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RESUMO 

 

O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório nos cursos de 

licenciatura e é considerado como uma etapa importante na formação inicial e para a 

profissão docente. Com o tema o estágio supervisionado na formação docente, essa 

dissertação tem como  problema, ou questão de pesquisa, entender de que maneira o 

estágio supervisionado da Licenciatura em Língua Inglesa do curso de Letras da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) contribui para a formação de um professor no 

modelo contra-hegemônico, categoria criada por Diniz-Pereira (2008), na perspectiva 

prática de formação docente. Tem-se como objetivo geral investigar como as relações que 

envolvem os estágios supervisionados dessa licenciatura podem contribuir para a formação 

e inserção na profissão docente. Já os objetivos específicos são: analisar as alterações 

curriculares e as legislações referentes ao estágio supervisionado; traçar um perfil da 

disciplina de estágio supervisionado em Língua Inglesa através dos relatos de experiência 

de alunos em formação inicial e dos professores das disciplinas; e, deixar contribuições 

para a discussão sobre os estágios das licenciaturas na UFOP e outras implementações 

relevantes nessa área. A hipótese foi previamente definida, ou seja, criada antes da coleta 

dos dados: o modelo de estágio implementado após a Resolução CNE/CP 1/2002 

(BRASIL, 2002a) – que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena – possui melhores condições de formação do professor na perspectiva de formação 

de um professor reflexivo, pois a prática nessa Resolução é vista sob a ótica 

interdisciplinar que articula diferentes práticas desenvolvendo-se a partir de procedimentos 

de observação e reflexão para atuar em situações contextualizadas. O referencial teórico 

proposto nessa pesquisa é composto por autores que tratam de concepções de estágio – 

Pimenta e Lima (2010) e Barreiro e Gebran (2006); modelo contra-hegemônico – Diniz-

Pereira (2008); conceito de “professor reflexivo” – Schon (1995) e (2000), Gómez (1995), 

Zeichner (2003), Pimenta (2010), Duarte (2003), Pimenta e Ghedin (2010), Ghedin (2010). 

Os caminhos metodológicos utilizados foram a abordagem qualitativa, pesquisa 

participativa e as técnicas de coleta de dados: análise documental, observação participante, 

grupo focal e entrevista semi-estruturada. Os dados coletados foram submetidos ao método 

análise de conteúdo, tendo por base principalmente a proposta de Laurence Bardin (2008), 

e discutidos dentro de 03 categorias “estágio como espaço privilegiado na formação 

docente”, “critérios legais e praticas formativas no estágio” e “professor de línguas”. Os 

resultados indicam que o estágio se ajusta a perspectiva de instrumentalização técnica 

(PIMENTA; LIMA, 2010), no modelo de formação hegemônico (DINIZ-PEREIRA, 2008) 

e pouco se articula com o conceito de professor reflexivo.  

 

Palavras-chave: Estágio supervisionado. Modelo contra-hegemônico. Professor reflexivo. 

Formação de professores.   
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ABSTRACT  

 

The internship is a compulsory component curriculum in undergraduate studies and is 

considered an important step in the pre-service and the teaching profession. With the theme 

internship in teaching education, this dissertation has this research question: understanding 

how the internship of Bachelor's degree in teaching English as a foreign language (TEFL) 

of Program in Language and Literature of Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

contributes to a teaching education in a model called “anti-hegemonic” (DINIZ-PEREIRA, 

2008), in practice perspective of teaching education. The general objective is to investigate 

how relationships that involve internship of Bachelor's degree in TEFL of UFOP can 

contributes for the formation and insertion of the teaching profession. Already the specific 

objectives are to analyze the changes of curriculum and legislation about internship; to 

draw a profile about the internship in English Language through narrative’s experience of 

students in pre-service and the professors of this subjects; and, to make contributions for 

the discussion of the internship of the degrees in UFOP and other relevant implementations 

in this area. The hypothesis was previously defined, was created before data collection: the 

internship model implemented after the Resolution CNE/CP 1/2002 (BRASIL, 2002a) - 

establishing the National Curriculum Guidelines for Teacher Training Basic Education at 

the college level, undergraduate course, full degree - has better teacher training in view of 

forming a reflective teacher practice because this Resolution is seen from an 

interdisciplinary perspective that articulates different practices developing itself from 

procedures observation and reflection to act in context. The theoretical framework 

proposed in this research consists of authors dealing with conceptions of internship - 

Pimenta and Lima (2010) and Barreiro and Gebran (2006); model anti-hegemonic - Diniz-

Pereira (2008), the concept of "reflective teacher" - Schön (1995) and (2000), Gómez 

(1995), Zeichner (2003), Pimenta (2010), Duarte (2003), Pimenta and Ghedin (2010), 

Ghedin (2010). The methodological approaches used were qualitative approach, 

participatory research and techniques of data collection: document analysis, participant 

observation, focus group and semi-structured interview. The collected data were subjected 

to content analysis method, based mainly proposed Laurence Bardin (2008), and discussed 

in 03 categories "internship as a privileged space in teacher education", "legal criteria and 

formatives practices in internship" and "language teacher". The results indicate that the 

internship fits the perspective of technical instrumentalization (PIMENTA; LIMA, 2010), 

the model hegemonic (DINIZ-PEREIRA, 2008) and little is linked to the concept of 

reflective teacher. 

 

Keywords: Internship. Model anti-hegemonic. Reflective teacher. Teaching education. 
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INTRODUÇÃO  

 

A pesquisa “O estágio na formação inicial de professores no ensino de língua 

inglesa” está inserida na linha de pesquisa “Instituição escolar, formação e profissão 

docente” do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Educação do Departamento de 

Educação da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

O interesse da pesquisadora em desenvolver essa pesquisa se iniciou ao final do seu 

curso de graduação em Letras da UFOP nas habilitações Licenciatura em Língua Inglesa e 

Licenciatura em Língua Portuguesa, no ano de 2010. Como exigência das habilitações, a 

pesquisadora realizou 08 módulos de estágio supervisionado, sendo 04 módulos para cada 

licenciatura, perfazendo um total de 840 horas
1
. A partir da realização dos estágios da 

segunda licenciatura, em Língua Portuguesa, a pesquisadora pôde perceber que não existia 

uma padronização das disciplinas de estágio dentro do curso de Letras e talvez, nem 

mesmo dentro de uma mesma habilitação. As atividades desenvolvidas ao longo dos 

módulos de estágio eram diversas e nem sempre possuíam uma continuidade devido, 

principalmente, à alternância de professores substitutos que ministravam as disciplinas.  

Nesse contexto, o principal questionamento da pesquisadora, enquanto aluna 

estagiária, era entender como a realização de todos os módulos de estágio, frente a essa 

descontinuidade, poderia ajudar a compreender a profissão docente, a conhecer tanto as 

estruturas físicas quanto organizacionais das escolas públicas da região
2
, a vivenciar as 

relações existentes na escola, entre outras questões. Compreender também como o 

conjunto das disciplinas de estágio, que apresenta uma carga horária bem maior em relação 

às outras disciplinas do currículo, influenciava na formação do aluno ao longo do curso de 

licenciatura. Assim, pelas experiências vivenciadas ao longo da graduação, acrescida de 

um aspecto emocional, a pesquisadora iniciou a sua busca por estudos relacionados ao 

estágio.  

A partir dessas inquietações, o tema escolhido para essa pesquisa é o estágio 

supervisionado na formação docente e o problema/questão de pesquisa é entender de que 

maneira o estágio supervisionado da Licenciatura em Língua Inglesa do curso de Letras da 

                                                            
1 A organização dos estágios supervisionados do curso de Letras da UFOP encontra-se presente no item “2.3. 

As licenciaturas do curso de Letras da UFOP” do “Capítulo 2 – O contexto de estágio no Brasil”. 
2 Os estágios dos cursos de licenciaturas da UFOP são realizados nas escolas de educação básica das cidades 

próximas aos campi da Universidade, principalmente nas cidades de Mariana, Ouro Preto e respectivos 

distritos. A escolha por escolas de educação básica segue as orientações da Resolução CNE/CP 1/2002, 

artigo 13, inciso 3º (BRASIL, 2002a).  
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UFOP contribui para a formação de um professor no modelo contra-hegemônico, na 

perspectiva prática de formação docente. 

A escolha pelo modelo contra-hegemônico se dá pelo fato de que nessa perspectiva 

o professor se concebe como um profissional que produz conhecimento e mais do que isso, 

é um sujeito que também possui um papel político e social. Visão oposta ao modelo 

hegemônico que é baseado na racionalidade técnica, vista como instrumental ou seja 

privilegia a aplicação de metodologias e recursos tecnológicos de ensino. Nesse contexto, 

considera-se problemática a formação do professor no modelo hegemônico já que ele 

possui um único direcionamento técnico de ensino aprendizagem sem levar em conta os 

aspectos sociais e históricos da educação. Julga-se relevante para essa pesquisa que o 

professor não seja um mero aplicador de técnicas ou transmissor de conhecimentos, marcas 

do modelo hegemônico, mas sim um profissional que consiga refletir e agir sobre os 

problemas e desafios encontrados ao longo da sua profissão, além de ser capaz de refazer 

sua prática pedagógica.  

O objetivo geral é investigar de que maneira as relações que envolvem os estágios 

supervisionados da Licenciatura em Língua Inglesa do curso de Letras da UFOP podem 

contribuir para a formação e inserção na profissão docente. Já os objetivos específicos são: 

 analisar as alterações curriculares e as legislações referentes ao estágio 

supervisionado; 

 traçar um perfil da disciplina de estágio supervisionado em Língua Inglesa através 

dos relatos de experiência de alunos em formação inicial e dos professores das 

disciplinas; 

 deixar contribuições para a discussão sobre os estágios das licenciaturas na UFOP e 

outras implementações relevantes nessa área.   

A hipótese previamente definida é: o modelo de estágio implementado após a 

Resolução CNE/CP 1/2002 (BRASIL, 2002a) – que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena – possui melhores condições de formação do professor na 

perspectiva de formação de um professor reflexivo, pois a prática nessa Resolução é vista 

numa perspectiva interdisciplinar que articula diferentes práticas desenvolvendo-se a partir 

de procedimentos de observação e reflexão para atuar em situações contextualizadas. 

A formação inicial nos cursos de licenciatura, como afirmam Barreiro e Gebran 

(2006), é vista como o começo da busca de uma base para o exercício da atividade docente. 

Dessa maneira, é necessário que se tenham concepções e práticas que levem à reflexão, a 
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fim de promover os saberes da experiência, articulados com a teoria, e que permitam ao 

professor uma análise integrada e sistemática da sua ação educativa de maneira 

interventiva e investigativa.  

Já a formação continuada, “deve ajudar o professor a desenvolver um conhecimento 

profissional que lhe permita avaliar a necessária potencialidade e a qualidade de inovação 

educativa que deve ser introduzida constantemente nas instituições [escolares]” 

(VASCONCELOS, 2005, p. 57).  

Desse modo, considera-se que o estágio supervisionado, quesito obrigatório das 

licenciaturas, é uma parte importante e necessária tanto na formação inicial quanto 

continuada do aluno, já que “a formação desse profissional não termina com a sua 

diplomação na agência formadora, mas completa-se em serviço” (DINIZ-PEREIRA, 2000, 

p. 49). Compreende-se que essa formação continuada no estágio supervisionado acontece, 

por exemplo, nas seguintes situações: para o estagiário que está cursando a primeira 

licenciatura porém já trabalha como professor na educação básica; para o estagiário que já 

fez um curso de licenciatura mas que está realizando outra licenciatura ou outro curso de 

pós-graduação que exija o estágio; e, para o professor do campo de estágio que acompanha 

o estagiário. O foco dessa pesquisa é o estágio na formação inicial, no entanto, torna-se 

necessário indicar que ele também pode ser visto como formação continuada, assim como 

apontam Pimenta e Lima (2010).  

Com essa pesquisa espera-se compreender melhor o que os estágios 

supervisionados das licenciaturas do curso de Letras da UFOP, nesse caso específico, 

representam na formação inicial e continuada do aluno, principalmente no que se refere à 

prática docente e seu aprimoramento contínuo.  

Nesse contexto, levando em consideração as observações de André (1997), abaixo, 

é que justifica-se o recorte dentre as licenciaturas de uma universidade, como campo de 

pesquisa.  

 

(...) é necessário (...) transcender o nível micro, acompanhando os 

diversos ‘fios’ que o vinculam às estruturas macrossociais, com o cuidado 

de não cair no outro extremo, ou seja, querer analisar uma realidade 

particular como uma ‘totalidade social’, isto é, como uma situação que se 

esgote em si mesma (ANDRÉ, 1997, p. 42).  

 

Portanto, a partir desse estudo realizado no nível micro, o estágio supervisionado da 

Licenciatura em Língua Inglesa do curso de Letras da UFOP, a forma e os conteúdos 

programáticos tratados nas disciplinas de estágio no nível macro, os estágios nos cursos de 
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licenciatura, poderão ser avaliados e (re)estruturados com a finalidade de preparar de 

maneira mais eficiente, mais realista e  mais crítica os futuros professores para a prática 

docente.  

 Para a melhor exposição da estrutura da dissertação fruto dessa pesquisa, esse texto 

está organizado nos seguintes capítulos:  

- o Capítulo 1 “O estágio e a formação docente: aspectos teóricos metodológicos” 

apresenta o estado da arte com o levantamento de teses e dissertações sobre o tema 

dessa pesquisa no Banco de Teses da CAPES a partir do ano de 2010. Além disso, 

contém o referencial teórico que embasa esse estudo: no que diz respeito ao estágio 

põe-se as concepções das autoras Selma Garrido Pimenta (Universidade de São 

Paulo – USP) (2010), Maria Socorro Lucena Lima (Universidade Estadual do Ceará 

– UECE) (2010), Iraíde Marques de Freitas Barreiro (Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP) (2006) e Raimunda Abou Gebran 

(Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE) (2006); já o modelo contra-

hegemônico é apresentado por Júlio Emílio Diniz-Pereira (Universidade Federal de 

Minas Gerais – UFMG) (2008); e o conceito de “professor reflexivo” que tem 

como base, principalmente, os estudos do norte-americano Donald A. Schön (1995) 

e (2000) e discutido por vários autores como Gómez (1995), Zeichner (2003), 

Pimenta (2010), Duarte (2003), Pimenta e Ghedin (2010), Ghedin (2010). Por fim, 

apresenta um diálogo entre o “professor reflexivo” e as disciplinas de estágio 

devido a dois motivos: uso do conceito “reflexão” no processo do professor que 

iniciará a carreira e preocupação com o conhecimento prático para desenvolver o 

trabalho docente. Em seguida, expôs-se os caminhos metodológicos utilizados na 

pesquisa como a escolha pela abordagem qualitativa, o uso da metodologia 

pesquisa participativa e as técnicas de coletas de dados (análise documental, 

observação participante, grupo focal e entrevista semi-estruturada), e a aplicação do 

método de Análise de Conteúdo embasado principalmente por Laurence Bardin 

(2008).  

 

- o Capítulo 2 “O contexto do estágio no Brasil” apresenta a legislação que 

regulamenta a disciplina de estágio supervisionado no Brasil após a Lei nº 9.394 - 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN (BRASIL, 1996): 

Resolução CNE/CP 1/2002 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 
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graduação plena (BRASIL, 2002a); e Resolução CNE/CP 2/2002 - Institui a 

duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de 

formação de professores da Educação Básica em nível superior (BRASIL, 2002b). 

Outros documentos também foram discutidos como os Pareceres CNE/CP 9/2001 

(BRASIL, 2001a) e CNE/CP 28/2001 (BRASIL, 2001b) que estabeleceram as 

resoluções citadas acima; a Resolução CNE/CES 18/2002 - Diretrizes Curriculares 

para os cursos de Letras (BRASIL, 2002c); e o Decreto nº 7.219 que dispõe o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID (BRASIL, 2010). 

Discute-se também nesse capítulo, o estágio nos cursos de licenciatura a partir de 

uma rápida moldura histórica das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDBs e das legislações que nortearam a formação de professores no Brasil. Em 

seguida, apresenta-se a UFOP enquanto instituição foco da pesquisa, o processo de 

reestruturação das licenciaturas iniciado em 2002 nessa instituição e a estrutura do 

curso de Letras, principalmente as licenciaturas. Por fim, especifica-se a 

Licenciatura em Língua Inglesa com o perfil do licenciando e seu campo de atuação 

profissional.  

 

- o Capítulo 3 “Análise dos dados” apresenta a análise dos dados coletados a partir 

das 03 categorias criadas “estágio como espaço privilegiado na formação docente”, 

“critérios legais e práticas formativas no estágio” e “professor de línguas”. Tal 

análise tem como base as falas dos sujeitos da pesquisa a partir dos grupos focais, 

das entrevistas, da observação participante.  

Por fim, seguem: a conclusão que discute os dados encontrados com a 

fundamentação teórica e as considerações finais que indicam possíveis sugestões, 

alterações e possibilidades para outras pesquisas; as referências bibliográficas utilizadas ao 

longo do texto; e os apêndices compostos pelo Termo de Compromisso Livre e Esclarecido 

(TCLE), roteiros dos grupos focais 1, 2 e 3 e das entrevistas, e os quadros analíticos.  
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1. CAPÍTULO 1 – O estágio e a formação docente: aspectos teóricos metodológicos 

 

 

1.1. Estado da arte 

 

A fim de contextualizar os principais itens dessa pesquisa – estágio supervisionado, 

modelos de formação de professores (modelo hegemônico e contra-hegemônico, categoria 

criada por Diniz-Pereira (2008)) e ensino de língua – e apontar o que as pesquisas têm 

demonstrado e contribuído para o campo da educação e da formação de professores foi 

realizada uma busca de teses e dissertações que abordam tais temas no banco de teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento e Pessoal de Nível Superior (CAPES), entre os anos 

2010 e 2012. Após a leitura dos resumos
3
, alguns trabalhos foram selecionados devido a 

proximidade das problemáticas.  

Em relação a busca do termo “estágio licenciatura” encontrou-se um total de 122 

trabalhos sendo 85 dissertações (19 em 2010, 35 em 2011 e 31 em 2012) e 37 teses (09 em 

2010, 07 em 2011 e 21 em 2012). Dentre as 82 problemáticas observadas, destaca-se 

algumas que mais se aproximam dessa pesquisa:  

 

Quadro 1 – Levantamento das principais problemáticas das teses e dissertações 

Número de 

temas 

encontrados 

Principais temas 

08 projeto pedagógico ou grade curricular 

07 alterações curriculares 

06 relação teoria e prática 

06 prática 

05 representação social  

03 relatório de estágio 

03 estágio (estrutura, objetivos) 

03 educação intercultural 

03 identidade 

                                                            
3 A busca por esses trabalhos foi feita somente a partir da leitura dos resumos devido à grande quantidade de 

teses e dissertações encontradas (122) e ao restrito tempo para a realização da pesquisa de mestrado. Por 

esses motivos, não foi realizada a leitura dos textos completos.  
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03 egressos dos cursos de licenciatura 

02 aspectos formativos e expectativas de formação 

02 memória 

02 saberes 

02 professores de matemática  

Fonte: Dados retirados do Banco de Teses da CAPES  

 

Outros temas também foram encontrados, porém com uma frequência menor, como 

relação aluno e ensino de língua inglesa, experiências no estágio, práxis, papel da escola no 

estágio, relação entre escola e universidade, formadores de professores, professor 

orientador e professor supervisor, relação professor da escola e estagiários, entre outros. 

Todos esses trabalhos listados relacionam o estágio ou um dos módulos de estágio do curso 

com essas temáticas, ou seja, o estágio tem sido pesquisado por diversos vieses no campo 

da formação docente.  

A fim de exemplificar, apresentam-se alguns estudos encontrados. Em relação a 

prática curricular, Antunes (2012) buscou identificar a concepção e a organização da 

prática como componente curricular nas diretrizes curriculares e nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) em Educação Física de Campinas/SP. Entre os resultados apontados pelo 

autor, a teoria é vista como uma via de mão única e a prática como aplicação da teoria; o 

estágio como instrumento privilegiado que articula as disciplinas das matrizes curriculares 

e a realidade do campo de trabalho. Hein (2010) já aponta que a prática recebe diferentes 

denominações nos documentos oficiais – LDB de 1996 e Diretrizes Curriculares – é 

considerada como fragmentada, generalizada, e como um “arremate” (palavras da autora) 

final das outras atividades do curso. Já Gosmatti (2010), procurou identificar como é vista 

a prática de ensino a partir dos professores de estágio supervisionado do curso de 

licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Paraná e da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná; e, os resultados demonstraram que os professores 

entendem as práticas de ensino por diversas perspectivas como imitação de modelos, 

instrumentalização técnica, práxis e tempo em sala de aula.  

A prática reflexiva também foi relacionada ao estágio. Guimarães (2010) buscou 

verificar se o estágio dos cursos de licenciatura em Matemática da Universidade Estadual 

de Goiás (UEG) tem provocado uma prática reflexiva nos alunos em formação inicial. Os 

resultados indicam que as ações para o desenvolvimento dessa prática ainda são tímidas e 

isoladas e que é necessário compreender o conceito da prática reflexiva e os fundamentos 
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da reflexão para  estruturar as propostas do estágio. Já Polaczinski (2011) discute a 

perspectiva de contextualização dos conhecimentos escolares em aulas no ensino médio 

propostas por estagiários do curso de licenciatura em Física e a necessidade de uma 

formação docente reflexiva no que diz respeito a inter-relação de teorias e conceitos em 

situações reais. Os resultados apontam indícios de reflexões sobre abordagens didáticas 

que podem favorecer a construção de conhecimentos escolares que contenham a relação 

entre a teoria e as reais situações em sala de aula.  

Medeiros (2010), já busca os elementos formativos que emergem da relação entre o 

estagiário e o professor da escola durante as atividades de estágio. Os resultados indicam 

que quando o estágio é bem direcionado e quando os professores da escola são 

colaboradores, emerge nos estagiários o desejo de assumir a profissão docente com 

diversas práticas pedagógicas.  

Montiel (2010) buscou analisar as mudanças e os impactos nos cursos de 

licenciatura em Educação Física do Rio Grande do Sul a partir das alterações curriculares 

devido a legislação atual do estágio supervisionado, Resoluções CNE/CP 1/2002 e 

CNE/CP 2/2002. Verificou que o grande impacto visto pelos coordenadores dos cursos e 

dos professores orientadores é o elevado número de estagiários nas escolas e a dificuldade 

dos professores em atender todos esses alunos. Como conclusão, apesar de necessitar de 

uma maior parceria entre escola e universidade, as alterações estabelecidas a partir das 

legislações já provocaram mudanças positivas na estruturação do curso estudado no que se 

refere a indicação de um caminho que aponta para a interação entre teoria e prática. Já 

Silva (2011) tenta compreender uma disciplina de estágio do curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas diante as alterações propostas por essas mesmas resoluções. Os 

resultados indicam que o estágio ainda se encontra fragmentado mesmo com o aumento da 

carga horária previsto da Resolução CNE/CP 2/2002, devido as modalidades didáticas 

utilizadas pelos estagiários que privilegiam a transmissão de informação ou conteúdos.   

Mendonça (2011) investigou as contribuições do curso de licenciatura em Física da 

Universidade Federal de Juiz de Fora a partir de obstáculos e desestímulos enfrentados por 

alunos desse curso durante o estágio no Colégio de Aplicação João XXIII. Os resultados 

indicam que o desestímulo é causado por fatores como desarticulação entre formação 

pedagógica e conteúdos específicos, abordagem centrada na perspectiva da racionalidade 

técnica
4
, ausência de uma maior identidade entre o currículo e a licenciatura.  

                                                            
4 Em linhas gerais, a perspectiva da racionalidade técnica centraliza a aplicação do conhecimento científico 

na prática educacional e os problemas são resolvidos objetivamente por meio de técnicas.  



20 
 

Pires (2011) pesquisou sobre o estágio a partir da visão do professor de estágio da 

universidade, professor orientador, principalmente no que diz respeito a articulação entre 

as dimensões teóricas e práticas na formação do futuro professor. Os resultados 

demonstram que apesar das novas implementações nos cursos de licenciaturas, os 

professores orientadores possuem um discurso inovador mas continuam presos a uma 

prática tradicional, ou seja, atuam da mesma maneira sem levar em consideração as 

mudanças que ocorrem na área da educação.    

Santos (2011) investigou as representações sociais dos estagiários dos cursos de 

licenciatura em Ciências Biológicas, como esses alunos assimilam a disciplina e suas 

contribuições para a formação profissional. Os dados revelam que os alunos veem o 

estágio como momentos de: aproximação entre a estrutura e o cotidiano escolar, 

aprimoramento da formação docente e aprendizado do trabalho docente, aprendizagem de 

métodos de ensino, estabelecimento da relação entre teoria e prática, oportunidade de 

desenvolvimento pessoal e profissional, transição de estagiário para professor.  

Em relação as tendências metodológicas, grande parte dos estudos encontrados 

realizou uma pesquisa qualitativa e as técnicas de coletas de dados foram entrevistas, grupo 

de discussão ou questionários. No entanto, nem sempre os resumos são bem elaborados no 

sentido de conter as informações básicas da pesquisa como tema, objetivos, metodologia e 

resultados. Por exemplo, alguns autores enfatizam o referencial teórico e não apresentam 

os caminhos metodológicos utilizados. É necessário pensar que ao se fazer buscas de 

pesquisa em um banco de dados, o resumo é uma parte essencial que simplifica as 

informações da pesquisa e guia os leitores.  

A partir dessa contextualização, com teses e dissertações sobre o tema dessa 

pesquisa, nota-se que por mais que haja estudos sobre os estágios nos cursos de 

licenciatura, os autores indicam lacunas a serem melhores exploradas tanto na universidade 

quanto nos campos de estágio. E essas lacunas normalmente estão relacionadas com a falta 

de articulação entre a formação (os cursos de licenciatura) e a profissão docente (a atuação 

nas escolas).  

Assim, essa pesquisa torna-se relevante pois discute questões relacionadas as 

licenciaturas de uma maneira geral, as disciplinas de estágio, a relação teoria e prática, os 

modelos de formação de professores e o conceito de professor reflexivo com o objetivo de 

propor melhorias na formação e na profissão docente.   
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1.2. Referencial teórico  

 

O referencial teórico proposto nessa pesquisa é composto por autores que tratam de 

concepções de estágio – Pimenta e Lima (2010) e Barreiro e Gebran (2006); modelo 

contra-hegemônico – Diniz-Pereira (2008); conceito de “professor reflexivo” – Schön 

(1995) e (2000), Gómez (1995), Zeichner (2003), Pimenta (2010), Duarte (2003), Pimenta 

e Ghedin (2010), Ghedin (2010).  

