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Capítulo 7 

 

Investimentos no ensino de Língua Portuguesa no 
curso de Letras da Universidade Federal do Ceará 

Ana Célia Clementino Moura 
Dannytza Serra Gomes 

 

 

 

1. Introdução 

 

Atualmente, a preocupação com a qualidade do ensino, com a 

postura profissional e com a sedimentação dos conhecimentos tem sido 

uma tônica tanto em cursos de formação inicial quanto em formações 

continuadas de professores, quer por parte dos gestores quer por parte 

de todos nós que atuamos nas disciplinas voltadas para o 

desenvolvimento das competências, atitudes e habilidades de que o 

nosso formando precisa para sentir-se e revelar-se um bom profissional 

do ensino. 

Entendemos a formação de professores como um processo 

contínuo e organizado que ocorre de forma sistemática, com 

aprendizagem permanente, que contempla toda a carreira docente desde 

sua formação inicial. Considerar a formação como um processo significa 

aceitar, também, que não podemos dissociar formação pessoal e 

profissional. 

Este trabalho tem por finalidade apresentar a formação de 

professores de Língua Portuguesa egressos do curso de Letras da 

Universidade Federal do Ceará. Essa formação, realizada durante todo o 

curso, se consolida dentro da Unidade de Teoria e Prática de Ensino. 

Nosso estudo toma como base especialmente os pressupostos 

vygotskianos, para quem pensamento e ação devem sempre andar juntos, 

integrados entre si. Assim, nossa investigação leva em conta o pensamento 

do aluno-professor, nosso formando do curso de Letras da Universidade 
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Federal do Ceará, e suas formas de conceber o ensino, especialmente nos 

momentos de seus diversos estágios. Além de considerar relevante 

explicitar a concepção de ensino revelada pelos alunos, julgamos 

importante refletir, também, sobre o nosso papel na formação profissional 

desses alunos. 

Dessa forma, nós nos deteremos em uma explanação sobre as 

práticas de ensino e as narrativas sobre a prática docente no curso de 

Letras da nossa IES. Apresentaremos um perfil da unidade e uma 

descrição das disciplinas que compõem a nossa oferta e os projetos de 

pesquisa e extensão vinculados à unidade. 

Com base nas avaliações que realizamos com os alunos de várias 

das disciplinas cursadas por eles ao longo do ano em curso, 2016, 

empreendemos nossa reflexão acerca do nosso papel de formadores 

seguindo, conforme dissemos, os pressupostos de Vygotsky, ou seja, 

buscando construir o significado da prática, do estágio com base nas 

manifestações dos alunos. 

Chamou-nos a atenção, especialmente, a disposição do estagiário 

para repensar e remodelar a prática escolar, a vontade de assumir o papel 

de mediador no processo de ensino, a percepção da importância do 

trabalho coletivo para a construção do conhecimento, a inquietude com a 

questão dos alunos que necessitam do atendimento especial e a 

compreensão de que sua valorização profissional está, em parte, associada 

ao seu desempenho e ao seu compromisso. 

 

2. Foco no ensino: disciplinas da unidade 

 

Na sociedade atual, a leitura e a escrita são práticas inevitáveis para 

a inserção do ser em uma dada esfera social, quer pública, quer privada, 

uma vez que nossa vida se organiza em torno do uso da língua. As práticas 

de leitura e escrita, portanto, estão presentes em todos os lugares sociais 

cumprindo as mais variadas finalidades, intenções. Na interação verbal, 

produzimos sentidos; inscrevemo-nos como usuários, falantes; assumimos 

posições diversas; provocamos riso, raiva, reflexões, enfim, agimos e 

reagimos sob os efeitos dos jogos de linguagem. 
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Vale destacar que qualquer ato de linguagem se realiza por meio de 

um determinado gênero discursivo (cf. Bakhtin, Marcuschi etc.) – escritas 

públicas que funcionam como documento (o dinheiro, o vale-transporte, a 

carteira de identidade), que servem como formas de divulgação de 

informações (os rótulos dos produtos, os avisos, as bulas de remédio, os 

manuais de instrução), que permitem o registro de compromissos 

assumidos entre as pessoas (os contratos), que viabilizam a interação à 

distância (chats, e-mails) etc. Nesse sentido, as práticas pessoais e 

interpessoais de leitura e escrita possibilitam que organizemos nosso 

cotidiano, fazendo com que nos entendamos, registremos, rememoremos 

vivências, com que nos transformemos. 

