a partir de diferentes
gêneros textuais. Percebemos, mais uma vez, as marcas dos Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCNs e de outros documentos oficiais, que preconizam
um trabalho pautado nas especificidades e nas particularidades dos gêneros
textuais.

4. Considerações Finais
As experiências vivenciadas no Estágio Supervisionado Obrigatório
são de substancial importância para a formação do professor de Língua
Portuguesa. Por intermédio delas, o graduando, em processo de formação
profissional, pode perceber como se dá a materialização dos conteúdos

6

Neste trabalho, não se faz nenhuma crítica à perspectiva estruturalista da língua.
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adquiridos no curso de formação de professores na prática pedagógica do ensino
de Língua Portuguesa. Ou seja, ele pode perceber como o docente traz para o
seu fazer pedagógico os saberes da área de Letras e, até mesmo de outros
campos, visto vez que, nos dias atuais, o processo de escolarização brasileiro
trabalha em uma perspectiva interdisciplinar. Dessa forma, o Estágio possibilita a
apropriação da realidade educacional, como também os elos entre os conteúdos
da academia e o fazer docente presente no cenário pedagógico. O que está em
consonância com Pimenta & Lima (2008, p. 55), que dizem que “o estágio
envolve a habilidade de leitura e reconhecimento das teorias presentes nas
práticas pedagógicas das instituições escolares”.
É necessário salientar que o estágio propicia não só a percepção das
problemáticas associadas ao fazer docente nas escolas, mas, sobretudo, traz à
tona elementos para repensar a maneira como têm sido conduzidos os processos
de ensino e de aprendizagem. Nesse sntido, o estágio propicia o ato de
apropriar-se das mais diversas realidades educacionais presentes na sociedade
brasileira contemporânea. Aí reside s relevância do Estágio Supervisionado
Obrigatório nos cursos de formação de professores, mais especificamente, no
curso de Letras.
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