Para melhor visualização desse referencial, segue o quadro: 

 

Quadro 2 – Referencial teórico 

Modelos de formação 

de professores 

hegemônico contra-hegemônico 

Racionalidades técnica prática crítica 

Concepções de estágio 1) imitação de modelos 

2) instrumentalização técnica 

3) investigativo, reflexivo 

Conceito de professor 

reflexivo 

 prática 

reflexiva 

 

Fonte: Informações organizadas pela pesquisadora  

 

Esse referencial auxilia na discussão do tema e da hipótese dessa pesquisa, pois ao 

realizar um diálogo entre os dados encontrados e a fundamentação teórica, tem-se uma 

contribuição para os estudos na área de formação de professor. Mais importante é entender 

em que sentido essa pesquisa avança em relação ao que já estava sendo discutido sobre o 

tema “estágio supervisionado na formação docente” no campo da Educação e em especial 

para a formação docente.   

 

 

1.2.1. As concepções de estágio 

 

 As concepções de estágio que fundamentam essa pesquisa se baseiam nos estudos 

realizados pelas professoras Selma Garrido Pimenta (Universidade de São Paulo – USP) 

(2010), Maria Socorro Lucena Lima (Universidade Estadual do Ceará – UECE) (2010), 

Iraíde Marques de Freitas Barreiro (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
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– UNESP) (2006) e Raimunda Abou Gebran (Universidade do Oeste Paulista – 

UNOESTE) (2006).   

 Pimenta e Lima (2010)
5
 explicitam que um dos modos de aprender a profissão é a 

partir das perspectivas da imitação de modelos e da instrumentalização técnica, e mostram 

como eles são evidenciados nos estágios.  

Na primeira perspectiva, imitação de modelos, aprende-se a profissão de professor 

a partir da imitação, observação, reprodução e reelaboração de modelos considerados bons. 

Assim, os alunos separam o que consideram adequado no modo de ser do professor 

observado e acrescentam novos modos de acordo com o contexto no qual estão inseridos. 

Essa concepção caracteriza o modo tradicional da atuação dos professores seguindo um 

pressuposto de que a realidade do ensino e os alunos que frequentam a escola não estão 

sujeitos a mudanças. Em relação à formação do professor,  

 

essa perspectiva está ligada a uma concepção de professor que não 

valoriza sua formação intelectual, reduzindo a atividade docente apenas a 

um fazer que será bem-sucedido quanto mais se aproximar dos modelos 

observados. Por isso, gera o conformismo, é conservadora de hábitos, 

ideias e valores, comportamentos pessoais e sociais legitimados pela 

cultura institucional dominante (PIMENTA; LIMA, 2010, p. 36).  

 

Nesse contexto, o estágio se limita a observação e imitação dos professores em aula 

sem uma “análise crítica fundamentada teoricamente e legitimada na realidade social em 

que o ensino se processa” (PIMENTA; LIMA, 2010, p. 36). Ou seja, a observação se reduz 

à sala de aula sem levar em consideração a análise do contexto escolar.   

Na segunda perspectiva, instrumentalização técnica, o profissional precisa dominar 

as rotinas de intervenção técnica derivadas dos conhecimentos científicos sem 

necessariamente dominá-los, ou seja, o profissional se reduz ao prático. Para Pimenta e 

Lima (2010), essa visão tem sido traduzida em posturas dicotômicas na relação teoria e 

prática, pois “a prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão podem 

reforçar a ilusão de que há uma prática sem teoria ou de uma teoria desvinculada da 

prática” (PIMENTA; LIMA, 2010, p. 37). Assim, o estágio se limita a “hora da prática” 

como apontam as autoras, na qual valoriza-se, por exemplo, o “como fazer”, as técnicas a 

serem aplicadas em sala de aula, as habilidades para condução da turma e ao 

preenchimento de fichas de observação. Nota-se que os alunos reforçam essa perspectiva 

                                                            
5 A primeira edição da obra “Estágio e docência” foi publicada no ano de 2004, porém a obra consultada é a 

quinta edição publicada no ano de 2010.  
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quando buscam técnicas e metodologias universais para resolver problemas que dizem 

respeito à profissão e ao ensino.  

Segundo Barreiro e Gebran (2006), a maioria dos estágios se constitui de forma 

burocrática através das atividades de preenchimento de fichas, observação, participação e 

regência e não possuem metas investigativas. Com isso,  

 

por um lado se reforça a perspectiva do ensino como imitação de 

modelos, sem privilegiar a análise crítica do contexto escolar, da 

formação de professores, dos processos constitutivos da aula e, por outro, 

reforçam-se práticas institucionais não reflexivas, presentes nas unidades 

formadoras de professores e nas escolas da educação básica, que 

concebem o estágio como o momento da prática e de aprendizagens de 

técnica do bem-fazer (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p. 26-27).  

 

 Em relação à conceituação do estágio, Pimenta e Lima (2010) apontam que seu 

desenvolvimento deve se basear em uma “atitude investigativa, que envolve a reflexão e a 

intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade” (PIMENTA; 

LIMA, 2010, p. 34). Ao estágio “compete possibilitar que os futuros professores 

compreendam a complexidade das práticas institucionais e das ações aí praticadas por seus 

profissionais como alternativa de preparo para sua inserção profissional” (PIMENTA; 

LIMA, 2010, p. 43).  

Para Barreiro e Gebran (2006), o estágio se constitui em um espaço de 

aprendizagens e de saberes
6
 numa perspectiva prática reflexiva, de forma a ultrapassar as 

questões burocráticas da disciplina, como preenchimento de fichas e cumprimento de carga 

horária, e as recorrentes atividades relacionadas com observação e regência em sala de 

aula.  

 Segundo essas autoras 

 

a formação inicial e o estágio devem pautar-se pela investigação da 

realidade, por uma prática intencional, de modo que as ações sejam 

marcadas por processos reflexivos entre os professores-formadores e os 

futuros professores, ao examinarem, questionarem e avaliarem 

criticamente o seu fazer, o seu pensar e a sua prática (BARREIRO; 

GEBRAN, 2006, p. 21).  

 

                                                            
6 Para Tardif e Raymond (2000), a noção de “saber” possui um sentido amplo que abarca conhecimentos, 

competências, habilidades ou aptidões e atitudes do docente.  
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 Assim, para essas autoras, os conteúdos e atividades a serem desenvolvidas no 

estágio devem discutir questões relacionadas com a profissionalização, trabalho, identidade 

docente, entre outras, que possam contextualizar a formação e a atuação profissional.     

Nota-se que esses conceitos se distanciam das perspectivas da imitação de modelos 

e da instrumentalização técnica e apontam para um caráter investigativo, interventivo e 

reflexivo dessa disciplina.  

A escolha pelas perspectivas dessas autoras se deu pelo fato de que elas apresentam 

discussões que apontam as características historicamente marcantes no estágio, como 

requisito burocrático e parte prática dos cursos de licenciatura. Além disso, elas apontam 

como o estágio deveria ser visto e estruturado a partir de conceitos que possuem um caráter 

investigativo do contexto escolar como um todo e não somente em ambientes localizados 

como a sala de aula. Assim como utilizam também o conceito “reflexão” em suas 

concepções a fim de esclarecer como deve ser o trabalho desenvolvido tanto pelos 

estagiários quanto pelos professores orientadores e supervisores a partir de um olhar mais 

analítico das relações escolares. Desta maneira, o posicionamento das autoras contribui 

para a discussão da hipótese dessa pesquisa que considera o modelo de estágio 

implementado após a Resolução CNE/CP 1/2002 com melhores condições de formação do 

professor na perspectiva de formação de um professor reflexivo.  

Levando também em consideração o objetivo geral dessa pesquisa, que é investigar 

como as relações que envolvem os estágios supervisionados da Licenciatura em Língua 

Inglesa do curso de Letras da UFOP podem contribuir para a formação e inserção na 

profissão docente, considera-se importante entender as discussões e concepções de estágio 

dessas autoras a fim de embasar e auxiliar a análise dos dados diante das perspectivas dos 

professores orientadores e dos alunos estagiários e, posteriormente, traçar um possível 

perfil desse estágio supervisionado. 

Assim, após a análise dos dados, pode-se relacionar as disciplinas de estágio 

acompanhadas pela pesquisadora nesse estudo durante o segundo semestre de 2011 com as 

concepções de estágio apresentadas para verificar em qual perspectiva tais disciplinas se 

adéquam: da imitação de modelos, da instrumentalização técnica ou da crítica reflexiva. 

Tais perspectivas fazem parte de modelos de formação de professores discutidos a seguir.  
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1.2.2. O modelo contra-hegemônico 

 

 O problema dessa pesquisa, de que maneira o estágio supervisionado da 

licenciatura em Língua Inglesa do curso de Letras da UFOP contribui para a formação de 

um professor na perspectiva prática de formação docente, está alinhado a um modelo 

chamado de “contra-hegemônico” (DINIZ-PEREIRA, 2008)
7
. Esse termo “modelo contra-

hegemônico” é usado pelo professor Júlio Emílio Diniz-Pereira (2008), da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), na discussão sobre os modos de formação, criando 

modelos que lutam por posições hegemônicas no campo da formação de professores. Para 

esse autor, os modelos hegemônicos são baseados na racionalidade técnica e os modelos 

contra-hegemônicos se fundamentam na racionalidade prática e na racionalidade crítica 

(ver quadro, p. 22).  

Esses modelos podem ser vistos como um conjunto de características que marcam 

uma determinada perspectiva no campo da formação de professores no que diz respeito às 

relações de ensino e aprendizagem, por exemplo o papel do professor como profissional e 

a forma de utilização dos recursos didáticos.  

Os modelos mais discutidos são os da racionalidade técnica e da racionalidade 

prática, que marcam em diferentes décadas o campo da formação de professores no Brasil. 

Em linhas gerais, a principal característica do primeiro é a aplicação de teorias e técnicas 

científicas às situações práticas, e do segundo é a produção de saberes nos momentos 

práticos.  

Para entender melhor a diferença entre os modelos, primeiramente apresenta-se 

uma breve contextualização da mudança nos modelos de formação docente no Brasil entre 

os anos 70 e 90.  

No inicio da década de 70, a educação tinha uma visão mais funcionalista e as 

pesquisas davam enfoque nas dimensões técnicas na formação de professores e 

especialistas, ou seja, preocupava-se com a instrumentalização técnica, na qual o professor 

planejava componentes do processo ensino aprendizagem, como avaliação e seleção de 

conteúdos, para aplicar e obter resultados eficazes e eficientes. Já na segunda metade da 

década de 70, esse aspecto técnico e funcionalista passa a ser rejeitado principalmente por 

influências de estudos filosóficos e sociológicos em que a educação é vista como uma 

prática social engajada com o sistema econômico e político da época. Porém, mesmo com 

                                                            
7 A primeira edição da obra “A pesquisa na formação e no trabalho docente” foi publicada no ano de 2002. 
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o conhecimento da teoria sociológica que apontava a escola como reprodutora das relações 

sociais, as licenciaturas no final dos anos 70 ainda se constituíram por aspectos funcionais 

e operacionais (DINIZ-PEREIRA, 2000).  

Essa perspectiva de formação docente realmente começa a ser modificada nos anos 

80 quando debatia-se o caráter político da prática pedagógica e o envolvimento do 

professor com as classes populares. Principalmente, devido a motivação em superar o 

autoritarismo instaurado em 1964 e em buscar a redemocratização no Brasil. Os 

recorrentes estudos sobre formação de professores defendiam melhores condições de 

trabalho e salários para os docentes, motivos que levaram os professores das escolas 

públicas de 1° e 2° graus a realizarem as primeiras greves contra a desvalorização e 

descaracterização do magistério. Surge também, até a segunda metade dos anos 80, o 

sujeito educador em oposição ao perfil do professor dos anos 70 que preocupava-se, 

primordialmente, com métodos e recursos tecnológicos de ensino. Para a figura do 

educador, o mais relevante era compreender-se como um agente sócio-político e romper 

com a formação tecnicista anterior. Outras temáticas também foram discutidas nessa 

década como função da educação escolar, feminização do magistério, papel do professor, 

relação entre competência técnica e compromisso político do educador, relação teoria e 

prática (DINIZ-PEREIRA, 2000).  

Nos anos 90, as pesquisas sobre formação de professores destaca o papel do agente-

sujeito, principalmente a formação dos professores pesquisador e reflexivo devido a 

preocupação em formar um profissional docente que articule pesquisa e ensino, teoria e 

prática, reflexão e ação didática. Além disso, temas como saberes escolares e saberes 

docentes também foram pesquisados nessa época (DINIZ-PEREIRA, 2000). Para 

Perrenoud (1998), tal período é marcado com palavras-chave como alternância, prática 

reflexiva, profissionalização, competências, práticas de análise. 

Em síntese, segundo Therrien (1998), existem três direções que orientam a 

formação do professor entre as décadas de 60 e 90: 

 

uma primeira direção, mais tradicional, claramente fragmentada e 

inspirada nas ciências instrumentais que atendem à divisão social do 

trabalho segundo o modelo taylorista e fordista do capitalismo moderno, 

defendeu a formação de especialistas em educação. (...) uma outra 

direção, sob um manto de renovação e ‘promoção da qualidade e 

eficiência’, sugere a formação de professores ecléticos, versáteis e 

generalistas (...) a terceira direção, que relaciona-se com a formação de 

professores ‘globalista’ é baseada na ideia de que os movimentos da 
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sociedade se constituem nos parâmetros críticos para a reflexão social e 

educacional (p. 239, tradução nossa)8. 

  

A partir desse contexto político e histórico, percebe-se que a educação brasileira é 

permeada por concepções tradicionais, eficientes e globalistas. Já o professor deixa de 

preocupar-se com seu aprimoramento técnico no papel de transmissor de conhecimentos, 

principalmente nos anos 70, e passa a ser visto como um profissional que produz 

conhecimentos, a partir dos anos 90.  

Ao relacionar esses modelos com o estágio nos cursos de licenciatura, nota-se 

posturas diferenciadas: na racionalidade técnica, todo o conhecimento teórico adquirido ao 

longo do curso de graduação é aplicado no estágio; e, na racionalidade prática, o 

conhecimento sobre a prática docente é construído ao longo do curso. Observa-se também 

que as atuais políticas de formação docente (discutidas neste texto no capítulo 2), são 

definidas a partir da crítica ao modelo da racionalidade técnica e direcionadas pelo modelo 

da racionalidade prática ao compreender a prática como ponto central da formação de 

professores.  

No modelo da racionalidade técnica, o conhecimento científico é aplicado na 

prática educacional e as questões educacionais são resolvidas por meio de procedimentos 

racionais da ciência, ou seja, tratadas objetivamente como problemas técnicos (DINIZ-

PEREIRA, 2008). Nesse contexto, o professor se torna um técnico que recorre as regras 

científicas da sua área de formação e as aplicam em sala de aula como um modo de 

solucionar os problemas da sua prática. Ou seja, não há reflexão ou posicionamento crítico 

por parte do professor e sim, uma utilização de recursos ou conhecimentos científicos já 

existentes.   

No modelo da racionalidade prática, a educação é vista como um processo 

complexo que envolve conhecimento teórico e prático que permeiam as incertezas da 

carreira docente. O professor é visto como “um profissional que reflete, questiona e 

constantemente examina sua prática pedagógica cotidiana, a qual por sua vez não está 

limitada ao chão da escola” (DINIZ-PEREIRA, 2008, p. 26). Tal modelo propõe uma nova 

                                                            
8 Original: “une première, plus traditionnelle, clairement fragmentée et inspirée des sciences instrumentales, 

qui répondent à la division sociale du travail selon le modèle tayloriste et fordiste du capitalisme moderne, 

prône la formation de spécialistes en éducation. (...) une autre direction, sous un manteau de rénovation et de 

‘promotion de la qualité et de l’efficience’, suggère la formation d’enseignants écletiques, polyvalents et 

généralistes (...) la troisième orientation, à laquelle se rattache la formation de l’enseignant ‘globaliste’, a 

pour base l’idée que les mouvements de la société constituent des paramètres cruciaux pour la réflexion 

sociale et éducationelle” (p. 239). 
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forma de pensar a formação de professores ao procurar superar os empecilhos do modelo 

positivista
9
 e romper com concepções dominantes e tradicionais do campo. 

 No modelo da racionalidade crítica, Diniz-Pereira (2008) utiliza a concepção dos 

autores Carr e Kemmis (1986) ao dizer que nesse modelo a educação é historicamente 

localizada – “acontece contra um pano de fundo sócio-histórico e projeta uma visão do tipo 

de futuro que nós esperamos construir” (DINIZ-PEREIRA, 2008, p. 28), é uma atividade 

social – “com consequências sociais, não apenas uma questão de desenvolvimento 

individual” (DINIZ-PEREIRA, 2008, p. 28), intrinsecamente política – “afetando as 

escolhas de vida daqueles envolvidos no processo” (DINIZ-PEREIRA, 2008, p. 28) e 

problemática – “seu propósito, a situação social que ele modela ou sugere, o caminho que 

ele cria ou determina relações entre os participantes, o tipo de meio na qual ele trabalha e o 

tipo de conhecimento para o qual ele dá forma” (CARR, KEMMIS, 1986, p. 39, apud 

DINIZ-PEREIRA, 2008, p. 28).  

 Para Diniz-Pereira (2008), as três racionalidades (técnica, prática e crítica) 

concebem o professor como alguém que levanta problemas, mas as concepções em relação 

à natureza do trabalho docente se divergem: “os modelos técnicos têm uma concepção 

instrumental sobre o levantamento de problemas; os práticos têm uma perspectiva mais 

interpretativa e os modelos críticos têm uma visão política explícita sobre o assunto” 

(DINIZ-PEREIRA, 2008, p. 29).  

 Segue um quadro para melhor visualização desses modelos: 

 

Quadro 3 – Modelos de formação de professores 

Modelos hegemônicos   Modelos contra-hegemônicos  

Racionalidade técnica Racionalidade prática Racionalidade crítica 

- aplicação de teorias e técnicas 

científicas às situações práticas.  

- produção de saberes 

nos momentos práticos. 

- visão política 

explícita. 

 Fonte: Informações organizadas pela pesquisadora 

 

Considera-se que é necessário entender esses modelos, de forma não tão engessada, 

para compreender como atuam as vertentes das pesquisas educacionais no campo de 

formação de professores. Nessa pesquisa, escolheu-se o modelo contra-hegemônico, 

                                                            
9 No modelo positivista, privilegia-se “a busca da estabilidade constante dos fenômenos humanos, a estrutura 

fixa das relações e a ordem permanente dos vínculos sociais” (CHIZZOTTI, 2009, p. 78). Os postulados 

desse modelo são: “investigação da constância, da estabilidade, da ordem e das relações causais explicativas 

dos fenômenos em todos os domínios das ciências da natureza” (CHIZZOTTI, 2009, p. 77).  
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expresso na concepção da racionalidade prática, especialmente pela principal característica 

desse modelo: o fato do professor refletir, entre outras ações, sobre a sua prática ao realizar 

julgamentos baseados na própria experiência e nas necessidades das situações práticas. 

Desse modo, tem-se uma hipótese de que há uma aproximação na postura desse professor 

entre esse modelo, o conceito de “professor reflexivo” e o estágio supervisionado nos 

cursos de licenciatura.  

 

 

1.2.3. O “professor reflexivo”e a formação de professores  

 

Ao se pensar o papel do professor como profissional, nota-se que o conceito 

“prático reflexivo” é uma metáfora criada a partir de uma crítica generalizada à 

racionalidade técnica (GÓMEZ, 1995). Ou seja, uma reação contra a visão do educador 

como um técnico, participante passivo e executor de tarefas, e contra a aceitação de formas 

verticalizadas de reforma educacional (ZEICHNER, 2003). Para Gómez (1995), o objetivo 

dessa expressão é superar a “relação linear e mecânica entre o conhecimento científico-

técnico e a prática da sala de aula” (GÓMEZ, 1995, p. 102).  

Para essa pesquisa o conceito “professor reflexivo” é visto como uma concepção a 

ser desenvolvida nos cursos de formação de professores e não como um modelo 

categórico, como apresentado no tópico anterior. Porém, para uma visão mais esquemática, 

acredita-se que tal conceito possa se situar juntamente com racionalidade prática devido às 

semelhanças no processo de formação, como a preocupação com a prática docente (ver 

quadro, p. 22). 

O principal fundador desse conceito foi o norte-americano Donald A. Schön, 

professor de Estudos Urbanos no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) nos 

Estados Unidos, no qual realizou estudos nos cursos de formação de profissionais sobre 

reformas curriculares. Influenciado pelos autores John Dewey, Alexander Luria e Michael 

Polanyi, entre outros, Schön se baseia na epistemologia da prática para propor a 

valorização de uma prática reflexiva na formação dos profissionais, sendo capaz de 

responder a situações novas e inesperadas (PIMENTA, 2010). 

 Segundo Schön (1995), esse ensino possibilita que os alunos comecem a praticar 

antes de compreenderem de modo racional o que fazem. O “prático reflexivo”, nesse 

sentido, implica em um tipo de “aprender fazendo” no qual a prática profissional é 

valorizada como um momento de construção de conhecimento por meio da reflexão, da 
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análise e da problematização dessa prática. Dessa forma, Schön (2000), defende que essa 

perspectiva reflexiva esteja presente no currículo. Nesse caso, o ensino “prático reflexivo” 

deve ser vivenciado ao longo do curso, já que ele demanda tempo e precisa estabelecer 

suas próprias tradições, não se posicionando em último lugar do currículo normativo.  

 A partir do intenso uso do conceito “professor reflexivo” nas pesquisas no campo 

da formação de professores a partir dos anos 90, surgem as críticas sobre esse conceito.   

Vários autores abordam os limites e as fragilidades do pensamento schöniano, 

como Duarte (2003) ao argumentar que Schön possui uma pedagogia que desvaloriza o 

conhecimento escolar e uma epistemologia que desvaloriza o conhecimento teórico, 

científico e acadêmico.  

Na obra organizada por Pimenta e Ghedin (2010)
10

, os autores expõem suas 

problemáticas em relação ao conceito através de análises sistemáticas com o objetivo de 

aprofundar os estudos dessa perspectiva teórica para a formação de professores no Brasil. 

Pimenta (2010), por exemplo, analisa a apropriação do conceito “professor reflexivo” no 

país e aponta que esse conceito precisa ser acompanhado por políticas públicas para ser 

efetivado senão, ele se transforma em um discurso falacioso que culpabiliza professores e 

isenta governantes de responsabilidades e compromissos. Ghedin (2010) aponta que a 

crítica contra a proposta de Schön parte dos fundamentos pragmáticos que reduzem a 

reflexão nos espaços estreitos de sala de aula. E acredita que a reflexão deve ser crítica, 

capaz de ressignificar e redimensionar a prática.  

 Zeichner (2003) aponta que há diferenças nas perspectivas sobre ensino, 

aprendizagem, educação e ordem social entre os que utilizam o slogan do ensino reflexivo. 

Alerta ainda que, atualmente, o espectro de crenças desses temas foi incorporado ao 

discurso desse ensino fazendo com que todos aderissem à moda e se comprometessem com 

versões do ensino reflexivo sem levar em consideração as orientações ideológicas de cada 

um.  

 Essas críticas realizadas por Pimenta (2010), Ghedin (2010) e Zeichner (2003) 

partem das diferentes concepções de professores que eles possuem em relação à concepção 

proposta por Schön. Esses autores já trazem outros aspectos, não trabalhados pelo Schön, 

que são os determinantes do contexto da ação de ensinar e aprender ressaltando a 

importância do professor nessa perspectiva que relaciona o compromisso, o sentido e o 

significado da aprendizagem na formação humana.  

                                                            
10 A primeira edição da obra “Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito” foi publicada no 

ano de 2002, porém a obra consultada é a sexta edição publicada no ano de 2010. 
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 Apesar dessas críticas e de outras que o conceito de “professor reflexivo” pode 

acarretar, considera-se ainda relevante o estudo desse conceito em cursos de formação de 

professores, pois a discussão sobre a racionalidade prática, presente também na temática do 

“professor reflexivo”, é um fator a ser desenvolvido em cursos de licenciatura, 

principalmente nas disciplinas de estágio que normalmente são rotuladas como a parte 

prática da formação. Portanto, propõe-se um diálogo entre a utilização desse conceito na 

disciplina de estágio supervisionado.  

 

 

1.2.4. Relação entre estágio e professor prático reflexivo 

 

 A pesquisa propõe um diálogo entre o conceito “professor reflexivo” e as 

disciplinas de estágio supervisionado nos cursos de licenciatura por dois motivos: o 

primeiro diz respeito ao próprio uso do conceito “reflexão” no processo formativo do 

professor que vai iniciar a carreira; e o segundo, está localizado na preocupação com o 

conhecimento prático que esse futuro professor necessita para desenvolver seu trabalho 

docente e consequentemente, sua carreira profissional.  

É recorrente o uso do conceito “reflexão” nas concepções de estágio utilizadas 

pelas professoras Barreiro e Gebran (2006) e Pimenta e Lima (2010), e na legislação, 

Parecer CNE/CP 9/2001 (BRASIL, 2001a) e Resolução CNE/CP 1/2002. Além de 

identificar a presença de tal conceito é necessário também entender qual perspectiva ou 

qual embasamento teórico-metodológico e político está por trás desse uso, de forma a 

evitar a utilização indiscriminada do conceito. Por exemplo, no Parecer CNE/CP 9/2001, o 

conceito “reflexão” aparece na expressão “ação-reflexão-ação” no seguinte segmento “a 

aprendizagem deve ser orientada pelo princípio metodológico geral que pode ser traduzido 

pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de situações-problemas como uma das 

estratégias didáticas privilegiadas” (BRASIL, 2001a, p. 41). Nesse caso é importante 

analisar em que medida o uso dessa expressão faz referência ou até mesmo alusão ao 

conceito proposto por Schön. Propõe-se então, a utilização do pensamento schöniano sobre 

“professor reflexivo” como uma das perspectivas a embasar o uso de tal conceito, de forma 

clara e pontual, a fim de evitar seu uso inadequado ou generalizado no discurso 

educacional, como comenta Zeichner (2003). 

Outro ponto é a preocupação com o conhecimento prático presente tanto na 

disciplina de estágio, considerada a principal disciplina prática dos cursos de licenciatura, 
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quanto no conceito de “professor reflexivo”. Para Schön (1995) é importante juntar as três 

dimensões da reflexão sobre a prática: a compreensão das matérias pelo aluno, a interação 

interpessoal entre o professor e o aluno e a dimensão burocrática da prática. A utilização 

dessas dimensões para guiar as atividades de estágio, principalmente quando o aluno em 

formação encontra-se no campo de estágio, pode propiciar um olhar mais abrangente e 

esclarecedor de como é a profissão docente, principalmente por desenvolver questões de 

estrutura física, de relações humanas e de legislação.  