Ora, ter clareza quanto à diversidade de usos e funções da escrita 

e da leitura é imperioso para a formação de um sujeito crítico, capaz de 

intervir na sua realidade, provocando mudanças consideráveis na ordem 

social. Assim, trabalhar os conhecimentos e as capacidades envolvidos 

na compreensão da língua e ter como foco a competência comunicativa 

em sala de aula implica fomentar a prática do letramento, isto é, garantir 

que o aprendiz saiba usar a escrita e a leitura de maneira satisfatória, 

atendendo às exigências do contexto enunciativo instaurado na 

interação verbal. 

Devido à acentuada dificuldade tão comum em alunos tanto do 

Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio em atividades que 

requeiram compreensão e produção de textos, nós, professores do curso 

de Letras da Universidade Federal do Ceará, vinculados à Unidade de 

Teoria e Prática de Ensino, planejamos e oferecemos subsídios aos 

professores para que desenvolvam diferentes atividades de leitura e 

produção de textos em suas atividades de ensino na escola. Assim, 

esperamos contribuir com a superação das dificuldades enfrentadas pelos 

professores e consequentemente pelos seus alunos, de forma a ajudar 

aqueles a tornarem estes mais proficientes em suas habilidades de leitura 

e escrita, não somente para as atividades escolares, mas, sobretudo, para 

outras práticas sociais cotidianas que garantem o pleno exercício da 

cidadania. 

Como bem asseguram Souza e Monteiro-Plantin (2011, p. 130): 
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De um modo geral, pretendemos formar indivíduos preocupados com o 

bem comum e ca-pazes de exercer plenamente sua cidadania. Indivíduos 

que, uma vez licenciados, possam atuar no magistério de forma crítica e 

reflexiva, fazendo uso da língua e da literatura, materna e/ou estrangeira, 

de forma a auxiliar a população atingida por seu trabalho. 

As disciplinas da Unidade de Teoria e Prática de Ensino de Língua 

Portuguesa têm um papel fundamental para o curso de licenciatura pela 

sua própria natureza teórico-prática. Nessas disciplinas, o professor em 

formação vivencia questões relacionadas à didática da língua materna, à 

formação do professor e ao ensino-aprendizagem, além de assegurar o 

momento de transição do graduando para o futuro exercício profissional. 

Dentre as disciplinas que compõem a Unidade de Teoria e Prática 

de Ensino de Língua Portuguesa, são obrigatórias: Estágio em ensino da 

leitura; Estágio em ensino de análise linguística e língua oral e língua 

escrita; Estágio de regência em Língua Portuguesa. Como opcionais: 

Gêneros textuais e ensino; Fundamentos linguísticos para o ensino da 

alfabetização; Tópicos sobre o ensino de gramática; Tópicos especiais em 

Língua Portuguesa numa abordagem de Aprendizagem Cooperativa. 

A disciplina Estágio em ensino da leitura visa a oferecer ao aluno de 

Letras conhecimentos sobre o processo da leitura, o desenvolvimento da 

compreensão e as formas de avaliação da compreensão leitora, 

observando aspectos teóricos e empíricos referentes ao ensino de Língua 

Portuguesa conforme determinações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Ao longo dessa disciplina, procuramos abordar propostas 

linguísticas aplicadas ao ensino da leitura em Língua Portuguesa; observar 

a prática pedagógica; elaborar plano de ensino alicerçado em 

fundamentação teórica. O aluno deve fazer um estágio de observação e 

depois produzir um relatório sobre essa observação, posicionando-se 

criticamente em relação às práticas que presenciou na escola para o 

desenvolvimento das habilidades de leitura. 

A disciplina Estágio em ensino de análise linguística e língua oral e 

língua escrita proporciona ao aluno a oportunidade de refletir tanto sobre 

as concepções de gramática quanto sobre as estratégias de ensino da 

análise linguística e da língua em suas modalidades oral e escrita. Com 

essa disciplina, espera-se que o aluno perceba os elementos da língua 
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como recursos linguísticos que estão a serviço da compreensão e da 

produção do texto oral e escrito.  