Nota-se que a reflexão, como apontam Lima e Aroeira (2011), não ocorre somente 

no plano individual, pois o refletir “necessita incorporar o dado dos outros e, desse modo, 

ampliar possibilidades concretas de trabalho coletivo” (LIMA; AROEIRA, p. 119). Em 

relação ao estágio supervisionado, essas autoras comentam que os vários atores envolvidos 

no processo formativo como estagiários, professores orientadores e professores 

supervisores, podem produzir saberes permitindo assim momentos de aprendizagem 

coletiva.  

Assim, esse diálogo entre o conceito “professor reflexivo” e as disciplinas de 

estágio supervisionado pode propiciar ao aluno em formação uma visão mais ampla sobre 

a sua atuação na escola e nos demais espaços educacionais que a envolve através das 

disciplinas de estágio. Nesse sentido, “a luta por um estágio melhor vincula-se à luta pela 

melhoria dos cursos de formação de professores, pela valorização do magistério e por uma 

escola de ensino fundamental e médio mais democrática” (PIMENTA; LIMA, 2010, p. 

140).  

   

 

1.3. Caminhos metodológicos  

 

A pesquisa segue a abordagem qualitativa. Para Chizzotti (2009), esse tipo de 

abordagem abriga diferentes correntes de pesquisa que no geral se fundamentam em 

pressupostos contrários ao modelo experimental e utilizam técnicas e métodos diferentes 

dos estudos experimentais. Os cientistas dessa abordagem afirmam que as ciências 

humanas têm suas especificidades devido aos estudos de comportamento humano e social, 

portanto são ciências específicas com metodologias próprias. Além disso, eles se  
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recusam a admitir que as ciências humanas e sociais devam-se conduzir 

pelo paradigma das ciências da natureza e devam legimitar seus 

conhecimentos por processos quantificáveis que venham a se transformar, 

por técnicas de mensuração, em leis e explicações gerais (...) consideram, 

ainda, que a adoção de modelos estritamente experimentais conduz a 

generalizações errôneas em ciências humanas, baseiam-se em um 

simplismo conceitual que não apreende um campo científico específico e 

dissimulam, sob pretexto de um modelo único, o controle ideológico das 

pesquisas (CHIZZOTTI, 2009, p. 79).  

 

 Segundo esse autor, a forma como os conhecimentos são apreendidos e legitimados 

leva em consideração o sujeito como parte integrante que interpreta e atribui significados 

aos fenômenos. Ou seja, “há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito” (CHIZZOTTI, 2009, p. 79). Já em relação ao objeto, 

“não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos 

concretos criam em suas ações” (CHIZZOTTI, 2009, p. 79).  

Já Bogdan e Biklen (1994) apresentam cinco características da abordagem 

qualitativa: 1) a fonte direta dos dados é o ambiente natural, ou seja, o investigador se 

insere nas situações ou lugares como escolas e famílias para compreender as questões 

educativas, se preocupam com o contexto; 2) é descritiva pois os dados recolhidos não são 

em forma de números, mas sim em forma de palavras ou imagens retiradas de transcrições 

de entrevistas, notas de campos, fotografias, documentos pessoais ou outros registros. A 

análise é minuciosa, levando em consideração toda a riqueza dos dados; 3) prevalência de 

interesse no processo do que nos resultados ou produtos, ou seja, é mais importante o 

modo, procedimento e interação dos fatos do que seu resultado; 4) análise de dados de 

forma indutiva pois as abstrações são desenvolvidas a partir do afunilamento dos dados; 5) 

importância para o significado pois investiga-se o modo que as pessoas guiam suas vidas.  

 Nesse contexto, a escolha pela abordagem qualitativa se justifica principalmente 

pelo fato de que essa pesquisa e as perspectivas dessa abordagem consideram as 

informações dos sujeitos participantes como fontes de conhecimento. Além desse estudo 

corroborar com todas as características apresentadas acima por Bogdan e Bibklen (1994).  

Utiliza-se a metodologia pesquisa participativa com o uso das técnicas de coleta de 

dados: análise documental, observação participante, grupo focal e entrevista semi-

estruturada. Os dados coletados foram submetidos ao método análise de conteúdo, tendo 

por base principalmente a proposta de Laurence Bardin (2008).  
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Importante lembrar que, todos os sujeitos da pesquisa, receberam e assinaram o 

Termo de Compromisso Livre Esclarecido (TCLE) antes de participarem dos grupos focais 

e das entrevistas. Esse termo contém informações sobre a pesquisa, sobre o sigilo dos 

sujeitos e das informações coletadas, e o consentimento dos participantes. O TCLE 

utilizado encontra-se no apêndice A.  

Para preservar o anonimato dos sujeitos e escolas, os nomes dos alunos foram 

substituídos por “Estagiário” acrescido de um número (exemplos: Estagiário 1, Estagiário 

2, ... , Estagiário 19), os nomes dos professores que ministram as disciplinas de estágio 

foram substituídos por “Professora orientadora” acrescido de um número (exemplos: 

Professora orientadora 1 e Professora orientadora 2), os nomes dos professores do campo 

de estágio foram substituídos por “Professora supervisora” acrescido de um número 

(exemplo: Professora supervisora 1, Professora supervisora 2, ... , Professora supervisora 

7). Esse raciocínio de substituições de nomes foi realizado também para coordenador 

pedagógico, vice-diretor, monitor, escolas, cidades e bairros
11

.  

As gravações em áudio obtidas a partir dos grupos focais e das entrevistas foram 

transcritas segundo as normas de transcrição grafemáticas disponíveis no site da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro
12

. As transcrições não estão inclusas nesse texto 

devido ao grande volume de páginas transcritas, porém, nos apêndice D e E encontram-se 

os quadros criados a partir de recortes das transcrições que estão disponíveis para consulta 

com a pesquisadora.   

Em seguida, segue a explicação desses caminhos metodológicos na pesquisa. 

 

 

1.3.1. Metodologia e procedimentos da pesquisa participativa 

 

Durante o segundo semestre de 2011, a pesquisadora acompanhou os alunos do 

curso de Letras – Habilitação Língua Inglesa da UFOP matriculados nas disciplinas de 

estágio supervisionado “LET 590 – Língua Inglesa: Estágio Supervisionado Ensino 

Fundamental 2” e “LET 592 – Língua Inglesa: Estágio Supervisionado Ensino Médio 2”. 

Esse acompanhamento se deu de forma ativa tanto presencial, durante as aulas, quanto 

                                                            
11 Para a substituição dos nomes dos sujeitos, exceto para os alunos estagiários, escolheu-se o gênero 

feminino devido a prevalência de informantes mulheres, o que corrobora com Gatti e Barreto (2009) quando 

discutem sobre a forte presença da mulher na carreira do magistério.  
12 http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58. 

http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58
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virtual através do email da turma criado para troca de informações entre a professora 

orientadora e os estagiários.  

As atividades de estágio desenvolvidas nesse semestre foram atípicas devido à 

greve dos professores da rede estadual iniciada em 08 de junho de 2011. Os motivos dessa 

greve foram: denunciar o Governo de Minas Gerais por não cumprir a lei federal nº 11.738 

de 16 de julho de 2008 (BRASIL, 2008) que regulamenta o Piso Salarial Profissional 

Nacional do Magistério (PSPN) de R$ 1597,87 para 24 horas semanais, nível médio de 

escolaridade; e cobrar a regulamentação imediata do PSPN no Estado. Após a greve no ano 

de 2010, o governo propôs o sistema de remuneração do PSPN por meio do subsídio, no 

entanto, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-

UTE/MG) contesta esse posicionamento e explica que o subsídio é composto por toda a 

remuneração do profissional da educação e não equivale ao PSNP. No total foram 112 dias 

de greve e as atividades escolares retornaram no dia 29 de setembro de 2011
13

.  

As disciplinas de estágio mencionadas foram iniciadas no dia 25 de agosto de 2011. 

Nesse momento, as escolas estaduais ainda estavam em greve por tempo indeterminado. 

Para que as atividades do estágio fossem realizadas nos campos de estágio, a Professora 

orientadora 1 negociou com os estagiários a proposta de oficinas como atividades a serem 

desenvolvidas principalmente nas escolas municipais da região. Essas oficinas, portanto, 

foram acordadas entre a Professora orientadora 1 e a Secretaria Municipal de Educação 

que oferecia a listagem de interesse e disponibilidade das escolas em receber essa atividade 

de caráter extra-curricular. Portanto, a proposta de oficinas como atividade de estágio 

ocorreu devido à greve dos professores da rede estadual, ou seja, as oficinas foram criadas 

como uma forma de cumprir o estágio nas escolas dentro do semestre da UFOP, entre os 

meses de agosto e dezembro de 2011. Se não fosse por esse motivo, provavelmente, o 

estágio desse semestre continuaria com suas atividades rotineiras como elaboração de 

sequências didáticas, regimento de aulas e realização de atividades extras no campo de 

estágio. No momento de contexto de greve houve oportunidades de discussão entre a 

Professora orientadora 1 e os estagiários ao longo das aulas no que diz respeito ao 

significado político da greve e à problematização da carreira de professor para a qual os 

alunos em estão sendo formados.   

No geral, as oficinas possuíam um caráter dinâmico a partir dos seguintes tipos: 

artes, desenho, jogos, música, teatro e vídeo. Cada dupla de estagiários era responsável 

                                                            
13 Essas informações foram retiradas de diversas notícias do site do Sindicato Único dos Trabalhadores em 

Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) - http://www.sindutemg.org.br/novosite/index.php.  

http://www.sindutemg.org.br/novosite/index.php
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pela elaboração de um tipo de oficina e por compartilhar com o restante da turma para que 

todos tivessem conhecimento para ministrar qualquer oficina escolhida pelas escolas. Por 

fim, todos os materiais utilizados foram reunidos em um portfólio composto por um 

Teacher’s guide (apresentação para o professor supervisor com a tipologia da oficina, 

público alvo, tema, objetivo geral, referências, autores, planos de aula e materiais 

utilizados em cada atividade) e um Student´s book (materiais e atividades a serem 

desenvolvidos pelos alunos).  

A pesquisadora desempenhou dois papéis durante esse semestre: atuou como 

pesquisadora e monitora
14

 da disciplina. Como pesquisadora, o objetivo era entender as 

principais relações que envolvem a disciplina de estágio, como o desenvolvimento do 

trabalho realizado pelos estagiários, as discussões acerca do ensino de língua, a relação 

entre a professora orientadora e os campos de estágio, entre outras. Os registros das 

observações foram feitos durante os acontecimentos em um diário de bordo, caderno para 

anotações descritivas sobre as situações presenciadas.  

Já como monitora da disciplina, atuou ajudando os estagiários e a professora 

orientadora no desenvolvimento das atividades docentes ao exercer atividades de co-

orientação com os alunos na elaboração e aplicação de atividades relacionadas aos estágios 

supervisionados como: elaboração de oficinas (escolha de tema; elaboração de plano de 

curso, de planos de aula, de materiais necessários a cada aula, de sistema e critérios de 

avaliação a serem utilizados durante e/ou em seguida às aulas regidas; re-elaboração dos 

planos de aula e materiais durante o período de regência; pesquisa de aporte teórico para 

embasar a realização do trabalho; observação de aulas ministradas pelos estagiários 

durante o período de regência) e elaboração de relatórios (organização do relatório final 

das atividades executadas ao longo do semestre; escrita e revisão dos textos; inserção de 

dados bibliográficos; pesquisa de aporte teórico para justificar e embasar as escolhas feitas 

durante a realização do trabalho além de promover oportunidades de discussão acerca da 

relação teoria e prática). 

                                                            
14 Para acompanhar as disciplinas de estágio, a Professora orientadora 1 convida um aluno interessado da 

pós-graduação (Mestrado em Educação e Mestrado em Letras: Estudos da Linguagem) do Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais (ICHS) da UFOP. Esse acompanhamento passa a ser uma das atividades que o 

pós-graduando desenvolve na graduação – seja por exigência da bolsa de pesquisa (como Bolsa 

REUNI/UFOP) ou por realizar o estágio docência (como a bolsa Capes) – e uma atividade de monitoria de 

disciplina. Inclusive, essa monitoria não possui nenhum tipo de remuneração. No caso da pesquisadora, a 

participação nas disciplinas foi muito importante para a pesquisa no que diz respeito à imersão nas relações 

que envolvem o estágio, além de atuar de diversas formas, como ministrando aulas no nível superior.  
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Durante esse período, a pesquisadora ultrapassou o perfil de relatora passiva e 

experienciou o tempo e o espaço vivido pelos estagiários que são também os sujeitos da 

pesquisa. Como aponta Chizzotti (2009), além da imersão da pesquisadora no cotidiano,  

 

a familiaridade com os acontecimentos diários e a percepção das 

concepções que embasam práticas e costumes supõe que os sujeitos da 

pesquisa têm representações, parciais e incompletas, mas construídas com 

relativa coerência em relação à sua visão e à sua experiência 

(CHIZZOTTI, 2009, p. 82). 

 

 Assim a conduta participante pela pesquisadora nas atividades atípicas 

desenvolvidas pelos sujeitos dessa pesquisa durante a disciplina de estágio supervisionado 

torna-se necessária para entendê-los e interpretá-los em seu contexto a fim de reconstruir o 

sentido que eles dão às experiências vivenciadas ao longo do curso de formação de 

professores.  

 

 

1.3.2. Técnicas de coleta de dados 

 

 Primeiramente foi feita uma pesquisa documental na legislação brasileira a fim de 

identificar e analisar os documentos que atualmente regulamentam o estágio 

supervisionado nos cursos de licenciatura. Foram consultados também outros materiais 

como projetos pedagógicos e relatórios de estágio supervisionado com o objetivo de 

auxiliar na análise dos dados, que têm como destaque as entrevistas com as professoras 

orientadoras e os grupos focais com os estagiários. Para Zuin e Zuin (2010) a pesquisa 

documental  

 

é um procedimento metodológico utilizado a fim de que o pesquisador 

possa levantar dados e informações a respeito da realidade, 

acontecimentos ou fenômenos daquilo que se propôs estudar, sendo ela a 

primeira fonte de auxílio para uma investigação. Esse tipo de pesquisa 

caracteriza-se pelo emprego de documentos como fonte de coleta de 

dados, podendo estar escritos ou não (ZUIN; ZUIN, 2010, p. 65).  

 

Ao corroborar com esses autores, Bardin (2008) também aponta que a pesquisa 

documental é “uma fase preliminar da constituição de um serviço de documentação ou de 

um banco de dados” (BARDIN, 2008, p. 47). Já a análise documental  
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caracteriza-se pela busca da identificação de informações sobre fatos em 

documentos. O uso de documentos para análise é importante, pois estes 

se constituem numa importante fonte estável dos fatos historicamente 

construídos, uma vez que podem ser consultados ao longo do tempo. 

Sendo os documentos uma fonte da construção e reconstrução da história, 

eles fazem parte de um determinado contexto e por isso permitem ao 

pesquisador obter informações a respeito deste (ZUIN; ZUIN, 2010, p. 

67).  

 

Os tipos de materiais
15

 utilizados na análise documental foram:  

 oficial: arquivos públicos como o Parecer CNE/CP 9/2001, a Resolução CNE/CP 

1/2002, Resolução CNE/CP 2/2002 (BRASIL, 2002b); 

 arquivos escolares: projetos políticos pedagógicos e matrizes curriculares do curso 

de Letras da UFOP; 

 trabalhos escolares: relatório final de estágio supervisionado como documento 

produzido pelos alunos da  pesquisa participativa.  

Em um segundo momento utilizou-se da técnica observação participante nas 

disciplinas de estágio descritas acima. Para Chizzotti (2009), essa observação é obtida a 

partir do contato do pesquisador com o evento observado tendo como objetivo recolher 

informações dos atores no seu contexto natural como “os sujeitos em seus aspectos 

pessoais e particulares, o local e suas circunstâncias, o tempo e suas variações, as ações e 

suas significações, os conflitos e a sintonia de relações interpessoais e sociais” 

(CHIZZOTTI, 2009, p. 90), entre outros. Nesse contexto, caracteriza essa atitude 

participante como “uma partilha completa, duradoura e intensiva da vida e da atividade dos 

participantes, identificando-se com eles, como igual entre pares, vivenciando todos os 

aspectos possíveis da sua vida, das suas ações e dos seus significados” (CHIZZOTTI, 

2009, p. 90).  

Dentre os alunos das turmas citadas acima, 04 (02 de cada turma) foram 

acompanhados também nos campos de estágio com uso de diário de bordo. As anotações 

de campo foram feitas no “calor do momento” como dizem Lankshear e Knobel (2008), ou 

seja, foram escritas enquanto os eventos estavam acontecendo, no caso dessa pesquisa, 

enquanto os estagiários estavam em sala de aula ou em outros espaços do campo de 

estágio.  

As oficinas observadas se deram da seguinte maneira: 

                                                            
15 A nomenclatura dos tipos de materiais utilizados na pesquisa documental segue a tipologia dos autores 

Zuin e Zuin (2010, p. 68-69): oficial, pessoal, arquivos escolares, materiais instrucionais, materiais de 

imprensa, materiais iconográficos e trabalhos escolares.  
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Quadro 4 – Organização das oficinas 

Nº DE 

OFICINAS 

OBSERVADAS 

ESTAGIÁRIOS TIPO DE 

OFICINA 

DURAÇÃO CAMPO DE 

ESTÁGIO 

DATA 

01 Estagiário 9 e Estagiário 10 Teatro 01h 30min Escola 1 12/11/11 

02 Estagiário 2 e Estagiário 3 Vídeo 01h 30min Escola 1 12/11/11 

03 Estagiário 2 e Estagiário 3 Jogos 50min Escola 2 24/11/11 

04 Estagiário 2 e Estagiário 3 Música 01h 40min Escola 2 24/11/11 

05 Estagiário 2 e Estagiário 3 Jogos 50min Escola 2 24/11/11 

06 Estagiário 9 e Estagiário 10 Jogos 01h 40min Escola 2 25/11/11 

07 Estagiário 9 e Estagiário 10 Teatro 50min Escola 2 25/11/11 

08 Estagiário 9 e Estagiário 10 Jogos 50min Escola 2 25/11/11 

09 Estagiário 9 e Estagiário 10 Jogos 50min Escola 2 25/11/11 

10 Estagiário 9 e Estagiário 1916 Teatro 02h Escola 1 09/12/11 

11 Estagiário 2 e Estagiário 3 Vídeo 02h Escola 1 09/12/11 

Fonte: Dados retirados da observação participante 

 

No total foram observadas 06 oficinas ministradas pelo Estagiário 9 e Estagiário 10 

da disciplina “LET 590 – Língua Inglesa: Estágio Supervisionado Ensino Fundamental 2” 

e 05 oficinas ministradas pelo Estagiário 2 e Estagiário 3 da disciplina “LET 592 – Língua 

Inglesa: Estágio Supervisionado Ensino Médio 2”, nos campos de estágio Escola 1 e 

Escola 2. Esse tipo de observação auxilia na etapa de análise dos dados principalmente no 

momento da interpretação das falas dos estagiários obtidas no grupo focal e nos relatórios 

finais
17

, e das anotações sobre o acompanhamento dos estagiários nos campos de estágio. 

A técnica grupo focal foi utilizada para coletar dados com os alunos estagiários. 

Para Gatti (2005) essa técnica deriva das diversas formas de trabalho em grupo 

desenvolvidas na psicologia social e está cada vez mais sendo utilizada nas abordagens 

qualitativas em pesquisa social. Sobre a seleção de participantes, essa autora comenta que 

existem critérios para a escolha dos sujeitos que partem do problema de estudo e, além 

disso, “os participantes devem ter alguma vivência com o tema a ser discutido, de tal modo 

que sua participação possa trazer elementos ancorados em suas experiências cotidianas” 

(GATTI, 2005, p. 7). A escolha dessa técnica se deve ao fato de que ela oferece, como 

destaca Gatti (2005), uma boa oportunidade para desenvolver teorizações em campo e 

trazer esclarecimentos em relação a situações complexas.  

                                                            
16 A dupla Estagiário 9 e Estagiário 10 foi desfeita nessa oficina por questões de horário e disponibilidade. 

Por isso, o Estagiário 19 acompanhou o Estagiário 9. 
17 Os relatórios finais são realizados pela dupla de estagiários ao longo do estágio e entregues para a 

professora orientadora no final da disciplina como exigência avaliativa. 
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A técnica é muito útil quando se está interessado em compreender as 

diferenças existentes em perspectivas, ideias, sentimentos, 

representações, valores e comportamentos de grupos diferenciados de 

pessoas, bem como compreender os fatores que os influenciam, as 

motivações que subsidiam as opções, os porquês de determinados 

posicionamentos (GATTI, 2005, p. 14).  

  

Nesse contexto, após o término do segundo período letivo de 2011, foram 

realizados os seguintes grupos focais:  

 

Quadro 5 – Organização dos grupos focais 

NOME DO 

GRUPO 

FOCAL 

PARTICIPANTES Nº DE 

PARTICIPANTES
18

 

DURAÇÃO DATA / HORÁRIO 

/ LOCAL 

Grupo Focal 1 

alunos matriculados na 

disciplina LET 592 – 

Língua Inglesa: Estágio 

Supervisionado Ensino 

Médio 2 

05 alunos 01h 06min - 15/12/11 (quinta –

feira) 

- 10h (parte do 

horário da aula) 

- Sala I-35 

(ICHS/UFOP) 

Grupo Focal 2 

alunos matriculados na 

disciplina LET 590 – 

Língua Inglesa: Estágio 

Supervisionado Ensino 

Fundamental 2 

08 alunos 54min 40s - 15/12/11 (quinta –

feira) 

- 19:40h (parte do 

horário da aula)  

- Sala I-35 

(ICHS/UFOP) 

Grupo Focal 3 

alunos matriculados nas 

disciplinas LET 589 – 

Língua Inglesa: Estágio 

Supervisionado Ensino 

Fundamental 1 e LET 

591 – Língua Inglesa: 

Estágio Supervisionado 

Ensino Médio 1 

05 alunos 42min 25s - 13/04/12 (sexta –

feira)  

- 20h (parte do 

horário da aula)  

- Sala I-35 

(ICHS/UFOP) 

Fonte: Dados retirados dos grupos focais 

 

                                                            
18 Segundo Gatti (2005), “cada grupo focal não pode ser grande, mas também não pode ser excessivamente 

pequeno, ficando sua dimensão preferencialmente entre seis e doze pessoas. Em geral, para projetos de 

pesquisa, o ideal é não trabalhar com mais de dez participantes” (p. 22). O número de participantes dos 

grupos focais dessa pesquisa se justifica pelo fato de que as turmas possuíam menos de dez alunos 

matriculados.  
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A escolha dos sujeitos para participarem dos grupos foi feita a partir de um convite  

presencial pela pesquisadora nas turmas de estágio de língua inglesa do segundo semestre 

de 2011. Assim, tem-se uma amostra dos sujeitos já que a participação é voluntária, 

depende do interesse e da disponibilidade dos estagiários.  

Para a realização desses grupos focais foram utilizados um roteiro impresso para a 

pesquisadora e outro em forma de apresentação de slides para melhor visualização dos 

tópicos pelos alunos. Esse roteiro foi elaborado para guiar e estimular a discussão, de 

forma que fosse flexível para possíveis alterações dos tópicos durante a interação. Além 

disso, foi usado também um minigravador digital como meio de registro para que as falas 

fossem transcritas e analisadas posteriormente. A escolha por esse tipo de técnica foi 

devido à possibilidade de proporcionar um diálogo entre a turma e a pesquisadora de forma 

que as informações surgidas a partir da conversa representem aquela turma no geral. Os 

roteiros dos grupos focais encontram-se no apêndice B – roteiros do Grupo Focal 1, 2 e 3.  

Os dados coletados a partir da perspectiva dos professores que ministraram as 

disciplinas de estágio supervisionado, no semestre 2011/2, foram obtidos a partir da 

gravação de entrevistas semi-estruturadas. Para Bogdan e Biklen (1994, p. 134), esse 

instrumento é utilizado para “recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 

permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os 

sujeitos interpretam aspectos do mundo”. Também conhecida como entrevista centrada, 

como aponta Araújo-Oliveira (2010), essa variante de entrevista “focaliza a atenção em 

aspectos ou temas desvelados como significativos para o problema em questão” 

(ARAÚJO-OLIVEIRA, 2010, p. 37). 

A escolha por esse tipo de entrevista foi devido à possibilidade de proporcionar 

uma maior proximidade entre o informante e o entrevistador a fim de obter um diálogo 

claro e conciso.  

Para a realização dessas entrevistas foram utilizados um roteiro, contendo alguns 

tópicos a fim de delimitar o volume das informações e obter um maior direcionamento do 

tema, e um minigravador digital para que as falas fossem transcritas e analisadas 

posteriormente. O roteiro das entrevistas encontra-se no apêndice C. 
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1.3.3. Método de análise  

 

Para a análise dos dados coletados a partir da pesquisa documental, da observação 

participante, do grupo focal e das entrevistas, utilizou-se o método de análise de conteúdo. 

Esse método “é um procedimento de pesquisa que se situa em um delineamento mais 

amplo da teoria da comunicação e tem como ponto de partida a mensagem” (FRANCO, 

2008, p. 23) – seja ela verbal, gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente 

provocada – que expressa um significado e um sentido. Para Bardin (2008), a intenção da 

análise de conteúdo é a “inferência de conhecimentos relativos às condições de produção 

(ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que ocorre a indicadores (quantitativos ou 

não)” (BARDIN, 2008, p. 40). A utilização desse método passou a ter como ênfase a 

produção de inferências acerca de dados obtidos a partir de perguntas e observações de 

interesse do pesquisador (FRANCO, 2008). 

Escolheu-se tal método de análise devido ao reconhecimento do papel ativo do 

sujeito na produção do conhecimento abordado tanto nesse método quanto nessa pesquisa. 

Além disso, como a pesquisa é qualitativa e utilizou-se de técnicas como entrevista semi-

estruturada e grupo focal, acredita-se que a análise de conteúdo se adéqua melhor a 

natureza dos dados coletados.  

Considerando que a organização da análise de conteúdo, para Bardin (2008), se dá 

em torno de três pólos cronológicos – 1) pré-análise; 2) exploração do material; 3) 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação – esse texto relaciona essa 

organização com o que foi realizado na pesquisa.   