A disciplina Estágio de regência em Língua Portuguesa lida com os 

fundamentos teóricos e proporciona a experiência de regência em sala de 

aula que o aluno do curso de Letras precisa vivenciar. Cumprindo 

obrigatoriedade no currículo do curso, a disciplina apresenta alguns 

procedimentos didáticos e pedagógicos para o exercício docente, no 

sentido de oferecer aos futuros professores as condições práticas 

necessárias a uma abordagem produtiva do ensino da língua materna. Na 

verdade, é um momento no qual se aplicam conhecimentos e 

procedimentos técnicos e pedagógicos ao ensino da Língua Portuguesa no 

ensino fundamental e no ensino médio. 

A disciplina Gêneros textuais e ensino visa a oferecer ao aluno do 

curso de Letras conhecimentos e estratégias sobre os processos que 

envolvem o ensino de Língua Portuguesa na escola, explorando como usar 

os variados gêneros textuais em sala de aula com base nos princípios dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. É interesse da disciplina que o aluno 

reconheça os diferentes gêneros textuais; as diferentes abordagens para o 

ensino de gêneros textuais em sala de aula; a qualidade do material 

didático voltado para o ensino-aprendizagem; e de que forma são usados 

os mais variados gêneros textuais com atividades sobre esses diferentes 

gêneros compatíveis com objetivos de ensino consistentes. 

A disciplina Fundamentos linguísticos para o ensino da alfabetização 

tem como objetivo estudar as concepções de letramento, de alfabetização, 

além de ter como foco também os métodos de alfabetização e as 

implicações pedagógicas desses métodos. Assim como procedemos nas 

demais, espera-se que os alunos dediquem algumas horas para a 

observação de aulas na escola, embora isso não seja imprescindível ou 

indispensável. Por tratar de alfabetização, incitamos, em geral, discussões 

mais amplas sobre as políticas públicas que visam à aquisição e ao 

desenvolvimento da língua escrita. 

A disciplina Tópicos sobre o ensino da gramática tem como principal 

objetivo proporcionar subsídios à atuação futura do discente, ou seja, visa 

à sua atuação já como professor. Não basta a ele conhecer a gramática 

normativa sem o devido preparo pedagógico porque pode incorrer no erro 

de ensinar a gramática como um fim em si mesmo, com excesso de regras, 
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uma gramática despojada do contexto social em que se insere a língua. 

Procuramos discutir com o novo docente estratégias por meio das quais 

ele vai ter como foco o funcionamento da língua, o que certamente causará 

uma transformação na forma de se ensinar gramática na escola. 

A disciplina Tópicos especiais em Língua Portuguesa numa 

abordagem de Aprendizagem Cooperativa versa sobre o estudo da 

metodologia da Aprendizagem Cooperativa aplicada à sala de aula de 

Língua Portuguesa, com foco específico nos princípios, nas técnicas e nos 

métodos de abordagem, analisando sua aplicabilidade em aulas de Língua 

Portuguesa. Nosso objetivo é proporcionar aos futuros docentes a 

oportunidade de planejarem atividades para a sala de aula por meio das 

quais sejam desenvolvidas as habilidades de uso da linguagem escrita por 

alunos dos níveis fundamental e médio da escola pública, ou seja, junto 

com eles propomos atividades práticas, utilizando a metodologia da 

Aprendizagem Cooperativa para o desenvolvimento das habilidades de 

leitura e escrita de textos de diferentes gêneros e funções. 

Ressalte-se que as disciplinas visam contribuir com a superação das 

dificuldades enfrentadas pelos alunos no exercício da docência, sobretudo 

para as diferentes práticas sociais cotidianas que garantem o pleno 

exercício da língua em qualquer modalidade. 

Enfocar as aulas de língua materna nessa perspectiva revela que 

concebemos a sala de aula como lócus do ensino-aprendizagem e que 

investimos na formação do estudante da graduação em Letras esperando 

que quanto mais oportunidades ele tiver para atuar em estágios, mais 

completa será sua formação, pois a união entre teoria e prática poderá ser 

posta em ação. 

 

3. Projetos vinculados às disciplinas de estágio 

 

A Unidade de Prática de Ensino é composta por oito professores e, 

em geral, a grande maioria tem projetos, quer de extensão, quer de 

pesquisa, vinculados às disciplinas. Compreendendo a relevância de cada 

um, apresentamo-los. 