O primeiro pólo, pré-análise, é uma fase de organização das ideias iniciais para o 

desenvolvimento de sucessivas operações em um plano de análise. Além disso, é dividida 

em 03 missões: “escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação das 

hipóteses e dos objectivos e a elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação 

final” (BARDIN, 2008, p. 121).  

No contexto dessa pesquisa, os documentos selecionados para análise foram: 03 

transcrições de grupo focal e 02 transcrições de entrevista semi-estruturada. A hipótese “o 

modelo de estágio implementado após a Resolução CNE/CP 1/2002 (BRASIL, 2002a) – 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena – possui 

melhores condições de formação do professor na perspectiva de formação de um professor 

reflexivo, pois a prática nessa Resolução é vista numa perspectiva interdisciplinar que 
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articula diferentes práticas desenvolvendo-se a partir de procedimentos de observação e 

reflexão para atuar em situações contextualizadas” foi estabelecida antes de iniciar a coleta 

de dados.  

A elaboração de indicadores foi feita da seguinte maneira: após a realização das 

transcrições das entrevistas e dos grupos focais, foram realizados recortes nas falas dos 

sujeitos da pesquisa de acordo com as diversas características como: 

 ansiedade em desenvolver bons materiais didático 

 aplicação do letramento crítico 

 boa relação entre estagiário e professora orientadora 

 burocracia do estágio 

 características do ofício do professor 

 condição docente precária nas escolas públicas 

 consequência da greve dos professores da rede estadual de MG 

 curta duração do estágio 

 desespero dos estagiários frente a realidade escolar 

 desestímulo dos professores supervisores 

 dificuldade em aplicar o planejamento 

 ensino de gramática 

 estagiários desinteressados 

 estratégias de ensino 

 importância em contextualizar atividades 

 interferência da política local no estágio 

 relação universidade e escola 

 reprodução de aulas 

 uso da metodologia comunicativa no ensino de língua 

Posteriormente, essas características foram agrupadas, a partir de contextos 

semelhantes, em indicadores mais gerais que pudessem de alguma forma afunilar a 

temática das falas. Assim, foram criados 07 indicadores: 

1) currículo (questões relacionadas ao currículo do curso de Letras da UFOP como 

matrizes curriculares e projetos políticos pedagógicos); 

2) ensino e aprendizagem de língua (questões relacionadas às teorias, metodologias e 

estratégias de ensino e aprendizado de língua inglesa); 
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3) especificidades da escola (questões relacionadas às particularidades da escola como 

infra-estrutura, gestão, rotina e cultura escolar); 

4) especificidades do estágio (questões relacionadas à disciplina de estágio 

supervisionado como conceitos de estágio, trabalho desenvolvidos, experiências de 

estagiários e professoras orientadoras, burocracia); 

5) formação, profissão e condição docente (questões relacionadas ao mercado de trabalho, 

aos modelos de formação, às condições de trabalho em escolas públicas, ao ofício do 

professor); 

6) políticas públicas (questões relacionadas a legislação que regulamenta o estágio como a 

Resolução CNE/CP 2/2002, a política local, Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID)); 

7) trabalho colaborativo (questões relacionadas às relações estabelecidas entre professoras 

orientadoras, professoras supervisoras, estagiários, monitoras das disciplinas de 

estágios e demais integrantes da escola). 

Esses recortes e indicadores foram postos em quadros para melhor visualização das 

informações e seguem nos seguintes apêndices: apêndice D – Quadros de 01 à 12: 

indicadores criados a partir das falas das professoras orientadoras, apêndice E – Quadros 

de 13 à 30: indicadores criados a partir das falas dos estagiários. Cada quadro contém o 

título referente ao informante e ao tópico do roteiro, o nº de linhas referente ao lugar da 

transcrição em que a fala foi retirada, as respostas do informante e os respectivos 

indicadores.  

O segundo pólo, exploração do material, é a fase de análise propriamente dita, na 

qual consiste em operações de codificação, decomposição ou enumeração (BARDIN, 

2008).  

A etapa de codificação, resumidamente, é o tratamento do material levantado na 

pré-análise. Para Bardin (2008), a codificação  

 

corresponde a uma transformação – efectuada segundo regras precisas – 

dos dados em bruto do texto, transformação esta que, por recorte, 

agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, 

ou da sua expressão; susceptível de esclarecer o analista acerca das 

características do texto, que podem servir de índices (BARDIN, 2008, p. 

129). 

  

 Para uma análise quantitativa e categorial, a organização da codificação se dá em 

03 escolhas: recorte (escolha das unidades), enumeração (escolha das regras de contagem) 
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e classificação e agregação (escolha das categorias) (BARDIN, 2008). Levando em 

consideração que essa pesquisa é qualitativa, a organização da codificação terá como foco 

as escolhas de unidades e de categorias, pois as inferências a serem feitas no terceiro e 

último pólo da análise serão fundamentadas na presença do índice
19

 e não sobre a 

frequência da sua aparição nas comunicações individuais.  

 No recorte, as unidades escolhidas são chamadas de unidades de registro e 

unidades de contexto. A primeira, “é a unidade de significação a codificar e corresponde ao 

segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, visando a categorização e a 

contagem frequencial” (BARDIN, 2008, p. 130). Dentre as unidades de registro mais 

utilizadas como a palavra, tema, referente, personagem, acontecimento e documento, 

escolheu-se o tema como a unidade majoritariamente relevante para essa pesquisa. O tema, 

considerado a unidade de registro mais útil, é uma asserção sobre um assunto escolhido 

que pode ser uma sentença, várias sentenças ou um parágrafo (FRANCO, 2008). Nesse 

estudo o tema escolhido foi a sentença “o estágio supervisionado nos cursos de licenciatura 

e a formação docente”.  

 A segunda unidade, unidade de contexto,  

 

serve de unidade de compreensão para codificar a unidade de registro e 

corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões (superiores às 

da unidade de registro) são óptimas para que se possa compreender a 

significação exacta da unidade de registro. Esta pode, por exemplo, ser a 

frase para a palavra e o parágrafo para o tema (BARDIN, 2008, p. 133).  

 

Nesse contexto, utiliza-se a caracterização dos sujeitos da pesquisa e sua inserção 

em um determinado grupo social como recursos para obterem a unidade de contexto.  

A etapa de categorização, “operação de classificação de elementos constitutivos de 

um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia)” (BARDIN, 2008, p. 145), se deu nessa pesquisa pelo critério semântico a partir 

do agrupamento dos 07 indicadores mencionados por temas afins contribuindo para as 

seguintes categorias:  

 estágio como espaço privilegiado na formação docente (inclui os indicadores – 

especificidades do estágio; especificidades da escola; trabalho colaborativo); 

                                                            
19 Para Bardin (2008) o índice, também chamado de dicionário, é “um sistema de análise categorial adaptado 

ao tratamento automático (...) a classificação das palavras faz-se ao nível de conceitos-chave ou títulos 

conceptuais. Cada um dos conceitos-chave reúne um certo número de unidades de significação (palavras, 

fórmulas, frases) e representa uma variável da teoria do analista” (p. 156).  
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 critérios legais e práticas formativas no estágio (inclui os indicadores – currículo; 

políticas públicas); 

 professor de línguas (inclui os indicadores – ensino e aprendizagem de língua; 

formação, profissão e condição docente).  

Acredita-se que essas 03 categorias consigam abarcar todos os indicadores 

mencionados e também o processo de análise dos dados baseados nas entrevistas e grupos 

focais. Por isso, considera-se essa quantidade suficiente para a pesquisa. 

A análise dos dados coletados a partir dessas categorias acompanha o seguinte 

raciocínio: a junção das falas dos estagiários e das professoras orientadoras e seus 

respectivos indicadores presentes nos quadros de pré-análise (apêndices D e E) serão 

discutidos dentro de cada uma das categorias.  

Exemplos: a fala do Estagiário 12 (Quadro 22, apêndice E)  

 

eu observei os dois no período passado e não consigo nem durante o 

período eu não conseguia fazer muita diferença entre as duas... muito 

ruim acho que agora... dessa maneira... é muito melhor assim... acho 

que... aproveita mais (Estagiário 12).  

 

Esse fragmento se refere às mudanças na ordem dos módulos de estágios de 

observação devido as alterações curriculares no curso de Letras da UFOP no segundo 

semestres de 2011 a partir da Resolução CEPE nº 4.491 (UFOP, 2011b). Assim, com o 

indicador “currículo” tal fala será analisada dentro da categoria “critérios legais e práticas 

formativas no estágio”. Uma hipótese para essa discussão é que a implementação da 

Resolução CEPE nº 4.491 contribuiu para uma formação mais reflexiva haja vista que os 

estagiários apontam que a mudança na sequência dos módulos de estágio proporcionou 

uma melhor compreensão nos níveis de ensino da educação básica.   

Outro exemplo é a fala da Professora orientadora 2 (Quadro 8, apêndice D)  

  

eles tinham uma ansiedade também em aprender a montar porque a gente 

trabalhou com montagem de material didático criação de material 

didático então isso era percebia-se uma ansieDAde em desenvolver um 

bom material um material que fosse adequado... éh a escola regular a 

escola pública... eles vinham com uma material ideológico uma coisa que 

ah um nível de linguagem às vezes do material deles que eles achavam 

que serviria pra escola que serviria para a sala de aula regular e aí isso era 

discutido em sala de aula e a gente via que muitos materiais que eles 

estavam produzindo por exemplo não não alcançariam o objetivo... não 

alcançaria resultado na escola regular... então eles tinham uma ansiedade 

como fazer então qual que é a receita como que faz um bom material... e 
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não só em relação ao material como também em dar aula como é que se 

dá uma boa aula como é que como é que a gente vai conseguir envolver 

todos aqueles alunos é impossível porque por causa da questão da 

disciplina da falta de material falta de infraestrutura então assim eu sentia 

que batia sempre na mesma tecla... a discussão (Professora orientadora 

2).  

 

Já esse fragmento se refere principalmente às características dos estagiários. Os 

indicadores escolhidos para essa fala foram “especificidades do estágio” e “formação, 

profissão e condição docente”. Portanto, tal fala será analisada tanto nas discussões da 

categoria “estágio como espaço privilegiado na formação docente” quanto na categoria 

“professor de línguas”. As possíveis hipóteses para essa discussão são: na primeira 

categoria, o estágio do curso de Letras da UFOP ainda se insere na perspectiva da 

instrumentalização técnica apontada pelas professoras Pimenta e Lima (2010) pois os 

estagiários buscam bons modelos ou receitas nas disciplinas de estágio para conseguirem 

ministrar as aulas com sucesso; na segunda categoria, a precária condição docente de uma 

maneira geral e mais especificamente para os professores de língua inglesa nas escolas 

públicas é um dos principais motivos que levam os estagiários desistirem de serem 

professores.  

Por fim, a continuidade da análise dos dados se dá a partir do terceiro pólo da 

análise de conteúdo proposto por Bardin (2008), que é o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação. Para Franco (2008), a inferência é o procedimento que ocorre 

entre a primeira etapa que é a descrição – “a enumeração das características do texto, 

resumida após um tratamento inicial” (FRANCO, 2008, p. 29) – e última etapa que é a 

interpretação – “a significação concedida a essas características” (FRANCO, 2008, p. 29). 

Assim, a inferência permite a passagem da descrição à interpretação de maneira explícita e 

controlada e “pressupõe a comparação dos dados, obtidos mediante discursos e símbolos, 

com os pressupostos teóricos de diferentes concepções de mundo, de indivíduo e de 

sociedade” (FRANCO, 2008, p. 31).  

A análise dos dados será apresentada no capítulo 3.  
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2. CAPÍTULO 2 – O contexto do estágio no Brasil 

 

 

2.1. Entendendo o estágio a partir da legislação 

 

A principal legislação que atualmente regulamenta o campo educacional no Brasil é 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN, Lei nº 9.394, aprovada em 20 

de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996). Essa lei estabelece as diretrizes e bases da 

educação brasileira ao definir o que se entende sobre educação, seus princípios e 

finalidades; sobre a organização dos sistemas de ensino em níveis municipal, estadual e 

federal; sobre os níveis e modalidades de ensino sendo educação básica formada pela 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior; entre outros 

itens relacionados à educação no Brasil.  

No que diz respeito ao estágio, a LDBN de 1996 cita em seu artigo 82 que “os 

sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, 

observada a lei federal sobre a matéria” (BRASIL, 1996) e, no artigo 61, que a formação 

dos profissionais da educação será fundamentada na “associação entre teorias e práticas, 

mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço” (BRASIL, 1996). Além 

disso, define em seu artigo 65 que a formação docente terá a prática de ensino de no 

mínimo 300 horas.  

A partir da LBDN de 1996, houve diversas reformulações nos cursos de 

licenciaturas. Para atender essas mudanças que afetaram tanto as universidades, Institutos 

Superiores de Educação (ISE), docentes e discentes dos cursos de licenciaturas como as 

escolas de educação básica, surgem os seguintes pareceres do Conselho Nacional de 

Educação (CNE): o Parecer CNE/CP 9/2001 aprovado em 08 de maio de 2001 que discute 

a proposta de Diretrizes para a Formação de Professores da Educação Básica e o Parecer 

CNE/CP 28/2001 aprovado em 02 de outubro de 2001 (BRASIL, 2001b), que discute a 

duração e carga horária dos cursos de formação de professores da educação básica, ambos 

para a formação em nível superior, cursos de licenciatura e graduação plena. 

A partir do Parecer CNE/CP 9/2001, foram estabelecidas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena – Resolução CNE/CP 1/2002. Essa lei é definida como 

um “conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na 
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organização institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino e aplicam-se a 

todas as etapas e modalidades da educação básica” (BRASIL, 2002a).  

Entre alguns pontos da Resolução, como organização curricular e institucional, 

projeto pedagógico, competências profissional, o artigo 13 mostra que a coordenação da 

prática estará presente não só nas disciplinas de estágio, mas articulada em diferentes 

práticas de forma interdisciplinar. No inciso 1º desse artigo “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” (BRASIL, 2002a) e o inciso 2º “a presença da prática profissional na formação 

do professor, que não prescinde da observação e ação direta, poderá ser enriquecida com 

tecnologias da informação (...)” (BRASIL, 2002a). No que diz respeito ao estágio, o inciso 

3º aponta que 

 

o estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado em 

escola de educação básica, e respeitando o regime de colaboração entre 

sistemas de ensino, dever ser desenvolvido a partir do início da segunda 

metade do curso e ser avaliado conjuntamente pela escola formadora e a 

escola campo de estágio (BRASIL, 2002a). 

  

A fim de atender o artigo 12 da Resolução CNE/CP 1/2002, “os cursos de formação 

de professores em nível superior terão a sua duração definida pelo Conselho Pleno, em 

parecer e resolução específica sobre sua carga horária” (BRASIL, 2002a), e o Parecer 

CNE/CP 28/2001, o CNE cria a Resolução CNE/CP 2/2002, que institui a duração e a 

carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores 

da Educação Básica em nível superior. Essa Resolução do CNE estabelece o aumento da 

carga horária dos cursos de formação de professores para no mínimo 2800 horas sendo 400 

horas de prática como componente curricular, 400 horas de estágio curricular 

supervisionado, 1800 horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza científico-

cultural e 200 horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais. Além 

disso, a Resolução define que a duração dessa carga horária seja cumprida no mínimo em 

três anos letivos obedecendo aos 200 dias letivos dispostos pelo artigo 47 da LDBN de 

1996. Nota-se que essa resolução já modifica a carga horária mínima da prática de ensino 

que foi proposta pelo artigo 65 da LDBN de 1996, de 300 horas.  

No caso das licenciaturas do curso de Letras da UFOP, recorte dessa pesquisa, a 

distribuição da carga horária do curso no ano de 2005 se dava da seguinte maneira: 180 

horas em atividades práticas, 75 horas para atividades do estágio, 2.091 horas para 
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atividades relacionadas aos conteúdos e 124 horas para outras atividades no curso, 

totalizando 2.470 horas. O currículo de Letras em vigência na UFOP, aprovado em 2008, 

para as licenciaturas totaliza uma carga horária de 2.910 horas sendo 2.280 horas de 

disciplinas (entre obrigatórias, eletivas e pedagógicas), 420 horas de estágio curricular 

supervisionado e 210 horas de outras atividades acadêmico-científico-culturais. As 

diferenças entre os currículos do curso de Letras da UFOP serão discutidas abaixo, no item 

“2.3. As licenciaturas do curso de Letras da UFOP”.  

É interessante para essa pesquisa perceber de que maneira esse aumento de carga 

horária, principalmente nas disciplinas de estágio na qual foram acrescentadas 325 horas, 

interfere na formação docente, ou seja, se esse tempo é considerado satisfatório para que o 

aluno em formação, inicial ou continuada, consiga compreender a realidade e as práticas 

escolares nos níveis da educação básica presentes na profissão docente. Acredita-se, 

previamente, que esse significativo aumento de carga horária no estágio supervisionado 

possa contribuir para uma melhor formação docente devido ao maior contato entre o 

estagiário e as relações que marcam a profissão docente presentes tanto nas disciplinas, 

encontros presenciais na Universidade, quanto nos campos de estágio.  

Essas duas Resoluções, CNE/CP 1/2002 e CNE/CP 2/2002, mostram, atualmente, 

como o estágio nos cursos de licenciatura é tratado segundo o CNE. O fato dos estágios 

serem oferecidos na segunda metade do curso, segundo a Resolução CNE/CP 1/2002, tem 

levado os estudantes a verem os estágios curriculares de forma desarticulada da teoria, 

sendo interpretado como uma atividade independente, como um momento de aplicar os 

conteúdos adquiridos ao longo do curso somente nas últimas etapas, para o cumprimento 

obrigatório e burocrático de sua formação.  

 A Resolução CNE/CES 18/2002 aprovada em 13 de março de 2002 (BRASIL, 

2002c) estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras. O artigo 2 dessa 

Resolução trata  dos conteúdos que os projetos pedagógico de formação acadêmica e 

profissional devem explicitar: 

 

a) o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e licenciatura; 

b) as competências gerais e habilidades específicas a serem desenvolvidas 

durante o período de formação; 

c) os conteúdos caracterizadores básicos e os conteúdos caracterizadores 

de formação profissional, inclusive os conteúdos definidos para a 

educação básica, no caso das licenciaturas; 

d) a estruturação do curso; 

e) as formas de avaliação (BRASIL, 2002c). 
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Além disso, o artigo 3 dessa Resolução aponta que a carga horária para a 

modalidade licenciatura cumprirá o determinado pela Resolução CNE/CP 2/2002, e para a 

modalidade bacharelado deverá obedecer a legislação própria que normatiza os cursos de 

bacharelado. Considera-se importante mostrar essa Resolução como parte integrante da 

discussão legislativa, pois ela auxilia na contextualização e estruturação do curso de Letras 

da UFOP, objeto dessa pesquisa. 

 Outra questão importante que atualmente está presente nos cursos de licenciaturas e 

que, de certa forma, possui alguns objetivos em comuns com as disciplinas de estágio é o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), disposto no Decreto nº 

7.219 em 24 de junho de 2010 (BRASIL, 2010). O PIBID é um programa criado pela 

CAPES que fomenta a iniciação à docência para melhoria da formação de docentes em 

nível superior e da qualidade da educação pública brasileira.  

 O artigo 3 do Decreto nº 7.219 apresenta os objetivos do PIBID 

 

I - incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica; 

II - contribuir para a valorização do magistério; 

III - elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e 

educação básica; 

IV - inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação 

em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 

caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

V - incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 

VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 

formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos 

cursos de licenciatura (BRASIL, 2010). 

 

 Percebe-se que esses objetivos, de certa forma, também estão presentes nas 

disciplinas de estágio supervisionado dos cursos de licenciatura, principalmente no que diz 

respeito à inserção dos licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, à 

mobilização dos professores das escolas públicas como coformadores dos futuros docentes 

e à contribuição para a articulação entre teoria e prática. No geral, a finalidade entre o 

PIBID e os estágios é bem parecida, porém cada um possui as suas especificidades: o 

estágio é um componente curricular obrigatório para as licenciaturas, portanto todos os 



52 
 

alunos devem realizá-lo; o PIBID é um programa da CAPES que atende a um grupo de 

alunos selecionados pela Universidade.  

Para participar do programa, a instituição de educação superior deve submeter um 

projeto institucional à CAPES contendo, no mínimo, “objetivos e metas a serem 

alcançados, as estratégias de desenvolvimento, os referenciais para seleção de 

participantes, acompanhamento e avaliação das atividades” (BRASIL, 2010).    

 No âmbito do programa, são concedidas bolsas para todos os participantes do 

projeto institucional que são: bolsistas estudantes de licenciatura – aluno regularmente 

matriculado em curso de licenciatura com dedicação de carga horária mínima de 30 horas 

mensais para o PIBID (R$ 400,00); coordenador institucional – professor da instituição de 

educação superior responsável perante a CAPES pela execução do projeto (R$ 1.500,00); 

coordenador de área – professor da IES que desenvolve as atividades do projeto em sua 

área de atuação acadêmica (R$ 1.400,00); coordenador de área de gestão de processos 

educacionais - professor da IES que auxilia na gestão do projeto na instituição (R$ 

1.400,00); e professor supervisor – docente das escolas públicas de ensino responsável por 

supervisionar os bolsistas (R$ 765,00)
20

. 

Segundo o site do Ministério da Educação (MEC), a diferença entre esse programa 

e outras políticas implementadas se evidencia por  

 

permitir uma maior interação entre os diversos atores sociais ligados à 

educação pública, a saber: alunos, professores, estudantes de licenciaturas 

de cursos superiores e professores de licenciaturas de ensino superior. A 

dinâmica de aproximação – licenciandos e escolas públicas – gera um 

ambiente profícuo para a criação de soluções, onde todos os envolvidos 

são beneficiados.21 

 

Além disso, os impactos previstos do PIBID apontados pelo MEC são “diminuição 

da evasão e aumento da procura pelos cursos de licenciatura; reconhecimento de um novo 

status para as licenciaturas na comunidade acadêmica; indicação de melhoria do IDEB em 

escolas participantes do Pibid”
22

. 

O número de instituições que submetem seus projetos aos editais da CAPES tem 

aumentado. Segundo Gatti, Barreto e André (2011), 89 instituições federais e estaduais 

                                                            
20 As modalidades de bolsa e os respectivos valores estão disponíveis no site: 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid. Acesso em: 02 jan. 2013. 
21 Informações retiradas do site http://gestao2010.mec.gov.br/o_que_foi_feito/program_55.php. Acesso em 

02 jan. 2013. 
22 Informações retiradas do site http://gestao2010.mec.gov.br/o_que_foi_feito/program_55.php. Acesso em 

02 jan. 2013.  

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid
http://gestao2010.mec.gov.br/o_que_foi_feito/program_55.php
http://gestao2010.mec.gov.br/o_que_foi_feito/program_55.php
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tiveram projetos selecionados em 2009, mais 31 IES comunitárias e municipais entraram 

no programa em 2010, e 104 instituições tiveram seus projetos aprovados em 2011. Já em 

outubro de 2012, a CAPES apresenta uma relação
23

 de 195 instituições participantes do 

programa distribuídas em todas as regiões do país, sendo 62 no Sudeste, 52 no Sul, 43 no 

Nordeste, 21 no Norte e 17 no Centro-Oeste. Aponta também o desenvolvimento de 288 

projetos em aproximadamente 4 mil escolas públicas de educação básica. 

 No caso da UFOP, o projeto institucional foi aprovado e divulgado pelo Diário 

Oficial da União nº 18, no dia 27 de janeiro de 2009, nomeado como Projeto de Estímulo à 

Docência na UFOP (PED-UFOP), atualmente PIBID-PED-UFOP. Esse projeto teve 

inicialmente a participação das licenciaturas: Artes Cênicas, Ciências Biológicas, História 

e Matemática. Já em 2010, no edital PIBID/CAPES 2010, o PIBID-PED-UFOP contempla 

mais 06 licenciaturas: Educação Física, Filosofia, Letras, Música, Pedagogia e Química.  

Em 19 de junho de 2012, a CAPES divulga o resultado do último edital do PIBID, 

11/2012, e a ampliação dos projetos do PIBID-PED-UFOP foi aprovada, inclusive com a 

criação de 05 novos subprojetos que foram: Pedagogia Alfabetização, Letras Inglês, 

Ciências Interdisciplinar, Letras (Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental) e o 

projeto interdisciplinar de Pedagogia EJA, História, Literatura e Cultura Africana e Afro-

brasileira. As atividades dos novos projetos e dos subprojetos estavam previstas para serem 

iniciadas até o dia 14 de agosto de 2012 com vigência final para o dia 31 de julho de 2013, 

podendo ser prorrogado mais uma vez por até 12 meses
24

. 

De acordo com o Manual PIBID-PED-UFOP 2012
25

, totaliza-se 16 subprojetos:  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
23 Disponível em: <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Relacao-IES-participantes-

Pibid_5out12.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2013.  
24 Informações retiradas do site da UFOP, 

http://www.sic.ufop.edu.br/index.php?option=com_content&task=view&id=11241&Itemid=99999999, em 

13 de setembro de 2012.  
25 Disponível em <http://www.pibid.selfsistemas.com.br/index.php/component/phocadownload/category/4-

manual-pibid-ped-ufop?download=1:manual-pibid-ped-ufop>. Acesso em: 20 jun. 2013.  

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Relacao-IES-participantes-Pibid_5out12.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Relacao-IES-participantes-Pibid_5out12.pdf
http://www.sic.ufop.edu.br/index.php?option=com_content&task=view&id=11241&Itemid=99999999
http://www.pibid.selfsistemas.com.br/index.php/component/phocadownload/category/4-manual-pibid-ped-ufop?download=1:manual-pibid-ped-ufop
http://www.pibid.selfsistemas.com.br/index.php/component/phocadownload/category/4-manual-pibid-ped-ufop?download=1:manual-pibid-ped-ufop
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Quadro 6 – Subprojetos do PIBID-PED-UFOP 

Licenciatura 

 

Bolsistas Supervisão 

Subprojetos edital 2011 

Artes Cênicas 12 2 

Ciências Biológicas 15 3 

História 20 4 

Matemática 15 3 

Pedagogia EJA  15 3 

Pedagogia Alfabetização 10 2 

Interdisciplinar (Ciências,  

Química, Biologia, Física) 

12 2 

Interdisciplinar (Letras,  

Português, História, Pedagogia,  

Música) 

15 3 

Subprojetos edital 2009 

Letras-Português 10 2 

Letras 18 3 

Letras-Inglês 10 2 

Filosofia  12 2 

Educação Física  20 4 

Música  12 2 

Química  16 3 

Pedagogia  24 4 

Total  236 44 

  Fonte: Dados retirados do Manual do PIBID-PED-UFOP 2012 

 

 Nota-se que, para o recorte dessa pesquisa, o curso de Letras teve entrada no 

PIBID-PED-UFOP em 2010. Portanto, quando os dados dessa pesquisa foram coletados, 

no segundo semestre de 2011, o projeto para o curso de Letras já estava sendo 

desenvolvido há quase 02 anos. O interessante para essa pesquisa é discutir como o PIBID, 

e no caso da UFOP o PIBID-PED-UFOP, é visto na licenciatura em língua inglesa e mais 

especificamente nas disciplinas de estágio supervisionado dessa habilitação. Além disso, 

ver até que ponto o PIBID-PED-UFOP está, ou não, contribuindo para esse estágio na 

formação de professor no modelo contra-hegemônico.  