A professora Pollyanne Bicalho Ribeiro coordena dois projetos: um, 

intitulado Enem em foco: reflexões sobre a Língua Portuguesa, tem como 
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objetivo contribuir para que os aprendizes adquiram habilidades 

necessárias à compreensão das questões do Enem e aperfeiçoem os 

conhecimentos sobre o texto argumentativo-dissertativo. Ao longo do 

desenvolvimento do projeto, pretende-se que os participantes adquiram 

competência na leitura de diferentes gêneros textuais, inclusive de gráficos 

e tabelas. Além disso, investe-se na produção de diversos textos, 

incentivando o desenvolvimento da criticidade e do letramento. A 

professora desenvolve o referido projeto no Centro de Educação de Jovens 

e Adultos Professor José Neudson Braga, tanto para os estudantes desse 

centro como para a comunidade interessada em fazer o Exame Nacional 

de Ensino Médio – Enem. A professora nos informou que os estudantes da 

referida escola que se submetem ao Enem e alcançam média suficiente nos 

conteúdos do exame podem solicitar adiantamento de estudos. Durante a 

execução do projeto, as atividades visam contribuir para a superação das 

dificuldades enfrentadas pelos alunos e pela comunidade a fim de que eles 

se tornem proficientes na leitura de textos utilizados nas provas do Enem, 

setor de estudos Linguagem, Códigos e suas Tecnologias. Para isso, a 

professora e seus estagiários elegem algumas questões para embasarem 

as discussões e as reflexões e, a partir daí, traçam estratégias de 

compreensão textual. Também se voltam para o aprimoramento do texto 

argumentativo-dissertativo requerido pelo Enem. Os alunos do referido 

curso, com o acompanhamento sistemático dos estagiários, têm 

oportunidade de refletir sobre as cinco competências exigidas pelo Enem. 

Em conversa com a professora, ela nos declarou que: 

É preciso que a universidade chegue às escolas e com elas dialogue sobre 

como desenvolver práticas de letramento para que os estudantes se tornem 

produtores e leitores de textos que circulam socialmente. A intenção é que 

através da equipe pedagógica, constituída por professores e alunos da 

universidade, por meio de práticas dinâmicas e inovadoras, aborde 

questões de avaliações do Enem e, ainda, que coopere para a produção 

satisfatória de textos argumentativo-dissertativos. Acreditamos que tal 

ação é condizente com a função social esperada pela universidade, qual seja, 

de fazer chegar conhecimento produzido em meio acadêmico de maneira 

significativa e pertinente à demanda social.  Desse modo, a nossa proposta 

é desenvolver o letramento dos alunos do Centro de Educação de Jovens e 
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Adultos Prof. Neudson Braga e comunidade interessada, a fim de que 

aprimorem o potencial crítico-avaliativo exigido no ENEM. 

Outro projeto coordenado pela professora Pollyanne é A Língua 

Portuguesa em suas intertextualidades. Esse projeto tem o objetivo de 

refletir sobre a intertextualidade e a produção de sentido nas diversas 

esferas sociais e destina-se à comunidade interessada em discutir o texto e 

a relação com outros textos (diferentes semioses). O curso é oferecido na 

Casa de Cultura Portuguesa da Universidade Federal do Ceará com 

encontros semanais, a fim de propor o diálogo entre vários textos 

multimodais (canções, filmes, imagens etc.), sempre buscando temáticas 

que desenvolvam a criticidade do participante, colaborando, assim, para a 

formação da cidadania. A professora nos informou que foi criado um site 

para promover a discussão, a reflexão e a tomada de posicionamentos de 

textos disparadores trabalhados em sala. De acordo com a professora, todo 

o material didático é disponibilizado nesse ambiente virtual. O projeto é 

vinculado à disciplina Estágio em Ensino de Língua Portuguesa, mediado 

também por estagiários. 

A professora Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin, coordenadora do 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Aplicada (Gepla), lotada na 

Unidade de Prática de Ensino, possui três ações que envolvem os 

estudantes da graduação durante o período das disciplinas de estágio 

dentro do programa de extensão Laboratório de Ensino, Aprendizagem e 

Formação de Professor. Descreveremos a seguir cada uma de suas ações. 