 

 

2.2. O estágio nos cursos de licenciaturas 

 

Os cursos de licenciatura passaram por várias mudanças após a aprovação da 

LDBN em 1996 e após as Resoluções CNE/CP 1/2002 e CNE/CP 2/2002. No entanto, 
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torna-se relevante entender como a formação de professores da educação básica era vista 

antes da LDBN de 1996 para, a partir disso, contextualizar a atual estrutura da licenciatura.  

Numa rápida moldura histórica das LDBs e respectivas legislações que nortearam a 

formação de professores no Brasil, pode-se apontar que ao final do século XIX, 

inauguram-se no Brasil as Escolas Normais que eram destinadas a formação de professores 

para as primeiras letras, ou primário, que são os anos iniciais de educação formal. Já no 

início do século XX, há uma preocupação com a formação de professores para o 

secundário em cursos regulares e específicos, o que motivou a criação de faculdades ou de 

departamentos de educação nas recém criadas universidades brasileiras. O sistema de 

ensino passa a se expandir com a crescente industrialização no país necessitando de maior 

escolarização para os trabalhadores.  

A formação de professores nos anos 1930 caracteriza-se pelo acréscimo de mais um 

ano de disciplinas da área da educação aos cursos de bacharelado para obter a licenciatura, 

também chamado de fórmula 3+1 (três anos de formação teórica específica mais um de 

conhecimento pedagógico). A partir da criação da Lei nº 5.692 em 1971 (BRASIL, 1971), 

que estabelece as diretrizes e base para os ensinos de 1º e 2º grau, há uma reformulação da 

educação básica no Brasil e as Escolas Normais quase entram em extinção uma vez que a 

formação de professores para o primário passaria a ser realizada no Magistério, habilitação 

do ensino de segundo grau (atual ensino médio). Com a nova estrutura curricular desse 

nível de ensino, cria-se em alguns estados do país, a partir de 1982, os Centros Específicos 

de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (Cefams) como uma forma de garantir uma 

melhoria na formação de docentes para os anos iniciais de escolarização. Em 1982, com a 

criação da Lei nº 7.044 (BRASIL, 1982), instaura-se os cursos de licenciatura curta em 

nível superior destinados a formarem professores de 1ª à 8ª série. Esses cursos se 

diferenciam das licenciaturas plenas devido ao número menor de horas/aula, rotulado 

também como curso de curta duração (GATTI; BARRETO, 2009).  

Diante dessa trajetória, nota-se que há algumas questões como a dicotomia entre os 

bacharelados e as licenciaturas, a separação das disciplinas de conteúdo específico e as 

disciplinas de conteúdo pedagógico da fórmula 3+1, que fragmentam os cursos de 

formação de professores. Prevalece nesse contexto, a oferta de conteúdo marcada pelos 

bacharelados em detrimento da prática pedagógica, principal constituinte da licenciatura, 

contribuindo assim para certa desvalorização da profissão docente.  

A partir da criação da nova LDBN em 1996, várias mudanças foram propostas para 

os cursos de formação de professores e para as instituições formadoras, a fim de superar 
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essas questões históricas no modelo de formação de professores no Brasil. Entre elas, o 

artigo 62 define que a formação de professores para atuar na educação básica será feita em 

nível superior nos cursos de licenciatura de graduação plena oferecidos em universidades e 

ISE. Percebe-se que ao denominar a licenciatura como graduação plena, a lei exclui a 

formação docente através das licenciaturas curtas e dos Cefams, porém, ainda admite a 

formação em nível médio, modalidade Normal, para atuar na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental. Assim, nota-se um direcionamento contrário aos modelos 

da racionalidade técnica, ou a fórmula 3+1, no qual o aluno em formação dedicava três 

anos para os conhecimentos específicos da modalidade bacharelado e mais um ano para os 

conhecimentos pedagógicos para obter a modalidade licenciatura.  

Diniz-Pereira e Amaral (2010) apontam que esse mesmo artigo, nº 62, apresenta um 

dos principais pontos de tensão na época da aprovação da LDBN de 1996 devido ao lócus 

de preparação de profissionais da educação através das universidades e ISE. O grande 

problema nesse caso foi a criação desses institutos que, segundo o artigo 63, manterão: 

 

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 

curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 

infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; 

II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 

III - programas de educação continuada para os profissionais de educação 

dos diversos níveis (BRASIL, 1996). 

 

A crítica apontada por Diniz-Pereira e Amaral (2010) em relação a esses ISE é que 

eles foram pensados como “um lócus de formação docente para funcionamento fora das 

universidades” (DINIZ-PEREIRA; AMARAL, p. 535). Consequentemente, essa formação 

se desenvolve em instituições não-universitárias que, de maneira geral, oferecem cursos 

que se limitam a imitar os modelos de formação docente das universidades. Já Saviani 

(2009, p. 148) comenta que a LDBN sinalizou para “uma política educacional tendente a 

efetuar um nivelamento por baixo” pois esses institutos são criados como ISE de segunda 

categoria que oferecem cursos de curta duração e promovem uma formação mais barata e 

aligeirada.  

Em 2006, o estado do conhecimento organizado pela professora Iria Brzezinski 

(BRZEZINSKI; GARRIDO, 2006) aponta que os estudos sobre a licenciatura, inseridos na 

categoria formação inicial, têm como foco as especificidades de ensino das disciplinas do 

currículo escolar como Artes, Biologia, Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, 
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Geografia, História, Português, Inglês, Matemática, Psicologia e Química. Além de 

propostas alternativas de formação, no qual 17 dos 80 trabalhos da categoria formação 

inicial destacaram o papel central das atividades do estágio supervisionado e a metodologia 

de ensino na formação docente.  

O estágio supervisionado, nos cursos de licenciatura, busca a preparação do 

estudante para inserção na profissão docente. Em uma concepção mais avançada, segundo 

Pimenta e Lima (2010), o estágio é “um campo de conhecimento formativo dos futuros 

professores e integrante de todo o projeto curricular” (PIMENTA; LIMA, 2010, p. 88).  

No entanto, para essas autoras, os currículos têm sido constituídos por um conjunto 

de disciplinas isoladas entre si que nem podem ser consideradas como “teorias”, mas sim 

como “saberes disciplinares” em cursos de formação, devido à ausência de vínculo entre o 

campo de atuação profissional e os futuros formandos. Para essas autoras, o papel da teoria 

“é oferecer aos professores perspectivas de análise para compreender os contextos 

históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si mesmos como profissionais, nos quais 

se dá sua atividade docente, para neles intervir, transformando-os” (PIMENTA; LIMA, 

2010, p. 49).  

A relação entre teoria e prática é um dos pontos mais recorrentemente discutidos na 

formação inicial, principalmente em relação ao estágio que é identificado equivocadamente 

como a parte prática dos cursos em contraposição às outras disciplinas de caráter teórico. O 

Parecer CNE/CP 9/2001 apresenta essa discussão e aponta que há uma visão aplicacionista 

da teoria no qual os trabalhos desenvolvidos nas salas de aula supervalorizam os 

conhecimentos teórico e acadêmico e desprezam a prática como fonte de conteúdo da 

formação enquanto que as atividades de estágio supervaloriza o saber pedagógico e 

despreza a dimensão teórica dos conhecimentos.  

Anísio Teixeira (2007)
26

, importante educador brasileiro, já aponta na década de 50 

que a dualidade entre o conhecimento racional e o conhecimento empírico, criada pelos 

gregos, formaram dois sistemas no qual “o conhecimento empírico produzia as artes 

empíricas, com que resolvia o homem os seus problemas práticos; o conhecimento racional 

o conduzia ao mundo das essências, em que aplacava a sua sede de compreensão e 

coerência” (TEIXEIRA, 2007, p. 47). Comenta também que esses sistemas se fundiram no 

século XVI a partir da criação do conhecimento experimental e que as separações entre 

prático e teórico deixaram de existir, 

                                                            
26 A primeira edição da obra “Educação não é privilégio” foi publicada no ano de 1957, porém a obra 

consultada é a sétima edição publicada no ano de 2007. 
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nem pelo método, nem pela natureza ou objetivo de investigação, diferem 

as fases da busca do conhecimento, da sua elaboração teórica ou de sua 

aplicação, desaparecendo assim, também, toda a diferença entre os 

homens que estejam pesquisando, ensinando ou aprendendo, ou 

aplicando o conhecimento no que diz respeito às suas atividades, todas 

elas materiais e práticas (TEIXEIRA, 2007, p. 48).  

 

Para Fávero (2011), essa relação teoria e prática sempre esteve presente na 

universidade sob duas formas: dicotômica e dialética (ou de unidade). Na concepção 

dicotômica, “o papel da universidade na formação de profissionais é entendido como o de 

favorecer a aquisição de conhecimentos acumulados, mas falta a preocupação com a 

elaboração de elementos que deverão contribuir para a intervenção na realidade social” 

(FAVERO, 2011, p. 69). Assim, a teoria se apresenta como verdade única e a prática como 

se tivesse uma lógica própria, ambas independentes uma da outra.  

Na concepção dialética,  

 

teoria e prática são consideradas, na proposta curricular, o núcleo 

articulador da formação do profissional, na medida em que os dois 

elementos são trabalhados de forma integrada, constituindo uma unidade 

indissociável. A teoria não se apresenta como um conjunto de regras e 

normas. É formulada e trabalhada a partir do conhecimento da realidade 

concreta. Quanto à prática, ela é o ponto de partida e, também, de 

chegada (FÁVERO, 2011, p. 69).  

 

Inserido nesse contexto que ultrapassa a visão dicotômica citada por Fávero (2011), 

a articulação teoria e prática, segundo Barreiro e Gebran (2006), é “um processo definidor 

da qualidade da formação inicial e continuada do professor, como sujeito autônomo, na 

construção de sua profissionalização docente” (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p. 118). Em 

relação ao estágio, Pimenta e Lima (2010) apontam que ele, assim como as outras 

disciplinas de um curso de formação de professores, deve ser ao mesmo tempo teórico e 

prático, pois tal dissociação resulta em um empobrecimento das práticas nas escolas. 

Assim, corroborando com Pimenta e Lima (2010), considera-se nesse estudo que o estágio 

supervisionado deve ser visto e estruturado de maneira que a teoria e a prática sejam 

articuladas e não vistas como independentes.  
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2.3. As licenciaturas do curso de Letras da UFOP 

  

 A fim de situar o recorte realizado nessa pesquisa, a licenciatura em Língua Inglesa 

do curso de Letras da UFOP, é necessário primeiramente contextualizar a instituição, as 

mudanças ocorridas nos cursos de licenciaturas da UFOP após o surgimento da Resolução 

CNE/CP 1/2002, a criação e a estrutura do curso de Letras e, por fim, as exigências da 

modalidade licenciatura desse curso.  

 A UFOP foi estabelecida como Fundação de Direito Público em 21 de agosto de 

1969 a partir de duas IES que foram a Escola de Farmácia e a Escola de Minas. Com a 

implementação de vários cursos e criação de unidades acadêmicas, atualmente a Instituição 

oferece 37 cursos de graduação presencial (sendo 11 cursos na modalidade licenciatura
27

) 

distribuídos nos campi nas cidades de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade e 04 cursos 

de graduação à distância
28

 pelo CEAD – Centro de Educação Aberta e a Distância. No 

início do ano de 2012, a UFOP contava com um corpo docente de 706 professores, um 

corpo técnico-administrativo de 772 funcionários e um corpo discente de 9.211 alunos na 

graduação, 1.483 na especialização, 642 no Mestrado e 184 no Doutorado. As Pró-

Reitorias de Graduação (PROGRAD), de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) e Extensão 

(PROEX) coordenam as atividades acadêmicas promovendo o desenvolvimento da 

Instituição nas atividades de ensino, pesquisa e extensão
29

.   

 A partir da criação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, Resolução CNE/CP 1/2002, as licenciaturas da UFOP 

passaram por um processo de reestruturação iniciado em 2002.  

A pesquisa realizada por Gomes (2009) mostra como se deu a reestruturação das 

licenciaturas da UFOP em meio a um embate político que, de maneira geral, foi comum 

em outras Instituições Federais de Ensino. Não foi sem razão que esse estudo teve como 

aporte teórico uma dimensão sociológica baseada no conceito de campo simbólico de 

Pierre Bourdieu. Todavia, sem entrar na discussão mais específica sobre a vertente 

sociológica apresentada pela autora, considera-se importante entender nesse estudo como a 

UFOP se posicionou frente às mudanças. Segundo Gomes (2009), três momentos foram 

                                                            
27 Artes Cênicas, Ciências Biológicas, Educação Física, Filosofia, Física, História, Letras, Matemática, 

Música, Pedagogia e Química. 
28 Administração, Geografia, Matemática e Pedagogia. Além desses, o CEAD também oferece outros curso 

de especialização e aperfeiçoamento que estão disponíveis no site http://www.cead.ufop.br/. 
29 Informações retiradas do site da UFOP – www.ufop.br, em 21 de julho de 2012.  

http://www.cead.ufop.br/
http://www.ufop.br/


60 
 

importantes para essa reestruturação: a instauração da Subcâmara das Licenciaturas
30

, que 

deu início às discussões sobre as orientações das Diretrizes aos currículos dos cursos de 

licenciaturas da UFOP; o período da suspensão das discussões da Subcâmara devido à 

adesão ao prazo estabelecido pelo CNE, no qual os cursos poderiam se adaptar até o mês 

de outubro de 2005; e a retomada das atividades nessa instância no final do ano de 2004, 

tendo uma das principais questões, a proposta em 2005 de um novo quadro de disciplinas 

do Departamento de Educação.  

Conforme discute a autora (GOMES, 2009), a finalização do processo de 

reestruturação das licenciaturas na UFOP se deu nos colegiados dos departamentos que 

oferecem os cursos de licenciatura no ano de 2006, com o auxílio dos representantes da 

PROGRAD e do Departamento de Educação na criação das matrizes curriculares a serem 

oferecidas no segundo semestre desse mesmo ano.  

Em relação ao curso de Letras da UFOP, recorte dessa pesquisa, ele foi criado em 

18 de abril de 1980, iniciado no primeiro semestre letivo de 1981 com as seguintes 

modalidades de habilitação: Licenciatura Plena na habilitação Português-Inglês e 

Bacharelado em Tradução. Desde 1993, o curso oferece 05 habilitações: Licenciatura em 

Língua Inglesa, Licenciatura em Língua Portuguesa, Bacharelado em Tradução, 

Bacharelado em Estudos Linguísticos e Bacharelado em Estudos Literários. O curso é 

oferecido na modalidade presencial, no campus Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

(ICHS/UFOP) da cidade de Mariana / MG. 

Na habilitação licenciatura, o curso de Letras oferece a licenciatura em Língua 

Inglesa e em Língua Portuguesa, portanto cada uma dessas habilitações oferece 04 

módulos de estágio supervisionado. 

A própria legislação que regulamenta o estágio sofreu alterações e o Colegiado do 

Curso de Letras (COLET), para atender essas mudanças, estabeleceu várias Resoluções do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFOP (Resoluções CEPE-UFOP) 

para adaptar o curso de Letras às novas regulamentações do CNE. Em virtude disso, o 

curso possui atualmente alunos matriculados em três matrizes curriculares: o currículo 

aprovado em 14 de dezembro de 1992 (UFOP, 1992) juntamente com as alterações que 

foram feitas até meados de 2006 é tratado como currículo antigo; o currículo aprovado em 

19 de junho de 2008 (UFOP, 2008a) é tratado como currículo novo; e as alterações 

                                                            
30 A Resolução CEPE nº 2.139 (UFOP, 2002) institui a Subcâmara de Licenciaturas no âmbito da Câmara de 

Colegiados de Graduação com o objetivo de articular os projetos pedagógicos dos cursos de formação de 

professores da UFOP.  
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curriculares que foram feitas nesse intervalo de tempo no intuito de adequar às novas 

alterações da Resolução CNE/CP 2/2002 é tratado como currículo de transição.  

Nota-se que no currículo antigo, vigente do período de 1º semestre de 1993 ao 2º 

semestre de 2005, as disciplinas de estágio supervisionado faziam parte das disciplinas 

pedagógicas oferecidas pelo Departamento de Educação e eram chamadas de “Prática de 

Ensino de Língua Inglesa (LET 244)” e “Prática de Ensino de Língua Portuguesa (LET 

343)”. Esse modelo seguia o original das licenciaturas, fórmula 3+1, no qual as disciplinas 

de conteúdo ficavam sob a responsabilidade dos institutos básicos, no caso o Departamento 

de Letras, e pouco se articulavam as disciplinas pedagógicas que eram oferecidas pelas 

faculdades ou centros de educação (DINIZ-PEREIRA, 2000).  

Apesar das discussões de reformulação curricular terem se iniciado em 2002 

(GOMES, 2009), a proposta de reformulação curricular apresentada pelo COLET em 

janeiro de 2007 foi rejeitada por não ter passado pela Assembleia Departamental de Letras, 

visto que a própria Assembleia desautorizou o COLET a encaminhar o projeto de 

reformulação ao CEPE. As discussões que se seguiram após esse evento, resultaram no 

Projeto Pedagógico apresentado em novembro de 2007 que, após recursos contra 

aprovação desse currículo junto ao CEPE, somente foi definitivamente aprovado em 19 de 

junho de 2008 sendo válido para alunos ingressantes no segundo semestres de 2008.   

O currículo novo já apresenta um conjunto de critérios exigidos pela atual 

legislação. Para adequar a Resolução CNE/CES 18/2002 que institui as diretrizes para os 

cursos de Letras, o currículo novo, ao considerar as competências gerais e as habilidades 

específicas a serem desenvolvidas durante o período de formação, aponta que o 

desenvolvimento de cada modalidade do curso se efetiva diante de ações fomentadas nas e 

pelas interações pedagógicas, de trabalhos de pesquisas e investigação, todos organizados 

fundamentalmente na articulação reflexiva e sistemática da teoria e da prática. Com o 

intuito de atender a LDBN de 1996 e a Resolução CNE/CP 1/2002, esse currículo diz que 

“o estágio supervisionado deve compor um conjunto de atividades obrigatórias que 

garantam a compreensão do sistema educacional e o domínio da área específica de 

atuação” (UFOP, 2008a, p. 40). Além disso, afirma que “a UFOP buscará firmar convênios 

com unidades escolares de educação básica para a realização dos estágios, 

preferencialmente definindo a programação do fluxo de estágios e de estagiários” (UFOP, 

2008a, p. 40). 

Em relação à carga horária dos cursos de licenciatura, o currículo novo apresenta 

uma carga horária acima da exigida pela Resolução CNE/CP 2/2002 que é de 2.800 horas. 
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Tal currículo exige 2.910 horas. A carga horária do currículo antigo apresentada no quadro 

abaixo, se refere à exigência vigente em 2005/2 visto que esse currículo passou por várias 

alterações de forma a se adequar as modificações legislativas que ocorreram ao longo 

desses 13 anos de sua vigência, por exemplo o artigo 65 da LDBN de 1996 que foi 

regulamentado pelo curso de Letras através da Resolução CEPE nº 1.716 (UFOP, 2000). Já 

o currículo de transição, apresenta uma pequena diferença de carga horária e ela somente 

existe em virtude da necessidade de se adequar às exigências ao sistema de gerenciamento 

acadêmico da UFOP, que utilizava intervalos de 15 horas para realizar o cadastro das 

disciplinas. Para evidenciar essas diferenças, segue o quadro comparativo abaixo com as 

cargas horária desses três currículos. 

 

Quadro 7 – Carga horária dos currículos do curso de Letras da UFOP 
Distribuição 

da carga 

horária 

entre 

Currículo antigo 

(1992 à 2005/2)
31

 

Currículo de transição 

(2006/1 à 2008/1)
32

 

Currículo novo 

(2008/2 em diante)
33

 

Disciplinas 

2.091 horas para 

atividades de 

conteúdo  

 

180 horas para 

atividades práticas 

Conteúdos científico-culturais: 

 

1800 horas/aulas distribuídas nas 

licenciaturas 

 

Língua Portuguesa:  

 

900 h/a em disciplinas obrigatórias sendo 

360 h/a em disciplinas pedagógicas  

 

900 h/a em disciplinas eletivas e optativas 

 

Língua Inglesa:  

 

1.020 h/a em disciplinas obrigatórias sendo 

360 h/a em disciplinas pedagógicas 

 

780 h/a em disciplinas eletivas e optativas 

Língua Portuguesa:  

 

1.980 h/a em disciplinas 

obrigatórias sendo 360 h/a 

em disciplinas pedagógicas 

 

300 h/a em disciplinas 

eletivas 

Prática como componente curricular:  

 

400 horas/aulas distribuídas nas 

licenciaturas 

 

Língua Portuguesa:  

 

180 h/a em disciplinas obrigatórias  

 

220 h/a em disciplinas eletivas e optativas 

 

Língua Inglesa:  

 

60 h/a em disciplinas obrigatórias  

 

340 h/a em disciplinas eletivas e optativas 

Língua Inglesa:  

 

1.860 h/a em disciplinas 

obrigatórias sendo 360 h/a em 

disciplinas pedagógicas 

 

420 h/a em disciplinas 

eletivas 

                                                            
31 Informações retiradas do estudo realizado por Gomes (2009). 
32 Informações retiradas no Anexo II da Resolução CEPE nº 3.287 (UFOP, 2008b).  
33 Informações retiradas do Projeto Pedagógico para Reformulação Curricular do Curso de Letras, aprovado 

em 2008 (UFOP, 2008a). 
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Estágio 75 horas 420 horas 420 horas 

Atividades 

acadêmico 

científico 

124 horas 210 horas 210 horas 

Total 2.470 horas 2.830 horas 2.910 horas 

Fonte: Dados retirados do estudo realizado por Gomes (2009), do Anexo II da Resolução 

CEPE nº 3.287 e do Projeto Pedagógico para Reformulação Curricular do Curso de Letras 

aprovado em 2008. 

 

No que diz respeito às matrizes curriculares das licenciaturas referentes ao estágio, 

a resolução que modifica o currículo de transição, Resolução CEPE nº 3.287 (UFOP, 

2008b), extingue a obrigatoriedade das disciplinas de “Prática de Ensino de Língua Inglesa 

(LET 244)” e “Prática de Ensino de Língua Portuguesa (LET 343)” e cria as disciplinas 

obrigatórias para as licenciaturas:  

 

Quadro 8 – Matriz curricular da Licenciatura em Língua Portuguesa segundo a Resolução 

CEPE nº 3.287 
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS PERÍODO 

LET 393 Língua Portuguesa: Estágio Supervisionado 1  5º 

LET 394 Língua Portuguesa: Estágio Supervisionado 2  6º 

LET 395 Língua Portuguesa: Estágio Supervisionado 3 7º 

LET 396 Língua Portuguesa: Estágio Supervisionado 4 8º 

Fonte: Dados retirados da Resolução CEPE nº 3.287 

 

Quadro 9 – Matriz curricular da Licenciatura em Língua Inglesa segundo a Resolução 

CEPE nº 3.287 
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS PERÍODO 

LET 490 Língua Inglesa: Estágio Supervisionado 1  5º 

LET 491 Língua Inglesa: Estágio Supervisionado 2  6º 

LET 492 Língua Inglesa: Estágio Supervisionado 3  7º 

LET 493 Língua Inglesa: Estágio Supervisionado 4  8º 

Fonte: Dados retirados da Resolução CEPE nº 3.287 

 

Cada um desses módulos é desenvolvido em 105 horas, sendo estágio de 

observação nos módulos 1 e 2 e de regência nos módulos 3 e 4 de cada licenciatura. Essa 

mudança busca atender a Resolução CNE/CP 2/2002. Apesar do novo Projeto Pedagógico 

e a Resolução CNE/CP 2/2002 fazerem referência a 400 horas de estágio supervisionado, 

por questões técnicas relativas ao sistema de gerenciamento das disciplinas da UFOP, cada 

módulo de estágio possui 105 horas perfazendo um total de 420 horas como pode ser 



64 
 

atestado na matriz curricular do curso de Letras para o primeiro semestre de 2011 (UFOP, 

2011a). 

Já em maio de 2011, a Resolução CEPE nº 4.491 (UFOP, 2011b) altera a matriz 

curricular do currículo novo ao excluir as disciplinas obrigatórias acima e criar as seguintes 

equivalências:  

 

Quadro 10 – Matriz curricular da Licenciatura em Língua Portuguesa segundo a Resolução 

CEPE nº 4.491   
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS EQUIVALÊNCIA PERÍODO 

LET 585 Língua Portuguesa: Estágio Supervisionado Ensino Fundamental 1 LET 393 5º 

LET 586 Língua Portuguesa: Estágio Supervisionado Ensino Fundamental 2 LET 395 6º 

LET 587 Língua Portuguesa: Estágio Supervisionado Ensino Médio 1 LET 394 7º 

LET 588 Língua Portuguesa: Estágio Supervisionado Ensino Médio 2 LET 396 8º 

Fonte: Dados retirados da Resolução CEPE nº 4.491   

 

Quadro 11 – Matriz curricular da Licenciatura em Língua Inglesa segundo a Resolução 

CEPE nº 4.491   
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS EQUIVALÊNCIA PERÍODO 

LET 589 Língua Inglesa: Estágio Supervisionado Ensino Fundamental 1 LET 490 5º 

LET 590 Língua Inglesa: Estágio Supervisionado Ensino Fundamental 2 LET 492 6º 

LET 591 Língua Inglesa: Estágio Supervisionado Ensino Médio 1 LET 491 7º 

LET 592 Língua Inglesa: Estágio Supervisionado Ensino Médio 2 LET 493 8º 

Fonte: Dados retirados da Resolução CEPE nº 4.491   

 

Esses módulos também são desenvolvidos em 105 horas, sendo estágio de 

observação nas disciplinas de Ensino Fundamental 1 e Ensino Médio 1 e de regência nas 

disciplinas de Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio 2 de cada licenciatura. Além disso, 

foram criados os seguintes pré-requisitos nessa Resolução:  

 

Quadro 12 – Pré-requisitos da matriz curricular da Licenciatura em Língua Portuguesa 

segundo a Resolução CEPE nº 4.491   
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS PRÉ-REQUISITO PERÍODO 

LET 814 Língua Portuguesa: Didática da Licenciatura - 4º 

LET 585 Língua Portuguesa: Estágio Supervisionado Ensino Fundamental 1 LET814 5º 

LET 586 Língua Portuguesa: Estágio Supervisionado Ensino Fundamental 2 LET585 6º 

LET 587 Língua Portuguesa: Estágio Supervisionado Ensino Médio 1 LET586 7º 

LET 588 Língua Portuguesa: Estágio Supervisionado Ensino Médio 2 LET587 8º 

Fonte: Dados retirados da Resolução CEPE nº 4.491   
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Quadro 13 – Pré-requisitos da matriz curricular da Licenciatura em Língua Inglesa segundo 

a Resolução CEPE nº 4.491   
CÓDIGO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS PRÉ-REQUISITO PERÍODO 

LET 741 Língua Inglesa 1 - 1º 

LET 742 Língua Inglesa 2 LET 741 2º 

LET 841 Língua Inglesa 3 LET 742 3º 

LET 848 Língua Inglesa: Didática da Licenciatura LET 841 4º 

LET 589 Língua Inglesa: Estágio Supervisionado Ensino Fundamental 1 LET 848 5º 

LET 590 Língua Inglesa: Estágio Supervisionado Ensino Fundamental 2 LET 589 6º 

LET 591 Língua Inglesa: Estágio Supervisionado Ensino Médio 1 LET 590 7º 

LET 592 Língua Inglesa: Estágio Supervisionado Ensino Médio 2 LET 591 8º 

Fonte: Dados retirados da Resolução CEPE nº 4.491   
           

 Essa Resolução, CEPE nº 4.491, entra em vigor a partir do 2º semestre letivo do 

ano de 2011. Por isso, o fato de se ater a essas alterações nas matrizes curriculares das 

licenciaturas auxilia na análise dos dados dessa pesquisa principalmente por eles terem 

sidos coletados no semestre de aplicação dessas mudanças. Ou seja, entender qual foi o 

impacto dessas alterações nas disciplinas de estágio nesse período específico e nos 

seguintes torna-se essencial dentro da temática estudada.  

 

 

2.4. O licenciando em língua inglesa 

 

 No que diz respeito à licenciatura em Língua Inglesa do curso de Letras da UFOP, 

o  projeto pedagógico para a reformulação curricular do curso (UFOP, 2008a) apresenta o 

perfil do licenciando dessa habilitação baseado nas Diretrizes Curriculares para os Cursos 

de Letras presentes no Parecer CNE/CES 492/2001 (BRASIL, 2001c), que apresenta as 

diretrizes para os cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação 

Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia.  

 No projeto pedagógico, esse licenciando deverá: estar apto a exercer a docência no 

ensino fundamental e no médio, ter domínio linguístico-discursivo e literário da língua 

estrangeira, ter consciência das variedades linguísticas e culturais, além de refletir sobre o 

papel da língua inglesa no contexto multicultural brasileiro. Em relação às competências e 

habilidades, o licenciando terá uma competência formativa geral relacionada às 

Humanidades e à convivência social, e as seguintes competências e habilidades 

específicas:  
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 domínio do uso da língua nas suas manifestações oral e escrita, em 

termos de produção e recepção de tipos textuais e gêneros 

discursivos;  

 domínio de conteúdos que são objeto dos processos de ensino e 

aprendizagem no ensino Fundamental e no Médio;  

 domínio de métodos e técnicas pedagógicas que permitam a 

transposição de conhecimentos sobre a linguagem para os diferentes 

níveis de ensino; 

 integração entre a teoria e a prática tanto no processo de 

ensino/aprendizagem quanto na preparação profissional; 

 preparação profissional atualizada, de acordo com a dinâmica do 

mercado de trabalho;  

 reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno 

psicológico, educacional, social, histórico, cultural, político e 

ideológico;  

 visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas investigações 

lingüísticas, que fundamentam sua formação profissional;  

 leitura, compreensão e resenha de textos teóricos na língua 

estrangeira; 

 noções consistentes da Lingüística Aplicada ao ensino da língua 

estrangeira; 

 noções da história e da cultura dos povos cuja língua foi estudada, 

sabendo fazer relações entre os fatos e a literatura produzida por eles. 

 análise de obras representativas das diferentes tendências estético-

culturais das literaturas da língua estrangeira de sua escolha; 

 compreensão de textos literários em verso e prosa de estilos e 

contextos diversos na língua estrangeira; 

 distinção entre os gêneros textuais presentes na literatura 

contemporânea e de outras épocas; 

 desenvolvimento básico da pesquisa no âmbito acadêmico e 

preparação para a continuidade de estudos em nível de pós-

graduação; 

 enfoque interdisciplinar que possibilite o aperfeiçoamento cultural e 

profissional do graduado em Letras (UFOP, 2008a, p. 27-28). 

 

Em relação ao campo de atuação desse profissional, tal projeto pedagógico aponta 

que os formandos podem atuar na prática docente e na produção de conhecimento sobre a 

linguagem, assim como “atuar na coordenação e supervisão de colegas que atuam na 

mesma área de conhecimento, na área da comunicação, da revisão, do marketing e da 

tradução” (UFOP, 2008a, p. 28).  

Por mais que esse campo seja amplo, o exercício da docência em escolas públicas é 

focado na habilitação em língua inglesa, principalmente nas disciplinas de estágio 

supervisionado do curso. No entanto, nota-se que vários alunos em formação ou já 

formados nessa licenciatura na UFOP, e de outras universidades como a Universidade de 

São Paulo (USP), buscam se inserir primeiramente em escolas de idiomas devido a fatores 
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como: melhores condições de trabalho, número reduzido de alunos por aula, horários 

flexíveis, acesso a diversos recursos didáticos, entre outros.  

Nessa pesquisa, os quadros de números 13, 18 e 25 mostram que, na maioria dos 

relatos, as experiências dos estagiários enquanto professor na educação básica em escolas 

públicas acontecem nos estágios supervisionados e na participação do PIBID-PED-UFOP, 

o programa PIBID da UFOP. No mais, os estagiários possuem experiências em escolas de 

idiomas e no curso de inglês da extensão da UFOP. Esse curso é oferecido pelo Centro de 

Extensão do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (CEICHS), localizado na cidade de 

Mariana, e tem como público alvo crianças, adolescentes e adultos das comunidades 

acadêmica e marianense. A coordenação é de responsabilidade de um dos professores do 

Departamento de Letras (DELET) e os professores e monitores desse curso são os próprios 

alunos em formação da licenciatura em língua inglesa do curso de Letras.  
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3. CAPÍTULO 3 – Análise dos dados 

 

Ao dar continuidade a organização da análise de conteúdo proposto por Bardin 

(2008), esse capítulo apresenta a análise dos dados a partir do terceiro pólo cronológico 

que é o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Cada um desses itens foi 

discutido dentro das categorias criadas “estágio como espaço privilegiado na formação 

docente”; “critérios legais e práticas formativas no estágio” e “professor de línguas”.  

Por exemplo: na primeira categoria “estágio como espaço privilegiado na formação 

docente”, os dados coletados a partir das entrevistas com os professores e do grupo focal 

com os alunos foram primeiramente descritos (tratamento dos resultados), em seguida 

foram comparados (inferência) e por fim interpretados (interpretação). Dessa maneira, 

acredita-se que a análise consegue captar melhor a riqueza de informações apresentadas 

pelos sujeitos da pesquisa a partir de cada categoria.  

 

 

3.1. Estágio como espaço privilegiado na formação docente 

 

 Essa primeira categoria foi criada a partir da junção dos indicadores: 

especificidades do estágio, especificidades da escola e trabalho colaborativo. Portanto, 

serão discutidas as questões relacionadas com a disciplina de estágio supervisionado, com 

as particularidades da escola e com as relações estabelecidas entre professoras 

orientadoras, professoras supervisoras, estagiários, entre outras. 

 Um dos objetivos da análise os dados dentro dessa categoria é problematizar se o 

estágio é realmente considerado como um espaço privilegiado na formação docente para os 

sujeitos da pesquisa a partir de “conceitos” expostos tantos pelos professores quanto pelos 

alunos. Além disso, discutir a estrutura do estágio descrita por esses sujeitos relacionando 

com o quadro teórico apresentado na pesquisa.  

 Primeiramente é necessário apresentar as experiências das professoras orientadoras 

com as disciplinas de estágio e as experiências dos estagiários com o ensino da língua 

inglesa. 

A Professora orientadora 1 é professora efetiva da Instituição; possui experiência 

com a disciplina de estágio supervisionado, por ministrar essa disciplina desde o ano de 

2009; participou de um projeto de formação continuada em outra instituição o qual é fonte 
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de inspiração para as disciplinas de estágio que ministra. A professora orientadora 2 é 

professora substituta da Instituição, não possuía experiência com as disciplinas de estágio 

supervisionado antes de entrar na UFOP e ministrou as disciplinas de estágio por dois 

semestres.  

No semestre de coleta de dados da pesquisa, segundo semestre de 2011, a 

Professora orientadora 1 ministrou as disciplinas de regência “LET 590 – Língua Inglesa: 

Estágio Supervisionado Ensino Fundamental 2” e “LET 592 – Língua Inglesa: Estágio 

Supervisionado Ensino Médio 2” e a Professora orientadora 2 ministrou as disciplinas de 

observação “LET 589 – Língua Inglesa: Estágio Supervisionado Ensino Fundamental 1” e 

“LET 591 – Língua Inglesa: Estágio Supervisionado Ensino Médio 1”. Ambas as 

professoras somente ministraram disciplinas de estágio no curso de Letras e na habilitação 

em Língua Inglesa.  

Sobre os estagiários, eles cursam a Licenciatura em Língua Inglesa e/ou 

Licenciatura em Língua Portuguesa e/ou Bacharelado em Tradução; estão nos períodos 

finais do curso, 6º, 7º ou 8º período. De modo geral, as experiências como docentes com o 

ensino de língua inglesa são: 04 alunos trabalham ou já trabalharam em escolas de idiomas, 

05 trabalham ou já trabalharam no curso de inglês da extensão do ICHS, 04 participam ou 

já participaram do PIBID-PED-UFOP, 01 trabalha em escola de educação infantil, 09 

tratam o estágio de língua inglesa e/ou de língua portuguesa como experiências de ensino, 

01 trabalhou em projeto de extensão ministrando aulas voluntárias de português e na 

alfabetização na APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Nota-se que a 

maioria das experiências como docentes na educação básica em escolas públicas se deram 

somente através do estágio e do PIBID-PED-UFOP.  

Em relação as características dos estagiários, a Professora orientadora 1 comenta 

que vários alunos não querem ser professores e que muitos deles são “desestimulados, 

desinteressado, desesperançosos”. No entanto, ressalta que há um certo entusiasmo para 

esses quando as diferentes propostas de atividades feitas no estágio recebem um retorno 

positivo, por exemplo, quando as atividades são bem sucedidas e tem como resultado o 

aprendizado e a satisfação dos alunos das escolas. Já a Professora orientadora 2 aponta que 

no início do estágio, nas disciplinas de observação, os alunos são mais esperançosos por 

acharem que as escolas, de um modo geral, tem uma educação de qualidade e que eles vão 

aplicar os conhecimentos aprendidos no curso. Comenta também sobre o sentimento de 

indignação quando se deparam com diferenças de ensino nas escolas. Considerando 

também as características dos alunos que realizam os estágios e as outras disciplinas, nota-
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se que a participação deles nas discussões sobre as necessidades/problemas do curso de 

Letras ou na elaboração de um projeto político pedagógico ainda é pouco significativa. 

Seja por motivos de desinteresse por parte dos estudantes a respeito do sentido e da 

essência da formação na graduação ou por dificuldades na relação entre professores e 

alunos. Assim, características como “desestimulados, desinteressados, desesperançosos” 

não são específicas somente para alguns estagiários mas sim para outros estudantes do 

curso de uma maneira geral.   

Há um consenso na fala das duas professoras orientadoras ao afirmarem que os 

estagiários buscam “receitas” nas disciplinas de estágio, ou seja, buscam a melhor maneira 

de ter uma aula bem sucedida e/ou materiais. 

 

quando os alunos eles vem para o estágio vem procurar... os COMO... né 

eles querem como.. como que eu faço isso... como que eu dou aula... né 

como que eu como que lido com aluno... como que eu resolvo o problema 

de indisciplina... né como que eu trabalho com livro didático... eles tem 

vários como... as perguntas deles são como né e a gente não tem resposta 

pra dar até porque não existem como absolutos... né ou Únicos 

(Professora orientadora 1, quadro 5).  

 

eles tinham uma ansiedade como fazer então qual que é a receita como 

que faz um bom material... e não só em relação ao material como também 

em dar aula como é que se dá uma boa aula como é que como é que a 

gente vai conseguir envolver todos aqueles alunos é impossível porque 

por causa da questão da disciplina da falta de material falta de 

infraestrutura então assim eu sentia que batia sempre na mesma tecla... a 

discussão (Professora orientadora 2, quadro 8).  

 

Ao relacionar esses apontamentos com o referencial teórico proposto na pesquisa, 

nota-se que a concepção de estágio que prevalece é a perspectiva da instrumentalização 

técnica proposto por Pimenta e Lima (2010). Ou seja, há uma valorização das técnicas e 

rotinas de intervenção a serem aplicadas em sala de aula. O grande problema dessa 

perspectiva em buscar técnicas e metodologias universais é partir de um pressuposto inicial 

de que todos os alunos aprendem da mesma maneira e ao mesmo tempo, e também de que 

as aulas são iguais e que um bom material pode ser utilizado em qualquer turma. Assim, 

desconsidera-se todo o contexto cultural, social e histórico de uma turma (espaço micro) e 

de uma escola (espaço macro), como se o professor trabalhasse com invariáveis.  

 Em relação ao campo de estágio, a Professora orientadora 1 comenta que os 

professores supervisores apresentam uma grande resistência em receber estagiários e 

enumera alguns dos motivos como indisposição desses professores em discutir e refletir 
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sobre o trabalho que desenvolve na escola, crença de que o estagiário vai criticar as aulas, 

cansaço por ter uma carga horária elevada de trabalho em duas ou três escolas, falta de 

tempo para preparar aulas segundo as propostas feitas pelos documentos oficiais, crença de 

que os estagiários são idealistas e que suas propostas de trabalho não são possíveis de 

serem realizadas (quadro 3).   

 Para essa mesma professora, a relação Universidade e Escola se estabelece pela 

“necessidade e obrigação” pois a universidade tem a “necessidade” de alocar os estagiários 

nas escolas enquanto que as escolas tem a “obrigação” por parte do MEC em receber 

estagiários. Nesse contexto, um estagiário também comenta sobre essa relação entre 

universidade e escola 

 

a Professora orientadora 1 tenta fazer isso de forma... harmônica 

equilibrada... conversar com as escolas... mas eu acho que::  não só a 

Professora orientadora 1 mas a universidade podia impor mais... impor 

mesmo... éh:: que o estágio deve ser feito... é uma:: obrigação da da 

escola aceitar o estagiário... então ele deve ser bem atendido sim ele deve 

ser bem recepcionado nem que isso seja imposto não sei se... isso é 

interessante né essa situação de imposição nunca é mas... éh:: eu tenho 

medo de que nunca aconteça se não for desse jeito (Estagiário 4, quadro 

20). 

 

Além disso, a Professora orientadora 1 aponta que ao longo de 03 anos ministrando 

disciplinas de estágio, somente 03 professores foram abertos a conversar e a refletir, mas 

que somente um deles se dispôs a experimentar as propostas oferecidas pelo estágio.  

 Sobre o trabalho colaborativo entre professor orientador e estagiário nas disciplinas 

de observação e de regência, nota-se que além de haver um bom entrosamento, existem 

várias oportunidades de discussão ao longo da disciplina sobre o que os estagiários tem 

desenvolvido nos campos de estágio. O trabalho é realizado de uma forma mais grupal, 

quando as questões são discutidas em sala de aula durante o horário da disciplina; e de uma 

forma mais individual, quando os professores marcam reuniões presenciais fora do horário 

de aula, atendimentos por email, feedbacks em relatórios e diários de campo. Além disso, 

as professoras orientadoras e os estagiários contavam com o apoio de monitoras de pós-

graduação que acompanhavam e auxiliavam as disciplinas.  

Já sobre o trabalho colaborativo entre professor supervisor e estagiário, a Professora 

orientadora 1 comenta que muitas vezes o professor supervisor não acompanha o estagiário 

nas atividades de regência e o deixa sozinho na sala enquanto faz outra tarefa. E isso fica 

explicito na fala de um estagiário 
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nós falamos que éramos estagiários entramos a professora falou oi tudo 

bem vocês vão para aquela sala ali... levou a gente na sala... apresentou 

olha elas são estagiárias elas que vão dar aula pra vocês tchau e foi 

embora... o que eu senti foi que a professora... éh... nos via... estagiários 

como alguém que daria aula no lugar dela enquanto ela podia sair pra 

fazer outra coisa (Estagiário 1, quadro 15).  

 

 Infelizmente, essa situação não condiz com as finalidades do estágio, nem 

legalmente nem conceitualmente. Legalmente porque o professor deve acompanhar o 

estagiário nas salas de aulas, mesmo durante as atividades de regência, cumprir a sua carga 

horária de trabalho e auxiliar na formação do estagiário. Conceitualmente porque, como o 

próprio nome já diz “estágio supervisionado”, o estagiário está sob a supervisão tanto do 

professor orientador que o auxilia  na universidade quanto do professor supervisor que o 

acompanha nas atividades no campo de estágio.  

 Além disso, alguns estagiários comentam sobre a falta de apoio dos professores 

supervisores e outros profissionais com a formação de professores 

 

tanto nesse estágio quanto no estágio anterior que eu fiz no semestre 

passado no ensino fundamental... todos os professores tanto... os 

professores supervisores que acompanham a gente na nossa área quanto 

professores de outras áreas eles DESEStimulam os estagiários ao 

MÁximo... eles tem muita... eles só falam coisas negaTIvas pra gente o 

tempo todo então assim eles são muito pessimistas... os professores 

dentro da sua própria área (Estagiário 1, quadro 15).  

 

no início a relação com a professora não foi boa... porque ela não recebeu 

a gente muito bem... a gente teve contato com a diretora com vice diretor 

e com professor... eles só queriam assinar pra gente ir embora logo não 

ficar com eles não queriam conversar direito com a gente o vice diretor 

nem quis dar entrevista porque já tinha dado para outra pessoa pediu pra 

gente correr atrás da pessoa pra poder copiar (Estagiário 16, quadro 27). 

 

 No entanto, estagiários das disciplinas de observação pontuam que tiveram uma boa 

relação com as professoras dos campos de estágio no sentido de que elas atenderem as 

demandas básicas, como pode ser visto no quadro 28. Mas não houve descrições que 

indicam até que ponto essa relação passou do simples ato de polidez e realmente contribuiu 

para a formação do estagiário.  

 Percebe-se que o trabalho colaborativo entre professores supervisores e estagiários 

é praticamente ausente e que precisa ser melhor discutido para que haja formação inicial 

(para os estagiários) e continuada (para os professores supervisores) durante as atividades 
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no campo de estágio. Os estagiários levam muitas atividades de ensino para os campos de 

estágio e, na maioria das vezes, não são discutidas nem antes nem depois de serem 

aplicadas em sala de aula. É necessário que se discuta em conjunto sobre estrutura, 

organização e necessidades da escola, sobre as metodologias de ensino e recursos didáticos 

utilizados, sobre os prazeres e os desafios da profissão docente. Acredita-se que esse 

diálogo, esse momento para compartilhar ideias e experiências, é essencial para a formação 

do estagiário e do professor supervisor.    

 Já sobre o trabalho colaborativo entre os estagiários, a maioria deles acha positivo a 

realização de tarefas e de aulas ministradas em dupla e as justificativas são: um ajuda o 

outro nas dificuldades de seus parceiros, compartilham experiências em sala de aula, 

elaboram atividades em conjunto, discutem o que foi feito no estágio. Nota-se que esse 

retorno positivo dos estagiários em realizarem o estágio em dupla é um ponto muito 

importante para a profissão docente que é saber trabalhar em equipe. Muitos professores 

em exercício ministram suas disciplinas específicas (português, matemática, geografia, 

etc.) e não interagem com os outros para promoverem atividades interdisciplinares, o que 

mantém o conteúdo escolar, que já é separado para fins didáticos, ainda mais fragmentado. 

Assim, poder praticar trabalhos em duplas ou em equipes já na formação inicial é um 

grande passo para que esses futuros professores realizem o mesmo quando estiverem 

atuando enquanto docentes.  

Em relação as definições atribuídas ao estágio, os estagiários e professoras 

orientadoras o consideram, majoritariamente, como muito importante. Por exemplo,  

 

acho o estágio uma ferramenta crucial porque você está sendo éh... de 

certo modo guiado pra sala de aula sem ser necessariamente jogado lá... 

porque se você imagina que não existisse o estágio como é que seria você 

ia simplesmente cair na sala de aula sem qualquer experiência prévia pelo 

menos com o estágio você tem uma ideia... então o valor dele nesse 

sentido é não é diferente de qualquer outro estágio mas éh:: é importante 

não tem como negar a importância dele (Estagiário 15, quadro 29).  

 

 Além de converger com essa ideia de que o estágio é relevante dentro do curso, a 

Professora orientadora 1 também critica a forma como outros professores do mesmo curso 

de licenciatura tem encarado a formação de professores. Ela aponta, (quadro 5), que vários 

colegas de trabalho tratam as disciplinas de estágio e de didática como as únicas 

responsáveis pela formação do professor. Ou seja, a figura do “formador de professores” é 

o professor responsável por essas disciplinas (estágio e didática) e não os professores das 
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disciplinas de semântica, literatura, produção de texto, por exemplo. Situação descrita por 

Therrien (2006, p. 71) na qual docentes universitários competentes nas suas áreas 

disciplinares específicas “conduzem os processos formativos com o predomínio da 

racionalidade da ciência normativa e instrumental, alheios ao olhar pedagógico dos 

processos de ensino-aprendizagem”. Ao analisar essa realidade, nota-se que ainda 

prevalece uma dicotomia entre conteúdos de caráter específicos da área de Letras e 

conteúdos pedagógicos para ensino de língua, reforçando a perspectiva do modelo ou 

fórmula 3+1 (três anos de formação teórica específica mais um de conhecimento 

pedagógico). Saviani (2009) aponta esse fato como um dilema entre “conteúdos de 

conhecimento” e “procedimentos didáticos-pedagógicos”, que tem como raízes a separação 

de dois aspectos indissociáveis para a profissão docente que é a forma e o conteúdo.  

Já a Professora orientadora 2 (quadro 11) comenta que o estágio é “uma disciplina 

que deveria preparar os profissionais para atuarem nas escolas né bem”. Nessa fala, pode-

se ver a crítica apontada acima. Há uma certa ênfase no estágio como sendo a disciplina 

responsável por preparar os alunos em formação inicial na inserção dos ambientes 

escolares. E na verdade, essa preparação deveria vir de todas as disciplinas da licenciatura, 

inclusive as de conteúdos específicos.  

 Em relação ao trabalho com oficinas nas disciplinas de regência, pode-se elencar 

pontos positivos e negativos a partir da fala dos estagiários: 

 

Quadro 14 – Pontos positivos e negativos das oficinas 

Oficinas 

Pontos negativos Pontos positivos 

- poucas ou nenhuma 

informação sobre o contexto 

escolar; 

- caráter repetitivo; 

- despreparo para ministrar 

oficinas elaboradoras por 

outro colega. 

- oportunidade de refazer 

parte das oficinas; 

- compartilhar oficinas de 

colegas.  

Fonte: Informações organizadas pela pesquisadora 

 

 Muitos estagiários comentam que preferem fazer a sequencia didática, uma 

atividade comum nos estágios de regência, do que oficinas. De todos os pontos negativos 
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da oficina, o mais acentuado foi não conhecer o contexto escolar em sua totalidade como o 

perfil dos alunos, o trabalho feito pela professora (metodologias de ensino, material 

utilizado, experiências e saberes docentes), o funcionamento, a gestão e os profissionais da 

escola, entre outros. Em relação as concepções de estágio utilizadas no referencial da 

pesquisa, essa ausência de conhecimento sobre o contexto escolar indica que esse estágio 

teve um caráter mais de cumprimento burocrático do que marcado por processos reflexivos 

e investigativos da prática.  

 Em relação aos módulos de estágio, os estagiários de regência do ensino médio 

criticam  as disciplinas de observação que realizaram antes (quadro 17). Eles caracterizam 

os estágios de observação como “inúteis” e sem objetivos, dizem que não sabiam o que 

observar, o que era observar, gastavam muito tempo (01 ano) somente assistindo aulas, não 

entendiam a diferença entre observar aulas no ensino fundamental e aulas no ensino médio. 

Para eles, o estágio começou a ter mais sentido e ser mais enriquecedor nos dois últimos 

módulos quando a observação e a regência foram mescladas. Nota-se que esses 

comentários de alunos que estão em fase final de conclusão do curso são extremamente 

importantes para uma avaliação e possível reestruturação dessas disciplinas, 

principalmente porque possuem e demandam uma carga horária elevada em relação as 

outras do curso. 

 

 

3.2. Critérios legais e práticas formativas no estágio 

 

 Essa segunda categoria foi criada a partir da junção dos indicadores: currículo e 

políticas públicas. Portanto, as questões relacionadas com as alterações curriculares e os 

projetos pedagógicos do curso de Letras da UFOP, com a legislação que regulamenta o 

estágio, com a política local e o PIBID, serão discutidas nessa categoria. 

 Em relação a variedade de disciplinas ministrada, a Professora orientadora 1 

comenta que quando era professora substituta já trabalhou com outras disciplinas com o 

foco em Língua Inglesa como Produção de Texto em Língua Inglesa, Compreensão e 

Expressão Oral, entre outras. Enquanto professora efetiva, ministrava disciplinas de 

Didática e os estágios. Atualmente, ministra somente as disciplinas de estágio. O relevante 

na atual circunstância dessa professora é que ela pode realizar um trabalho mais contínuo 

para as disciplinas de estágio a partir de experiências vivenciadas em semestres anteriores, 
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o que não pode ser feito, por exemplo, pela Professora orientadora 2 que é responsável por 

essas disciplinas por um tempo limitado devido ao vínculo como professora contratada.  