O Curso de português língua estrangeira: língua e cultura brasileira 

tem o objetivo de ampliar as competências linguageiras dos alunos 

estrangeiros a fim de que eles possam melhor se comunicar com seus 

pares em sala de aula e fora dela. Os professores do curso são os alunos da 

graduação inscritos em uma das disciplinas de estágio. Inicialmente, eles 

observam as aulas durante um semestre e posteriormente passam a 

participar das oficinas de produção de material didático. Depois desse 

processo preparatório, eles passam a fazer seu estágio na sala de aula do 

curso em questão, ficando responsáveis pela turma. Essa ação vem sendo 

desenvolvida regularmente desde 2010, e o curso acontece nas 

dependências do Departamento de Letras Vernáculas. 
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Além desse curso, a professora Eulália coordena o projeto Oficina 

de produção de material didático de português língua estrangeira. Esse 

projeto tem o objetivo principal de construir, na formação inicial do 

professor de Língua Portuguesa, um espaço de conscientização da 

importância do material utilizado em sala de aula. Ele teve origem em 

2012 e nasceu da necessidade do grupo que trabalha com estudantes 

estrangeiros de ter um material compatível com o perfil desses 

estudantes. A fim de estudar textos teóricos, produzir, analisar e 

reformular o material utilizado no curso, ou seja, de discutir sobre a 

oficina e de planejar as ações a serem desenvolvidas, o grupo se reúne 

semanalmente, pois compreende que o acervo de atividades existente 

não dá conta da necessidade que têm os estudantes que se inscrevem no 

curso. 

Ainda coordenado pela mesma professora, há o Fórum de 

Linguística Aplicada, ensino e aprendizagem de línguas. O referido fórum 

acontece desde 2006, ou seja, já vem sendo realizado há dez anos, e se 

constitui em um espaço de interação com pesquisadores, professores e 

estudantes que têm interesse pelo tema, envolvendo alunos da graduação 

e da pós-graduação no seu planejamento e execução. Nesse evento 

inserem-se mais alunos que não apenas os vinculados às disciplinas de 

estágio, pois já se tornou um encontro para o qual muitos palestrantes 

estrangeiros são convidados. 

A professora Eulália nos falou sobre o projeto de uma colega, a 

professora Sandra Maia, de outra unidade de ensino, em que os alunos 

tiveram uma participação por três semestres, o projeto Casa de criança 

com câncer. Embora não venha sendo uma ação regularmente oferecida 

para os estagiários, a professora Eulália avalia como tendo sido muito 

positiva para os alunos a experiência, pois, para a preparação das aulas, 

eles tinham a liberdade de escolher assuntos a serem abordados nos 

encontros. Ela lamenta a não continuidade e revelou que pretende retomar, 

talvez até ampliando o formato do projeto, para que mais alunos possam 

participar, inclusive alunos de outros cursos. 

Finalmente, envolvendo também alunos dos estágios, a professora 

coordena oficinas ministradas no Colégio Figueiras Lima sob o título 

Olimpíada de Língua Portuguesa. A atuação ocorre do 6º ao 9º ano. A 
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própria professora, em conversa sobre o desenvolvimento do projeto, 

afirmou: 

A avaliação que faço é a de que o projeto poderia ser melhor realizado. 

Temos uma ruptura devido ao descompasso dos cronogramas 

(UFC/SEDUC); a escola não disponibiliza as condições necessárias para a 

realização do projeto. A avaliação que já fiz com os estudantes na última 

segunda feira, quando retornaram à universidade, aponta para o mesmo 

problema e eles também mostram que foi uma experiência muito difícil. 

Para concluir as atividades das oficinas eles precisaram motivar a turma, 

oferecendo prêmios. Preciso rever o projeto e reformulá-lo junto à escola. 

Também vinculada à nossa unidade de ensino está a formação do 

grupo de professores da escola pública que prepara alunos para as 

Olimpíadas de Língua Portuguesa no Ceará. Essa ação é coordenada pela 

professora Mônica de Souza Serafim. Informou-nos a professora que o 

Programa Escrevendo o Futuro foi criado em 2002 pela Fundação Itaú 

Social e pelo Cenpec – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 

Cultura e Ação Comunitária com o objetivo de contribuir para a melhoria 

da leitura e da escrita dos estudantes de escolas públicas brasileiras. Em 

2008, transformou-se em política pública por meio da parceria com o 

Ministério da Educação. 