 Em relação ao currículo do curso de Letras a Professora orientadora 1 comenta 

sobre o impacto da diversidade de habilitações no curso 

 

por exemplo as aulas de língua... elas atendem o pessoal da do 

português... o pessoal do inglês... o pessoal da tradução... pessoal dos 

estudos linguísticos... né então assim quando eu vou pra uma sala de aula 

de LÍNGUA inglesa o meu foco... assim o meu foco pessoal o meu foco 

profissional... É a formação DO professor de língua inglesa... então às 

vezes isso causa um certo estranhamento nos alunos... porque alguns 

deles estão na área da tradução... né e eles não esperam que não 

esperam... e e e não estão abertos ou ou ou:: dispostos digamos assim... a 

lidar com determinadas atividades que estão mais relacionadas com a 

docência do que com a tradução (Professora orientadora 1, quadro 1). 

 

 Tal fala encontra-se em consonância com o novo projeto pedagógico do curso 

(UFOP, 2008a) pois ao pontuar que as aulas de línguas atendem alunos das licenciaturas 

em língua inglesa, em língua portuguesa e bacharelados, reafirma-se o princípio do projeto 

pedagógico que é, sobretudo, oferecer aos licenciandos e bacharéis, as competências 

relativas a atuação profissional com o mesmo peso. Perpassando as questões de 

conhecimentos referentes a formação das habilitações, tal projeto propicia uma formação 

que integra licenciaturas e bacharelados. Assim, nota-se a preocupação com uma formação 

que vai contra a perspectiva da racionalidade técnica ou fórmula 3+1, na qual realiza-se o 

bacharelado em 3 anos acrescido de 1 ano de conhecimentos pedagógicos para a obtenção 

da licenciatura.   

 Em relação a mudança da grade curricular no segundo semestre de 2011, a partir da 

Resolução CEPE nº 4.491 descrita no capítulo 2, a princípio houve um impacto negativo 

nas disciplinas de estágio de observação que foi apontado tanto pela Professora orientadora 

2 quanto pelos estagiários.  

 

devido a um problema que houve no início do semestre com as 

matrículas... porque mudou o as disciplinas mudaram de códigos os 

alunos foram matriculados em disciplinas que não deveriam ser... 

demorou praticamente umas um mês para que a disciplina de estágio dois 

alavancasse que ela que realmente os alunos certos matriculados no 

horário certo aparecessem todos como um grupo... então fiquei um mês 

dando aula assim cada hora para um aluno pra nenhum ou pra dois ou 

para um grupo que não vinha então esse FINAL de ir as escolas e fazer 

esse trabalho não foi possível a gente trabalhou com material didático 

discutiu em sala e como houve o encontro dos estágios ((II Encontro de 
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Estágio de Licenciatura: Escola e Universidade)) eu propus então que 

eles fizessem apresentassem o trabalho deles no encontro de estágio 

(Professora orientadora 2, quadro 10). 

 

houve um problema sério no estágio.... no:: na disciplina de estágio do 

semestre passado por causa de um problema na PROGRAD... eles 

criaram um ( ) lá e isso atrasou todas as atividades nossa todo o nosso 

trabalho ficou... comprometido ao longo do semestre (Estagiário 15, 

quadro 26).  

 

 Inicialmente o impacto foi negativo devido a primeira aplicação dessas mudanças 

curriculares para alunos que já estavam em andamento no curso. No entanto, mesmo com 

alguns desencontros no início do período, vários estagiários das disciplinas de regência 

comentam que essa alteração faz mais sentido em termos de continuidade sobre o 

conhecimento da educação básica para a formação docente do que a proposta anterior. Ou 

seja, primeiro realiza-se a observação e a regência no ensino fundamental e depois a 

observação e a regência no ensino médio e isso, para os estagiários, evita que muitas 

informações fiquem esquecidas devido ao longo período de observação antes da regência.  

 Sobre a política local, a Professora orientadora 1 comenta sobre a dificuldade em 

manter o vínculo com a Secretaria Municipal de Educação, pois a frequente troca de 

prefeito acarreta trocas em outros cargos como diretores e professores e impede que haja 

um contato firmado a longo prazo entre os estágios e as escolas. Assim, tanto a Professora 

orientadora 1 quanto a Professora orientadora 2 estabelecem pessoalmente seus contatos 

nos campos de estágio. Exemplo: 

 

eu fui em todas as escolas que eu que os meus alunos estagiaram... e 

conversei direto com ou vice diretor ou pedagogo ou diretor e pedi para 

que os alunos fizessem o estágio conversei como é que seria expliquei 

qual que era a proposta éh deixei meu contato com essas pessoas... e aí 

nas escolas em que foi possível encontrar com os professores eu 

conversei com os professores também (Professora orientadora 2, quadro 

9).  

 

 Nessa situação, a ausência de um acordo firmado entre a universidade e a escola faz 

com que o estágio, como ocorre também em outras licenciaturas, não tenha uma 

continuidade nem para os alunos em formação inicial nem para os campos de estágio pois 

as atividades variam a cada semestre para adaptar as diferentes realidades escolares. Por 

exemplo, a cada novo contato entre a universidade e a escola, gasta-se um tempo com a 

realização dos trâmites burocráticos que poderiam ser diminuídos caso o convênio ou 

acordo já estivesse sido feito.  
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Em relação ao PIBID, no caso da UFOP o PIBID-PED-UFOP, ele foi recorrente na 

análise dos dados. O programa tem sido visto pelos estagiários como uma forma de 

inserção nas escolas públicas e como uma experiência docente, tal como apresentado na 

categoria anterior.  

Para a Professora orientadora 1,  

 

o governo tem tentado fazer algumas coisas como por exemplo a criação 

do do da do Projeto de de Estímulo a Docência de éh de iniciação a 

docência né mas isso também éh embora seja um projeto... muito 

interessante e que e que mais uma vez eu entendo que que contribui para 

a valorização da profissão mas ao mesmo tempo éh acaba criando 

dificuldades porque veja o professor que recebe lá na escola dele 

estagiários que vem de projeto de iniciação a docência ele é remunerado 

pra isso enquanto que o professor que recebe estagiários do estágio 

supervisionado do curso de licenciatura ele:: ele não recebe nada ele não 

ganha nada com isso... a priori né do ponto de vista dele... entende é 

obvio que se ele se envolver naquilo vai acabar ganhando né experiências 

e novos modos de olhar pra aquilo e contribuir na formação de um colega 

que estar por vir (Professora orientadora 1, quadro 6).  

 

Já um estagiário, (quadro 20), comenta que há um tratamento diferenciado por parte 

da escola com os bolsistas do projeto e com os estagiários. A crítica é que há uma melhor 

recepção por parte dos professores das escolas com os bolsistas devido aos recursos 

financeiros envolvidos no projeto enquanto que nem sempre há uma boa recepção quando 

se trata dos estagiários. 

Nesse contexto, nota-se que surge uma relação conflitante dentro do próprio curso 

de formação docente: os professores supervisores que possuem bolsistas do PIBID não 

estão aceitando estagiários por já terem bolsistas do projeto para orientar; ou, entre 

escolher estagiários e bolsistas
34

, esses professores escolhem os bolsistas devido a 

remuneração financeira do projeto. A questão é que, sendo o PIBID um projeto que 

proporciona novas experiências na formação inicial dos cursos de licenciatura enquanto 

que o estágio um componente curricular obrigatório, ambos deveriam co-existir na mesma 

escola sem haver tal dualidade.  

 

 

                                                            
34 Os bolsistas são alunos em formação inicial que participam do PIBID e os estagiários são os alunos que 

estão matriculados nas disciplinas de estágio. No entanto, o estagiário também pode ser um bolsista caso faça 

o estágio e participe do PIBID ao mesmo tempo.  
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3.3. Professor de línguas 

 

 Essa terceira e última categoria foi criada a partir da junção dos indicadores: ensino 

e aprendizagem de línguas; formação, profissão e condição docente. Portanto, questões 

relacionadas com teorias e metodologias do ensino e aprendizado de língua inglesa, com o 

mercado de trabalho, com os modelos de formação, com as condições das escolas públicas 

e com o ofício do professor, serão discutidas nessa categoria. 

Em relação a formação docente, a Professora orientadora 1 comenta sobre as 

atuações profissionais dos formandos do curso de Letras, 

 

é muito possível que você encontre uma pessoa que é bacharel em 

tradução dando aulas de inglês... né muito possível que você encontra 

uma pessoa que cujo o foco... principal é o ensino da língua portuguesa... 

mas que por questões de carga horária na escola... pra poder fechar o 

número de aulas que esse professor tem que dar ele acaba dando dezoito 

horas de português e duas de inglês... né então em algum momento eu eu 

a minha hipótese... é a de que... a probabilidade dessas pessoas virem a 

dar aula de inglês é GRANde (Professora orientadora 1, quadro1). 

 

Já um estagiário expõe sua opinião a respeito da atuação profissional 

 

não me incomoda muito essa questão de de haver problemas eu não tenho 

muito medo dos problemas que possam ocorrer éh não tenho muito medo 

também de entrar numa sala de aula não me acho que isso o fato de eu ter 

escolhido fazer esse trabalho necessariamente me prenda a ele... me vejo 

como um indivíduo com escolha com a possibilidade de escolha qualquer 

momento eu posso deixá-lo mas eu não tenho nenhum motivo maior de 

eu deixá-lo agora então porque não fazer algo... porque não trabalhar... 

porque não tentar alcançar algum grau de excelência pelo menos em 

algum nível (Estagiário 15, quadro 29).  

 

Essas falas concretizam o objetivo do projeto pedagógico do curso que é, 

independente da habilitação escolhida, “formar profissionais interculturalmente 

competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com as linguagens, especialmente a verbal, 

nos contextos oral e escrito, conscientes de sua inserção na sociedade e das relações com o 

outro” (UFOP, 2008a). Assim, se o mercado de trabalho não exigir titulação específica, 

como vaga para licenciandos em língua inglesa, o formando em Letras na modalidade 

bacharelado em tradução consegue atuar como professor ou em outro cargo cuja titulação 

exigida seja somente graduação em Letras. Nesse contexto, o grande desafio é oferecer 

uma formação de qualidade e diversificada, num período ideal de 04 anos, que consiga 
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atender as demandas do mercado profissional para esse formando. Questiona-se, será que o 

bacharel em tradução possui as competências e habilidades teórico-pedagógicas para atuar 

como docente, e vice e versa? Provavelmente não, porque existem competências e 

habilidades específicas para cada habilitação, mas tal fato é uma realidade do curso.  

Outra discussão que ressalta nos dados analisados é sobre a profissão docente. 

Quando a Professora orientadora 1 (quadro 1) pontua que “para exercer a docência é 

preciso formação”, pode-se interpretar que ela encara a docência como profissão e não 

como uma questão de vocação (vocação nobre e santa ou sacerdócio) ou bico (trabalho 

temporário), discussão apresentada por Diniz-Pereira (2000). Acredita-se que tal 

posicionamento é essencial para a valorização da docência pois, assim como qualquer 

outra profissão, é necessário formação inicial e continuada para atuar como um bom 

profissional frente as novas demandas do mercado de trabalho.    

 Já em relação a condição docente, a Professora orientadora 1 comenta que alguns 

estagiários tem vontade de trabalhar na educação básica mas que não seja no ensino 

público devido as condições de trabalho do professor 

 

eles entendem que a escola pública não oferece condições de trabalho 

adequada né assim ou seja eles não tem materiais eles não tem recursos... 

as turmas são numerosas a carga horária de trabalho deles é muito alta... 

né o número de aulas dedicado a língua inglesa É pequena... é pequena 

né... éh:: a disciplina não é valorizada... nem pelos alunos nem pelos 

colegas nem pelos pais dos alunos nem pela direção da escola (Professora 

orientadora 1, quadro 2). 

 

 Já um estagiário comenta que prefere trabalhar em cursos livres mas não descarta a 

escola pública por achar importante vivenciar essa experiência. 

 

quero ter uma experiência na escola pública éh embora eu tenha 

preferência por cursinho livre porque eu acho que os alunos são muito 

mais interessados e quando você está numa turma que ninguém está 

interessado você também fica desmotivado... então se eu for para 

trabalhar numa turma de uma escola pública que ninguém quer participar 

que e também não vai contribuir na minha formação que a partir de 

quando a gente dá aula a gente está aprendendo também e se for uma 

turma que não se interessa em nada não tem vontade... então eu acho que 

também não vai contribuir pra mim então eu prefiro continuar com 

cursinho livre mas antes disso eu quero sim ter passar um tempo em uma 

escola pública porque eu acho que vai contribuir muito para minha 

carreira futuramente caso queira fazer algum mestrado alguma coisa 

depois... essa fase é importante (Estagiário 17, quadro 29).  
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A partir desse contexto, nota-se que as más condições de trabalho do professor de 

língua inglesa nas escolas públicas ainda é um fator que influencia na escolha dos 

estagiários dessa habilitação em não atuar como professores. Na verdade, essa má condição 

de trabalho não é uma especificidade do professor de língua inglesa e sim uma realidade 

vivenciada pela categoria docente de modo geral. Ou seja, falta de recursos materiais e 

desmotivação de alunos são fatores que podem ser vivenciados por professores de química, 

física, biologia, matemática, entre outros, pois eles fazem parte de um contexto macro que 

é sobre a estrutura e o perfil da escola e não de um contexto micro como uma aula 

específica.  

Um dos pontos recorrentes nas falas dos sujeitos da pesquisa é a questão da 

indisciplina escolar. Muitos estagiários do estágio de regência, por exemplo, relatam que 

devido a indisciplina dos alunos em sala de aula, as oficinas ministradas não foram bem 

sucedidas  

 

a única turma que a gente tinha chance de conseguir ((ministrar a oficina 

completa)) a gente não conseguiu por causa de indisciplina porque a 

gente tinha que toda hora ficar pedindo para que eles ficassem quietos 

(Estagiário 5, quadro 14).  

 

a questão da indisciplina dos alunos foi o fato que atrapalhou atrapalhou 

bastante sabe principalmente... nas:: duas últimas oficinas que a gente deu 

porque os alunos não ficavam calados... e acho que chegou um ponto que 

vai passando ( ) professor que está estressado... eu... mesmo no final 

assim já tava irritada sabe não estava mais conseguindo dar aula no 

mesmo pique... sabe... na mesma fluência porque... acaba que me deixou 

irritada (Estagiário 2, quadro 14).  

  

 Essa questão também é vista pelos estagiários que realizam o período de 

observações. Ao comentar sobre os relatórios finais, a Professora orientadora 2 aponta a 

dificuldade dos estagiários em observar algo além desse tema 

 

eu tentava muito com o que eles falassem no relatório éh relatassem fatos 

que fossem além da disciplina da questão disciplina ou indisciplina das 

salas de aula porque muitos batiam muito na tecla da indisciplina 

indisciplina indisciplina... eu falava vamos tentar enxergar isso você já 

relatou agora vamos enxergar além agora vamos na questão ensino 

aprendizagem o que que está o que que esse professor está promovendo 

de ensino aprendizagem está acontecendo alguma tenta observar isso 

tenta colocar a indisciplina um pouco de lado (Professora orientadora 2, 

quadro 12).  
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Em relação a metodologia de ensino, o objetivo geral do estágio de língua inglesa é 

proporcionar atividades para os campos de estágio que atendam todas as habilidades da 

língua como compreensão oral (listening), escrita (writing), leitura (reading) e produção 

oral (speaking). A abordagem mais difundida ao longo do curso é a do Ensino 

Comunicativo (EC), que em linhas gerais, trabalha a língua como um instrumento para fins 

comunicativos e não somente para conhecimento de regras gramaticais. Além disso, a 

Professora orientadora 1 orienta os estagiários a ir além do EC e abordar também o 

Letramento Critico (LC), que tem como principal objetivo desenvolver a consciência 

crítica e incluir o indivíduo no mundo. 

No entanto, alguns estagiários de regência comentam sobre as experiências em 

relação ao uso do EC e do LC nos campos de estágio  

 

a abordagem que a gente usa aqui é muito diferente do que eles estão 

acostumados assim então... acaba que mesmo que a gente tente trabalhar ( 

) eles ficam muito o tempo todo querendo fazer o que eles estão 

acostumados assim... então eles pegam todas as coisas que a gente faz e 

leva para a realidade que eles estão acostumados (Estagiário 5, quadro 

13).  

 

na hora que a gente entrou pra oficina de jogos... o tempo estava super 

corrido tinha que montar data show então não deu tempo de fazer NAda 

do que a gente queria... letramento crítico?... uf passando longe não tinha 

como discutir não tinha tempo para discutir com eles... (Estagiário 10, 

quadro 20).  

 

A fala do Estagiário 5 remete a dificuldade em aplicar atividades baseadas no EC 

nas salas de aula da escola pública. Tal questão tem sido discutida por vários autores, por 

exemplo, Mattos e Valério (2010) comentam que por mais que o EC foi implementado a 

30 anos no Brasil, o ensino de língua inglesa nas escolas regulares priorizam mais ou 

apenas regras gramaticais. Além disso, esses autores elencam várias razões para a não 

consolidação desse ensino como “a distância entre os aprendizes brasileiros e situações 

reais de comunicação na língua-alvo; (…) as deficiências comunicativas dos próprios 

professores no uso do idioma; (…) turmas excessivamente numerosas e a conduta 

naturalmente decorrente do ambiente de sala de aula tradicional, com sua disposição de 

assentos” (p. 136). Já a fala do Estagiário 10, indica a falta de tempo em sala de aula para 

as discussões propostas pelas atividades baseadas em LC.  

Sobre os materiais elaborados nos estágios, percebe-se que são autênticos pelo fato 

de serem criados a partir de várias fontes principalmente retiradas da internet e de outros 
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materiais de ensino e são pensados com objetivos específicos que atendem o EC e/ou o LC. 

Os estagiários utilizaram diversos recursos como vídeos, músicas e materiais de 

bricolagem para elaborarem as atividades. Tal fato é considerado como um ponto positivo, 

pois os estagiários conseguem expandir seus olhares para os recursos didáticos que podem 

ser levados para sala de aula e que ultrapassem os livros ou apostilas recorrentemente 

utilizadas no ensino de línguas.  

Em relação ao nível linguístico dos alunos das escolas públicas da região, grande 

parte dos estagiários o rotula como fraco ou baixo, mesmo quando ministram aulas em 

séries finais do ensino médio. E uma das maiores dificuldades apontadas é ministrar aulas, 

ou oficinas, utilizando a língua inglesa.  

 

o que a gente pode perceber é que o nível de inglês dos alunos 

realmente... era baixo eles não sabiam quase nada (Estagiário 2, quadro 

15).  

 

em relação ao nível dos alunos foi a mesma coisa dessa... vez nós demos 

aulas para alunos do oitavo e nono ano... mas que também não tinham 

noção nenhuma... da língua... fazia a gente ficar se perguntando o que 

eles estão fazendo três quatro anos na escola? (Estagiário 1, quadro 15) 

 

acho que a escola tem uma cultura... então você chega... querendo falar 

em inglês... você chega em dupla né na verdade você chega em dupla 

com oficina que é uma coisa totalmente diferente do que a aula de inglês 

eu falava começava a falar em inglês mas quando eu vi relutância ou 

estava meus comandos não estavam sendo claros... EU... passava em 

português porque aquilo dava objetivos (Estagiário 7, quadro 20).  

 

A partir de tais comentários, da observação participante realizada pela pesquisadora 

e da leitura dos relatórios finais de estágio, nota-se que a tradução é recorrentemente 

utilizada pelos estagiários como uma das estratégias para facilitar o entendimento das 

atividades devido ao “baixo” nível linguístico dos alunos. Normalmente ela é usada 

imediatamente após as dúvidas dos alunos ou após outras estratégias como desenhos, 

mímicas e sinônimos. Interpreta-se que a tradução
35

 é um recurso que atende as 

dificuldades vivenciadas no ensino de língua, mesmo inserida dentro do contexto do EC. O 

                                                            
35 A tradução aqui esta sendo utilizada de uma forma generalizada, não atendo as diferentes tipologias como 

“tradução interiorizada”, “tradução pedagógica”, “tradução explicativa”, apresentadas por Lucindo (2006). A 

“tradução interiorizada” acontece quando o aprendiz faz a equivalência da língua estrangeira com sua língua 

materna, já que essa é seu ponto de referência para construção de conhecimentos em outra língua; a “tradução 

pedagógica” é considerada um instrumento didático pois utiliza-se de exercícios escolares para a aquisição da 

língua estrangeira em sala de aula; e a “tradução explicativa” é tradução com fins didáticos que o professor 

realiza em sala de aula para ajudar o aluno a entender casos específicos como ambiguidade e falso cognato 

(LUCINDO, 2006). 



84 
 

grande desafio é superá-la com outros tipos de estratégias no EC, pois a tradução pela 

tradução (de palavras e não de significados)  não proporciona o aprendizado na língua para 

fins comunicativos nem para desenvolvimento de posicionamento crítico do aluno.  

A partir da discussão apresentada nas 03 categorias acima “estágio como espaço 

privilegiado na formação docente”, “critérios legais e práticas formativas no estágio” e 

“professor de línguas”, foi feita uma triangulação dos dados com as falas dos professores, 

estagiários e das observações da pesquisadora com o objetivo de traçar um perfil da 

disciplina de estágio da Licenciatura em Língua Inglesa do curso de Letras da UFOP. Essa 

triangulação constitui-se em comparar e analisar os principais pontos das falas dos sujeitos 

da pesquisa para afunilamento dos dados e chegada aos  resultados. Assim, com o diálogo 

entre os dados apresentados nesse capítulo e o referencial teórico do capítulo 1, apresenta-

se os resultados e as considerações finais a seguir.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir dos dados analisados, propõe-se uma relação entre a análise e o referencial 

teórico que baseia essa pesquisa. Em seguida discute-se essa relação com a hipótese e os 

apontamentos para futuras pesquisas na área de formação de professores.  

Sobre as concepções de estágio apresentadas no referencial teórico, perspectivas da 

imitação de modelos e da instrumentalização técnica (PIMENTA; LIMA, 2010), nota-se 

que as características da segunda perspectiva esteve presente nas falas das professoras e 

estagiários principalmente devido a valorização do “como fazer” ou a busca por “receitas”. 

As professoras comentam que os estagiários procuram nos estágios respostas para aulas 

bem sucedidas, elaboração de bons materiais didáticos, resolução de indisciplina, bom 

relacionamento com os alunos, entre outros. Já os estagiários demonstram uma 

preocupação em realizar as atividades estruturadas nos planos de aula ou oficinas no tempo 

previsto.  

Com isso, percebe-se que o estágio se limita a “hora da prática” e outros fatores 

como conhecimento das estruturas e organização dos campos de estágio deixam de serem 

relevantes. Ou seja, privilegia-se o espaço micro que é a sala de aula e o espaço macro, o 

ambiente escolar como um todo, passa quase despercebido. Quando ocorre descrições do 

espaço macro, normalmente são sobre a estrutura física da escola como presença de quadra 

de esportes e de cantina, mal estado de carteiras e cadeiras, estado das salas de aula. Há 

ausência de apontamentos, por exemplo, de questões organizacionais, políticas e 

funcionamento da escola. 

Em relação a conceituação de um estágio baseado em atitudes investigativas, 

conclui-se que durante o acompanhamento da pesquisadora nas disciplinas de regência 

praticamente não houve propostas de atividades que promovessem investigação ou 

intervenção no campo de estágio. Os estagiários aplicavam as oficinas nas escolas nos 

horários estipulados e não realizavam outras atividades.  

É importante relembrar que o período da coleta de dados foi atípico devido a greve 

dos professores da rede estadual de ensino entre os meses de junho a setembro de 2011. 

Considera-se que isso foi um fator que contribuiu para que o estágio não tivesse um caráter 

interventivo devido limitações das escolas como tempo e turmas disponível, interesse em 

receber estagiários por parte dos professores supervisores. Assim, os estagiários se 

adaptavam aos horários de reposição de aulas das escolas estaduais, inclusive aos sábados 
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para ministrarem as oficinas, e também aos horários das escolas municipais. Outro ponto 

relevante foi a relação mínima estabelecida entre os estagiários e os professores das 

escolas, diretores e pedagogos pois as oficinas eram agendadas entre a escola e a 

Professora orientadora 1. E, na maioria dos casos, os professores não acompanharam os 

estagiários em sala de aula.  

No que diz respeito aos modelos de formação de professores apresentados por 

Diniz-Pereira (2008), os dados analisados se enquadram mais no modelo hegemônico, da 

racionalidade técnica. A visão de muitos estagiários, como Estagiário 9 quadro 22, é de o 

estágio é a disciplina onde se pode aplicar ou colocar em prática todo o conhecimento 

adquirido ao longo do curso. Há uma valorização das técnicas e materiais didáticos a serem 

desenvolvidos nos campos de estágio do que uma visão crítica e reflexiva sobre a profissão 

docente. Por mais que houve momentos nas disciplinas de regência nos quais os estagiários 

pudessem discutir e refazer as oficinas elaboradas, ainda sim priorizavam a elaboração de 

um bom material. O espaço micro, sala de aula, se sobressai em relação ao espaço macro, 

escola. De um modo geral, não se percebe portanto, características do modelo contra-

hegemônico nas quais o professor supervisor ou o futuro professor (estagiário) é visto 

como um sujeito que produz conhecimento e que também possui um papel político e 

social.  

Interessante também pensar, como um desdobramento dessa pesquisa, a 

importância da aprendizagem da língua inglesa na educação básica brasileira. Acredita-se 

que esse aprendizado é relevante para os seres humanos de uma maneira geral e, em 

específico, para os estudantes de ensino fundamental e médio pois ele possibilita que os 

sujeitos sejam incluídos na sociedade, essa que está permeada de vários aspectos 

interculturais, principalmente os da cultura inglesa. Por isso, considera-se que a formação 

do professor no modelo contra-hegemônico pode propiciar uma efetiva aprendizagem da 

língua inglesa, foco dessa pesquisa, para os alunos das escolas da educação básica.  

Sobre o conceito de professor reflexivo, o conhecimento por meio da reflexão, 

análise e problematização (SCHON, 1995) adquirido pelos estagiários foi construído a 

partir da elaboração e aplicação das oficinas, pois puderam repensar sobre a aplicabilidade 

das atividades propostas e refletir em duplas ou com a turma como elas poderiam ser 

reelaboradas a partir das experiências vivenciadas. Porém, como foi apontado pela 

Professora orientadora 1, não pode-se dizer que houve uma compreensão por parte dos 

estagiários sobre a prática reflexiva, pois a escrita do relatório final de estágio, momento 

para apresentação das reflexões, foi mais descritiva do que reflexiva. Os estagiários 
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apontaram vários fatos rotineiros que aconteceram ao longo do estágio, prioritariamente 

sobre o espaço micro, e pouco refletiam sobre a experiência vivenciada com seu processo 

de formação. Além disso, por ser um instrumento avaliativo, alguns escreviam para atender 

as expectativas da professora orientadora e não para expor as próprias reflexões.  