Desde 2013, como docente da Rede de Ancoragem da Olimpíada 

de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, com base nos cadernos 

disponibilizados no site da Olimpíada para os professores trabalharem 

os gêneros textuais poema, memórias literárias, crônica e artigo de 

opinião, a professora Mônica de Souza Serafim desenvolve oficinas nas 

aulas do curso de graduação em Letras da UFC. A professora nos 

informou ainda que discute também nas aulas da graduação os jogos 

disponibilizados no portal da Olimpíada, vendo-os como um importante 

e excelente recurso hipertextual no processo de compreensão e 

produção textual. Desse modo, ela acredita conseguir conscientizar os 

futuros docentes para que pensem a escrita como um processo, além de 

fazer com que eles percebam a importância dos gêneros textuais no 

ensino de Língua Portuguesa. 

A professora Mônica, juntamente com as professoras Ana Célia 

Clementino Moura e Dannytza Serra Gomes, participam do programa 
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instituído pelo Ministério da Educação (MEC), Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), o qual vem sendo desenvolvido no 

Ceará em parceria com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), cujas 

ações de alfabetização já se apresentam consolidadas no estado. Em 

virtude dessa parceria, as mesmas professoras participam também do 

MaisPAIC (Programa Aprendizagem na Idade Certa), visto que ele 

incorporou em suas ações também todos os objetivos e as ações do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Como desde 2009, no estado 

do Ceará, o PAIC (Programa Alfabetização na Idade Certa) já está instituído, 

tendo como foco a alfabetização e o letramento de crianças do 1º ao 3º ano, 

agora, com o objetivo de garantir a aprendizagem nos anos subsequentes, 

o governo decidiu lançar novo desafio: o de dar continuidade à 

aprendizagem para todas as crianças do ensino fundamental, daí ter 

lançado o MaisPAIC. 

O MaisPAIC se propõe a garantir a formação continuada para os 

professores do 4º e 5º anos, incentivando estudos teóricos que embasem 

uma reflexão sobre sua prática a fim de que sejam consolidados os direitos 

de aprendizagem dos alunos. Assim, dentro das ações do MaisPAIC, numa 

perspectiva macro, as referidas professoras coordenam a formação dos 

supervisores e formadores que atuam no ciclo de alfabetização, ou seja, do 

1º ao 3º ano, e desenvolvem acompanhamento de professores que atuam 

no 4º e 5º anos. Essa parceria visa a uma formação interativa entre os 

formadores, reflete sobre as experiências vivenciadas, promove a 

socialização das metodologias aplicadas para uma análise de que nem 

tudo está perfeito, de forma que sempre se pode melhorar ou remodelar 

ações em outras situações e contextos. Mensalmente ocorrem as 

formações tanto dos formadores quanto dos professores que estão nos 

184 municípios do Ceará. 

As ações do Programa se devem a um trabalho pedagógico da 

Seduc/Copem (Coordenadoria de Cooperação com os Municípios). O 

grupo que pensa e executa o trabalho vislumbra uma dinamização 

diferenciada a cada formação: agenda coerente com a temática, estudo de 

autores acerca do tema a ser desenvolvido, socialização entre os grupos 

(debates), oficinas nas quais se utiliza o livro didático, todas essas ações 

vinculadas à Proposta Curricular de Língua Portuguesa. Ressalta-se que a 
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formação ofertada não é algo estanque, mas flexível, com possibilidade de 

ampliação didático-pedagógica para cada situação. 

A professora Aurea Zavam, ao ficar responsável pela disciplina de 

regência, preocupada com a acentuada dificuldade tão comum em alunos 

tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio em atividades que 

requeiram compreensão e/ou produção de textos, oferece, orienta e 

supervisiona duas modalidades de atuação de seus estagiários: um 

laboratório de redação e uma oficina de leitura e escrita. Tanto uma 

quanto outra atividade visam contribuir com a superação das dificuldades 

enfrentadas pelos alunos da escola, de forma a torná-los mais proficientes 

em suas habilidades de leitura e de produção de textos, não somente para 

as atividades escolares, mas sobretudo para outras práticas sociais 

cotidianas que garantem o pleno exercício da cidadania. 

No Laboratório de Redação, as atividades se destinam a prestar 

atendimento individual aos alunos que encaminharem seus textos 

escritos aos estagiários, que corrigem previamente os textos e, nos dias 

e horários de atendimento determinados pela escola, chamam os 

alunos (individualmente) para entregar o texto corrigido e conversar 

sobre formas de o aluno-autor investir na qualidade de suas produções 

escritas. 

Nas Oficinas de Leitura e Escrita, as atividades objetivam ajudar o 

aluno a se preparar para o Enem. A elaboração das atividades propostas 

fica a cargo dos estagiários sob a orientação da supervisora do estágio, 

professora Áurea; a reprodução fica sob a responsabilidade da escola que 

acolhe o projeto. As turmas da Oficina são compostas por, no máximo, 

quinze alunos para que os alunos-estagiários possam prestar atendimento 

individualizado. 

Ainda fazendo parte da formação do futuro professor, a avaliação é 

processual. No primeiro encontro, os estagiários aplicam uma atividade 

que serve como pré-teste; no último encontro, propõem outra atividade de 

mesma natureza, que serve como pós-teste. O progresso dos alunos é 

avaliado em função do desempenho que eles venham a apresentar entre 

um teste e outro. 

Por se tratar de uma parceria que se estabeleceu já há algum tempo 

com a escola-sede do estágio, os resultados são apresentados ao corpo 

gestor da escola e posteriormente repassados ao corpo docente. 
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Quanto à avaliação do Laboratório de Redação, espera-se que o 

colégio posteriormente dê retorno à professora responsável pelo estágio, 

considerando os resultados apresentados pelos alunos que passam por 

essa experiência. 

A professora Maria Ednilza Oliveira Moreira coordena um projeto 

no qual aborda Iracema, o ícone do Ceará, e vem já há algum tempo, 

vinculando a proposta no estágio de regência com a coordenação de suas 

ações no Pibid, contribuindo, assim, com a formação também dos 

professores das salas de aula em que ocorre o estágio do aluno de Letras. 

Em uma breve descrição do projeto, podemos dizer que focalizamos como 

uma experiência do estágio de regência pode contribuir para a definição 

de um plano sistemático de ações docentes. Tudo isso sem perder de vista 

o que a escola estabelece como conteúdo básico para uma determinada 

disciplina, tendo em conta a preparação para a recepção e a produção 

escrita. 

Acreditamos que a sintonia com os fatos que cercam a vida dos 

alunos auxilia, em muito, na abordagem dos assuntos a serem tratados em 

classe. Pensando nisso, e em função do momento que marca o início do 

estágio, definimos caminhos para a utilização dos textos a serem 

estudados. Assim, o trabalho é realizado considerando-se a base 

conteudística de um plano global de estágio e as tradições que poderiam 

ser cultivadas no momento inicial de tal experiência. Dentro do panorama 

do projeto trabalham-se os mais variados gêneros textuais, como lenda, 

canção, poema, anúncio publicitário, entre outros. O objetivo maior da 

empreitada é mostrar os efeitos práticos que o estágio de regência traz – 

para o alunado, quanto à utilização da língua com base nos gêneros 

textuais focalizados; para o estagiário, no tocante à organização do estágio. 

Considerando que a prática de letramento vai além da habilidade de 

ler e escrever textos, é nosso objetivo proporcionar uma experiência do 

estágio de regência em ensino da Língua Portuguesa que traga à tona o 

conhecimento cultural para as atividades de sala de aula, definindo 

caminhos para a utilização dos textos a serem estudados. 
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4. Refletindo sobre a formação do profissional do ensino 

 

Conscientes de que a prática docente revela saberes plurais e 

heterogêneos, frutos de nossa história social e cultural, fomos percebendo 

como concebemos nosso papel, o papel do aluno para o desenvolvimento 

da área de prática de ensino. Precisamos considerar a atuação do aluno 

estagiário dentro do processo de formação do futuro docente, pois é 

imperativo que haja uma troca de saberes e experiências entre os 

professores, os alunos e a escola.  

Levando em conta o desempenho dos alunos, foram sugeridas 

algumas questões relacionadas ao andamento das disciplinas da Unidade 

de Teoria e Prática de Ensino de Língua Portuguesa. Apresentamos a 

seguir um levantamento do retorno que nos foi dado por eles. 

Quando questionados sobre os conhecimentos adquiridos no 

decorrer da disciplina, as respostas ficaram voltadas para a postura 

didática que o professor deve assumir em sala de aula, para o respeito e a 

seriedade com que a profissão deve ser encarada, para a troca de 

experiências com os colegas estagiários, para as diferentes formas e para a 

necessidade de respeitar o aluno, para as diferentes formas de abordar os 

conteúdos, para as diversas formas de ler e para o desenvolvimento de 

técnicas de leitura. 

Durantes as disciplinas, os alunos propõem atividades realizadas na 

universidade com previsão de aplicabilidade na escola em determinadas 

séries do Ensino Fundamental e Médio. No item do questionário que trata 

desse tema, as questões apontam para a utilização dessas atividades com 

os alunos na escola. Alguns estagiários admitiram utilizar as atividades 

quando estão à frente da sala, alegando que elas contribuem para o 

desenvolvimento das habilidades de leitura, da criatividade e da 

compreensão leitora dos alunos. Outras atividades podem ser aplicadas 

em sala de aula, embora tenham, às vezes, que passar por uma adaptação 

por causa do público a que se destinam ou dos recursos a serem utilizados.  

Os alunos foram questionados ainda sobre as possíveis dificuldades 

enfrentadas por eles durante a realização do estágio. Nesse ponto foram 

apontados problemas em relação à falta de recursos na escola para a 

realização de aulas e atividades. Outro ponto importante é a desmotivação 
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dos alunos e o impacto que sofrem diante de um “professor novo”. A 

maioria dos alunos que responderam ao questionário não relatou maiores 

dificuldades na relação universidade-escola-direção-coordenação-

professor-estagiário. 

O último tema abordado com os alunos foi a solicitação de sugestões 

para um melhor aproveitamento das disciplinas da unidade. Dentre as 

respostas podemos destacar as sugestões: o diálogo entre a universidade e a 

escola poderia ser mais estreito, visando facilitar as atividades dos alunos 

do estágio; preparação para lidar com alunos com necessidades especiais; 

digitalização dos materiais e disponibilização deles para os alunos, o que já 

seria uma forma de contribuir com os alunos cegos, situação encontrada por 

quase todas as professoras da unidade no semestre em curso; realização de 

aula de campo na escola para que os estagiários conheçam mais da 

realidade que vão vivenciar; ampliação da oportunidade dos alunos das 

licenciaturas de ir para a sala de aula pôr em prática os conhecimentos 

adquiridos na universidade. No que diz respeito à ida dos alunos mais 

constantemente à escola, o próprio curso, quando da reformulação do 

currículo, tencionava que os alunos tivessem pelo menos algumas horas de 

observação em todas as disciplinas ministradas, mas essa empreitada não 

foi implementada até agora. Reconhecemos a dificuldade do aluno para, a 

cada conteúdo com o qual tem contato na universidade, observar como ele é 

explorado na escola. 

Pensando na preparação dos nossos alunos para o atendimento aos 

educandos com necessidades especiais, Serra, Cardoso e Maia-Vasconcelos 

(2009) apontam que há vantagens em se compreender a 

interdisciplinaridade dos fenômenos humanos, a possibilidade de 

conhecer ideias e representações coletivas e, ainda, as diferentes situações 

e circunstâncias específicas em que ocorrem determinados eventos ou 

comportamentos. Sugere ainda que, para haver uma mudança significativa 

no cenário atual, faz-se necessário conhecer e estudar a realidade social 

desses sujeitos em profundidade, visando à educação e à promoção social. 

Diante disso, vale ressaltar que precisamos estar atentos ao 

contexto em que estamos inseridos, realizando um efetivo trabalho de 

equipe para que o conhecimento a ser explorado e trabalhado não fique 

fragmentado, para que não existam fronteiras entre as disciplinas e para 

que se possa fazer um verdadeiro “encaixe” entre uma e outra. É 
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necessário olhar os alunos estagiários e os conteúdos sob vários ângulos, é 

preciso ter uma postura interdisciplinar. Dessa forma, poderemos 

repensar não só a nossa ação docente, mas também a forma como o nosso 

aluno, futuro professor, age na sala de aula.  
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