Em relação as categorias analisados, conclui-se que para “estágio como espaço 

privilegiado” a discussão em relação a contribuição ou importância do estágio no curso de 

formação de professores faz com que o estágio seja realmente visto pela maioria dos 

sujeitos da pesquisa como um espaço privilegiado, importante e responsável, em grande 

parte, pelas experiências vivenciadas com prática escolar. Embora a fala da Professora 

orientadora 1 aponte o contrário quando diz que a palavra “privilégio” possui conotações 

positivas e negativas no sentido de que o estágio é fundamental, mas que não é o único 

responsável pela formação de professores.  

Para a categoria “critérios legais e práticas formativas no estágio” conclui-se que 

três fatores foram marcantes: alteração da ordem das disciplinas de estágio segundo a 

Resolução CEPE n° 4.491, relação entre universidade e escola, impacto do PIBID. Sobre o 

primeiro, nota-se que por mais que tenha se percebido dificuldades para os alunos 

adaptarem os estágios com outras disciplinas em seus horários do semestre analisado, essa 

mudança possibilitou uma melhor compreensão sobre o conhecimento da educação básica. 

Os estagiários relatam que faz mais sentido observar e reger no ensino fundamental 

primeiro e depois realizar o mesmo no ensino médio. Sobre o segundo fator, percebe-se 

que a ausência de um acordo firmado entre a universidade e as escolas da região, que 

viabilize a relação entre os professores orientadores e supervisores, ainda prejudica o 

andamento do estágio pois gasta-se tempo com questões burocráticas a cada semestre que 

se inicia, além da instabilidade política municipal que coloca em questão quais os campos 

de estágio estarão abertos para receber estagiários. O terceiro fator, impacto do PIBID,  

mostra como esse projeto tem apontado conflitos tanto na escola quanto na universidade 

como: professores da escola básica se recusam a receber estagiários, pelo fato de que já se 

encontram sobrecarregados com os bolsistas e as atividades do programa; os estagiários 

reclamam que não são bem recebidos na escola por parte da direção e professores, fato que 

não ocorre com os bolsistas do PIBID; os bolsistas possuem condições e recursos 

financeiros para desenvolver atividades extras na escola enquanto que os estagiários 

tentam realizar tais atividades que demandam baixo ou nenhum custo; entre outros.  

Além disso, percebe-se que há uma confusão entre o PIBID e o estágio no sentido 

de que um substitui o outro. Vários estagiários que participam do projeto acreditam que 
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podem deixar de realizar o estágio porque já fazem atividades semelhantes nas escolas 

como ministrar aulas, acompanhar e auxiliar  professores, desenvolver tarefas extras 

classes. O problema é que outros cursos, como o de História da UFOP, reduzem a carga 

horária ou excluem alguns módulos de estágio se o aluno participa do PIBID.  

Considera-se um equívoco tal fato devido a natureza de ambos: o estágio é um 

componente curricular obrigatório para as licenciaturas, portanto todos os alunos 

matriculados nessa habilitação devem realizá-lo; o PIBID é um programa da CAPES que 

atende a um grupo de alunos das licenciaturas selecionados pela universidade. Assim, eles 

estão separados por legislações e financiamentos que estão bem distantes de serem iguais. 

Ou seja, os alunos em formação inicial que participam do PIBID também devem fazer o 

estágio, independente dos propósitos que os aproximam, pois realizar o estágio se trata de 

cumprir um componente curricular enquanto o PIBID se trata de um programa que 

proporciona novas experiências nos cursos de licenciatura. E é nesse contexto e nas atuais 

circunstâncias que o programa é oferecido, defende-se o posicionamento de que o aluno 

em formação inicial não deve substituir ou reduzir a carga horária do estágio 

supervisionado porque participa do PIBID.  

Já a categoria “professor de línguas”, nota-se que a questão da indisciplina escolar é 

vista por vários sujeitos da pesquisa como uma grande dificuldade para ministrar aulas. 

Além disso, as más condições de trabalho fazem com que o estagiário desista de atuar 

como professor nas escolas públicas e escolham, por exemplo, os cursos de idiomas. Em 

relação ao ensino de língua inglesa, os estagiários apontam que são poucas as experiências 

que conseguiram ministrar aulas a partir do Ensino Comunicativo (EC) e do Letramento 

Critico (LC) devido a abordagem de ensino da escola que se baseia em regras gramaticais 

ou tradução.  

A partir dessas conclusões, vê-se que a hipótese dessa pesquisa “o modelo de 

estágio implementado após a Resolução CNE/CP 1/2002 (BRASIL, 2002a) – que institui 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena – possui melhores condições 

de formação do professor na perspectiva de formação de um professor reflexivo, pois a 

prática nessa Resolução é vista numa perspectiva interdisciplinar que articula diferentes 

práticas desenvolvendo-se a partir de procedimentos de observação e reflexão para atuar 

em situações contextualizadas” foi parcialmente comprovada.  

A justificativa é que o estágio do curso de Letras – Licenciatura em Língua Inglesa 

da UFOP oferece oportunidades e momentos nos quais os estagiários juntamente com as 
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professoras orientadoras repensem e reelaboram as atividades a serem levadas ao campo de 

estágio. Esses momentos ocorrem principalmente nas aulas das disciplinas de estágio ou 

por assistência presencial (reuniões extra classes) ou virtual (email da turma) das 

professoras orientadoras e/ou monitoras. No entanto, isso acontece dentro da universidade 

e não nos campos de estágio devido ao inconsistente trabalho colaborativo entre 

professoras orientadoras, supervisoras e estagiários. Além disso, a proposta de uma prática 

reflexiva ou investigativa da Resolução CNE/CP 1/2002 (BRASIL, 2002a) para o período 

de estágio analisado ainda se encontra pouco visível, pois outros fatores como política 

local e ausência de acordo firmado entre a universidade e os campos de estágio, fazem com 

que os módulos de estágio não tenham uma continuidade dentro do curso.  

Considera-se que o perfil do estágio, realizado nesse período específico de coleta de 

dados (2011/2) e a partir das falas dos estagiários e das professoras orientadoras, é mais 

burocrático por tentar se adequar as exigências legais da disciplina do que crítico-reflexivo, 

no sentido de formar professores conscientes para a prática profissional e o mercado de 

trabalho. E um dos motivos, foram as consequências da greve dos professores da rede 

estadual de ensino que fez com que o estágio fosse pensado dentro das possibilidades e 

limites das escolas.  

A partir da realização dessa pesquisa, nota-se que existem muitos estudos sobre o 

estágio nos cursos de licenciatura por diversas abordagens como relação teoria e prática, 

currículo, saberes docentes, representação social e outras. Porém o estágio, de uma maneira 

geral, ainda continua com lacunas e problemas. As Resoluções CNE/CP 1/2002 e 2/2002 

propuseram um caráter mais reflexivo e investigativo para a prática, não limitando-a as 

disciplinas de estágio, e aumentaram a carga horária para 400 horas. No entanto, muitas 

vezes essa legislação não é cumprida por falta de viabilidade, de meios concretos e 

funcionais, o que torna-se uma questão decepcionante para os professores orientadores.  

Ao realizar a observação participante, a pesquisadora pôde perceber que o que 

realmente guia e influencia a formação dos estagiários nas disciplinas de estágio são as 

atitudes e as escolhas das professoras orientadoras frente ao que é proposto pela 

universidade e legislação e frente ao que é possível ser feito na realidade local. São elas 

que tomam iniciativas e decisões que acreditam serem as melhores para que o estágio seja 

desenvolvido em um semestre, por exemplo, a criação de oferta de oficinas de língua 

inglesa para a Secretaria Municipal de Educação.  

E como o relato da Professora orientadora 1 (quadro 6), é necessário que certas 

questões legais e burocráticas sejam feitas pela universidade, pelas escolas e não somente 
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pelo professor universitário responsável pela disciplina em um semestre. Importante pensar 

em um planejamento a longo prazo para os estágios como no mínimo 04 semestres, tempo 

que um aluno em formação inicial normalmente gasta para cumprir todos os módulos de 

estágio.  

Por fim, apresentam-se alguns pontos acerca do tema estágio e formação docente 

que ainda necessitam ser estudados com o objetivo de propor mudanças e melhorias nas 

licenciaturas de uma maneira geral e para o ensino de língua inglesa: estabelecimento de 

relação concisa entre professores supervisores e orientadores, reestruturação dos relatórios 

de estágio, desenvolvimentos de convênio efetivo entre a universidade e as escolas,  

ampliação do conceito de professor reflexivo no estágio, reformulação dos objetivos das 

disciplinas de observação, discussão sobre metodologias de ensino de línguas nas escolas 

públicas, entre outros. Esses são apontamentos que podem guiar futuras pesquisas na área 

da formação docente principalmente para os interessados nos cursos de licenciatura e/ou 

ensino de línguas.  
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6. APÊNDICES 

APÊNDICE A – Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “O impacto das disciplinas de 

estágio supervisionado para a formação docente no curso de Letras” desenvolvida pela 

pesquisadora Nayara Ferreira de Moura Barbosa, aluna do Programa de Pós-Graduação em 

Educação – Mestrado do Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto – 

UFOP.  

Essa investigação será realizada durante o segundo semestre do ano de 2011 e durante o 

primeiro semestre do ano de 2012 nas disciplinas de estágio supervisionado da habilitação 

Licenciatura em Língua Inglesa do curso de Letras da UFOP e seu objetivo principal é analisar qual 

o impacto dessas disciplinas na formação docente.  

A abordagem predominante é a pesquisa qualitativa com utilização das técnicas grupo focal e 

entrevista semi-estruturada. Serão realizados grupos focais com os alunos das disciplinas de estágio 

referidas acima e entrevistas com os professores supervisores. Para coletar as informações desses 

grupos e das entrevistas será utilizado um mini gravador digital como instrumento de coleta de 

dados. Você pode se recusar a responder questões que lhes tragam constrangimentos, ou mesmo 

desistir de participar da pesquisa sem riscos de ser penalizado no curso e/ou na instituição.  

Os dados fornecidos pelos indivíduos pesquisados por meio de grupos focais e/ou entrevista 

serão analisados e arquivados em um local apropriado e seguro pela pesquisadora, que garantirá o 

sigilo dos informantes e das informações contidas nesses documentos que têm o uso exclusivo para 

tal pesquisa.   

Os resultados da pesquisa serão divulgados por meio de artigos em revistas científicas e 

congressos na área da Educação. Ao divulgar os resultados, os depoimentos inseridos nos artigos e 

trabalhos apresentados serão identificados por números ou nomes fictícios. 

 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos antes e durante o curso da pesquisa. 

Nayara Ferreira de Moura Barbosa (Bolsista FAPEMIG) 

Rua Wenceslau Braz, 738, Apto 3, Rosário, Mariana/MG 

Fone: (31) 3557-1942 e-mail: nayarafm@yahoo.com.br  

Prof. Dr. José Rubens Lima Jardilino (Orientador) 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais - Departamento de Educação  

Rua do Seminário, s/n, Centro, Mariana/MG 

Fone: (31) 3557-9410 e-mail: jrjardilino@gmail.com 

 

 

_____________________________________________ 

Nayara Ferreira de Moura Barbosa 

Mariana,         / 04 / 2012. 

 

Declaro que fui suficientemente esclarecido a respeito dos objetivos da pesquisa bem como a 

utilização dos dados. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura  

mailto:nayarafm@yahoo.com.br
mailto:jrjardilino@gmail.com
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APÊNDICE B – Roteiros do Grupo Focal 1, 2 e 3 

 

Roteiro do Grupo Focal 1 e 2 

Estágios de regência do semestre 2011/2 

Tópicos: 
 Experiências como professor na educação básica (5 min) 

o Já atuou como professor(a) na educação básica? 

o Se sim, por quanto tempo? Escola pública ou privada? 

 Oficinas / Elaboração de materiais para as oficinas (15 min) 

o Como foi realizar as oficinas? 

o As oficinas contribuíram para a sua formação? 

o Como foi elaborar os materiais? 

o Quais foram as principais fontes e recursos utilizados? 

 Escolas (AÇÃO DO ESTÁGIO) / Profissionais da escola (ESPAÇO DA AÇÃO) (15 min) 

o Quais escolas você conheceu? 

o Como você interagiu com a escola? 

o Como e por quem você foi recepcionado? 

o Qual a sua interação com o(a) professor(a) da turma?  

o Qual a sua interação com outros integrantes da escola (pedagogo(a), diretor(a), supervisor(a), 

professores)?   

o Como foi a sua interação com os alunos? 

 Ação coletiva ou trabalho colaborativo (15 min) 

o Como foi realizar o trabalho em duplas? 

o Qual a estratégia para atuar em dupla durante o momento das oficinas? 

o Como essa ação coletiva contribui na sua (futura) profissão? 

 O estágio e a formação docente (10 min) 

o Como você vê o estágio na sua formação docente? 

 Feedback de todas as disciplina de estágio (para a turma Regência EM) (10 min) 

o O que achou das disciplinas de estágio ao longo do curso? 

o Como foi o trabalho desenvolvido pelos professores? 

 

Roteiro do Grupo Focal 3 

Estágios de observação do semestre 2011/2 

Tópicos: 

 Experiências como professor na educação básica (5 min) 

o Já atuou como professor(a) na educação básica? 

o Se sim, por quanto tempo? Escola pública ou privada? 

 Trabalhos realizados (15 min) 

o Quais foram os trabalhos e como foram realizados? 

o Esses trabalhos contribuíram para a sua formação? 

o Houve elaboração de materiais? Como foi elaborar os materiais? 

o Quais foram as principais fontes e recursos utilizados? 

 Escolas (AÇÃO DO ESTÁGIO) / Profissionais da escola (ESPAÇO DA AÇÃO) (15 min) 

o Quais escolas você conheceu? 

o Como você interagiu com a escola? 

o Como e por quem você foi recepcionado? 

o Qual a sua interação com o(a) professor(a) da turma?  

o Qual a sua interação com outros integrantes da escola (pedagogo(a), diretor(a), supervisor(a), 

professores)?   

o Como foi a sua interação com os alunos? 

 Ação coletiva ou trabalho colaborativo (15 min) 

o O trabalho foi realizado individualmente ou em duplas/grupos? 

o Como foi realizar essa colaboração? 

o Como essa ação coletiva contribui na sua (futura) profissão? 

 O estágio e a formação docente (10 min) 

o Como você vê o estágio na sua formação docente? 

 Feedback das disciplinas de estágio cursadas (10 min) 

o O que achou das disciplinas de estágio que você já realizou? 

o Como foi o trabalho desenvolvido pelos professores? 
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APÊNDICE C – Roteiro da entrevista  

 

Roteiro das entrevistas com professoras orientadoras 

Roteiro: 
 Experiências como professor de estágio supervisionado (15 min) 

o Quanto tempo você ministrou as disciplinas de estágio? 

o Quais disciplinas? Estágios de observação e/ou estágios de regência? 

o Já ministrou disciplinas de estágio em outros cursos e/ou habilitações? 

 Alunos/estagiários (15 min) 

o Quais as características dos estagiários?  

o Como você analisa o trabalho deles? 

o Os alunos possuem alguma experiência como professor na educação básica? 

 Campo de estágio (15 min) 

o Como é o trabalho que você desenvolve nas escolas? 

o Que tipo de relação você tem com os professores, diretores, supervisores...? 

 Disciplina(s) de estágio ministrada no último semestre (2011/2) (20 min) 

o Quais foram as principais experiências na sala de sala e no campo de estágio? 

o Como foi a atuação dos alunos durante a disciplina? 

o Quais os feedbacks que os alunos tiveram da disciplina e do campo de estágio nos relatórios? 

 Estágio e formação docente (15 min) 

o Como você vê o estágio na formação dos futuros docentes? 
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APÊNDICE D – Quadros de 01 à 12: indicadores criados a partir das falas das professoras orientadoras 

Quadro 1 – Respostas da Professora orientadora 1 ao tópico: Experiências como professor de estágio supervisionado 

Linha Respostas Indicador 

08-09 eu tinha trabalhado em um outro projeto de educação continuada de professores também orientando éh:: bolsistas Especificidades do estágio 

10-11 eu comecei a trabalhar com o estágio no terceiro semestre que eu estava aqui... né antes disso e concomitantemente eu trabalhei com as disciplinas de 

didática... né com as disciplinas de língua... éh:: língua inglesa etc 
Currículo 

11-12 quando eu fui professora substituta aqui também né trabalhei com outras disciplinas...  
Currículo 

12-13 como... produção de texto em língua inglesa éh::... as línguas quase todas... compreensão e expressão oral 

13-15 agora com estágio eu comecei a trabalhar... em dois mil e nove que eu entrei aqui em dois mil e oito... então eu eu trabalho com as disciplinas de estágio 

desde dois mil e nove... todos os semestres 
Especificidades do estágio 

16-19 a gente teve uma reformulação curricular... do projeto pedagógico né... ainda em oitenta e oito... éh:: e depois disso... mesmo com a nova com o novo 

projeto a gente já fez adaptações com no que diz respeito aos estágios... éh:: porque a gente tem duas disciplinas de observação e duas de regência... ensino 

fundamental e ensino médio né... e antes a gente fazia primeiro as duas observações então a gente passava um ano de observação e depois um ano de 

regência 

Currículo 

25-28 então são três anos e meio estou no meu sétimo período com as disciplinas de estágio... sendo que nesse período agora eu voltei a ter uma disciplina de 

observação... então eu tive uma observação em dois mil e nove um e agora em dois mil e doze um... né por causa dos ajustes que a gente fez no no:: projeto 

pedagógico no currículo na verdade 

Especificidades do estágio 

Currículo 

32 eu não ministrei disciplina de estágio em outros cursos não Especificidades do estágio 

32-33 mas eu trabalhei num projeto lá da UFMG que chama EDUCONE que é Educação Continuada em Línguas Estrangeiras 

Especificidades do estágio 47-49 foi uma experiência prévia... a experiência do estágio... foi uma experiência TÃO bem sucedida que eu me inspirei nela pra fazer várias pra tomar várias 

decisões em relação a como é que eu ia éh trabalhar como é que eu ia estruturar os estágios aqui dentro da UFOP 

59-67 no primeiro semestre que eu entrei aqui... éh:: por questões organizacionais e administrativas... éh:: eu fui chamada no mês de abril... em que o semestre já 

tinha sido iniciado... né e que não havia na verdade como ah refazer... a grade de horários para incluir disciplinas que pudessem ser... éh:: colocadas sob a 

minha responsabilidade... então na verdade o colegiado de Letras... éh:: decidiu atender alguns alunos que deveriam formar mas que não tinham cursado 

determinadas disciplinas no período ideal... né então eu acabei ministrando duas disciplinas de didática éh que era de português e de inglês... né essas aulas 

eram dadas à tarde que é um período em que nós éh não temos no curso de Letras nosso curso é matutino ou noturno né a gente não tem o curso vespertino 

né mas eu dava as aulas à tarde justamente porque não a grade de horários já estava éh em andamento era abril... né então foi a única vez que eu ministrei 

uma disciplina que não era PRA licenciatura de língua inglesa 

Currículo 

69-71 meu foco É a licenciatura... e eu entendo que a gente tem umas dificuldades aqui dentro eu estou chamando de dificuldade... porque éh éh:: porque eu 

considero uma dificuldade né assim o fato da gente ter... éh habilitações diferentes e concomitantes né então a gente tem às vezes as... as mesmas 

disciplinas que atendem éh:: éh::  
Currículo 

 75 mais de uma habilitação 

75-80 por exemplo as aulas de língua... elas atendem o pessoal da do português... o pessoal do inglês... o pessoal da tradução... pessoal dos estudos linguísticos... 

né então assim quando eu vou pra uma sala de aula de LÍNGUA inglesa o meu foco... assim o meu foco pessoal o meu foco profissional... É a formação 

DO professor de língua inglesa... então às vezes isso causa um certo estranhamento nos alunos... porque alguns deles estão na área da tradução... né e eles 

não esperam que não esperam... e e e não estão abertos ou ou ou:: dispostos digamos assim... a lidar com determinadas atividades que estão mais 

relacionadas com a docência do que com a tradução 

Currículo 

83-87 é muito possível que você encontre uma pessoa que é bacharel em tradução dando aulas de inglês... né muito possível que você encontra uma pessoa que Formação, profissão e condição 
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cujo o foco... principal é o ensino da língua portuguesa... mas que por questões de carga horária na escola... pra poder fechar o número de aulas que esse 

professor tem que dar ele acaba dando dezoito horas de português e duas de inglês... né então em algum momento eu eu a minha hipótese... é a de que... a 

probabilidade dessas pessoas virem a dar aula de inglês é GRANde 

docente 

87-88 por uma questão POlítica éh com relação A profissão docente... é é preciso que essas pessoas compreendam que a docência... que para exercer a docência é 

preciso formação 

Formação, profissão e condição 

docente 

            

  Quadro 2 – Respostas da Professora orientadora 1 ao tópico: Alunos/estagiários 

Linha Respostas Indicador 

99-102 a regra geral assim... é de pessoas que... ah:: não entendem muito bem... AINDA embora eu dê aula no sétimo e oitavo período do curso ou seja as pessoas 

estão se formando... e e isso é um pouco surpreendente ou talvez... nem seja surpreendente mas um pouco... ah:: desmotivante né é que apesar de estar por 

finalizar o curso... muitos licenciandos ainda não entendem muito bem éh:: o que é ser professor 

Formação, profissão e condição 

docente 

105-106 infelizmente... muitos dos alunos não querem dar aula... né eles eles eles dizem isso... né eles dizem isso com todas as letras  Especificidades do estágio 

107-111 alguns até... se dizem dispostos a trabalhar na educação básica desde que não seja na escola regular na escola pública... né... porque eles entendem que a 

escola pública não oferece condições de trabalho adequada né assim ou seja eles não tem materiais eles não tem recursos... as turmas são numerosas a carga 

horária de trabalho deles é muito alta... né o número de aulas dedicado a língua inglesa É pequena... é pequena né... éh:: a disciplina não é valorizada... nem 

pelos alunos nem pelos colegas nem pelos pais dos alunos nem pela direção da escola 

Formação, profissão e condição 

docente 

112-116 eles desconhecem muitas vezes as políticas públicas né entendem que... e quando conhecem... éh:: acabam... rotulando as políticas públicas como... éh 

propostas idealistas de realização de ensino na escola regular... éh:: acabam eu vou usar uma palavra assim meio estranho mas acabam de certa forma 

contaminados... por alguns professores em exercício que entendem que essas propostas estão na esfera do ideal que aquilo não é realizável não é passível e 

não é possível de realização dentro da escola 

Políticas públicas 

116-124 a situação é caótica... no que diz respeito aos alunos... muitos deles estão desestimulados desinteressados desesperançosos... né e a pressão que isso causa a 

mim... pessoalmente né como professora de estágio como professora... é uma pressão muito grande... éh eu fico às vezes éh me cobrando... formas... éh:: de 

estimular essas pessoas... a escolher a docência como carreira... futura e não a desistir dela mesmo antes de se enveredar por ela... né porque eu acho que é 

muito triste você formar ou contribuir para a formação de professores que não serão professores... ou que mesmo que venham a lecionar... não ASSUMAM 

de verdade a posição docente a carreira docente entende e acabam simplesmente reproduzindo aulas na escola pra cumprir carga horária descrentes de que 

aquilo possa levar a algum lugar... né e transformando aquilo numa perda de tempo pra todo MUNdo né simplesmente uma reprodução do que já está... 

então assim eu eu considero isso lamentável 

Especificidades do estágio 

Formação, profissão e condição 

docente 

Ensino e aprendizagem de 

língua 

129-132 a minha aposta é que... se se se os alunos se os licenciandos compreenderem o VALOR da docência então eles vão SE valorizar como professores... 

entende e AÍ eles vão se reposicionar... né diante DA profissão docente e vão assumi-la com orgulho... com altivez... né com emPEnho... com 

comprometimento com responsabilidade... daquilo que eles estão fazendo 

Formação, profissão e condição 

docente 

133-135 uma turma de a cada dez alunos você ainda encontra talvez talvez UM que diga que:: se disporia a ir pra escola regular pública né porque alguém tem que 

fazer alguma coisa 

Formação, profissão e condição 

docente 

136-141 algumas propostas que a gente tem feito nas disciplinas... éh influenciam algumas pessoas... então assim quando eles se dePARAM com resultados 

positivos com com... às vezes nem com resultados porque o estágio é curto demais pra gente pensar em resultados mas quando eles se deparam... com:: a 

possibilidade de viabilização de uma outra proposta de ensino que não é aquela que está proposta na escola... eles já se éh se entusiasmam pela... pelas 

aulas pelo ser professor... né então eu fico pensando que que que isso aplicado a médio e longo prazo... pode transformar sim... essas pessoas 

Especificidades do estágios 

         

  Quadro 3 – Respostas da Professora orientadora 1 ao tópico: Campo de estágio 

Linha Respostas Indicador 

148-152 a situação é um pouco complicada né... justamente porque a gente tem uma questão política que é::... conturbada né então a gente pensar que muda uma Políticas públicas 
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prefeitura... cinco vezes em dois anos... e que cada vez que a prefeitura muda... a gente tem a... famosa dança das cadeiras né quem era professor vira 

diretor quem era diretor vira professor... quem era estava na secretaria volta pra escola quem estava na escola vai pra secretaria... né então assim a gente 

não tem um contato... éh:: firmado né... a longo prazo... com a Secretaria de Educação... isso dificulta muito o trabalho da gente 

Especificidades do estágio 

153-160 há uma resistência GRANde por parte dos professores de receber estagiários nas salas de aulas deles e os motivos são vários... eles não gostam muito 

porque:: acha que o que o estagiário vai falar mal da aula dele... acha que o estagiário está lá pra pra... criticar o trabalho dele criticar negativamente o 

trabalho dele... muitos professores em exercício não estão dispostos a:: a refletir... a aceitar provocações reflexivas digamos assim... a respeito do trabalho 

que desenvolve na escola... muitos estão cansados muitos tem uma carga horária elevadíssima trabalham em duas e três escolas eles não tem tempo de 

preparar aulas que que que possam ir ao encontro das propostas feitas dos documentos oficiais... consideram os estagiários idealistas... né jovens que estão 

só começando e que ainda vão se enveredar pela profissão adentro e ainda vão no futuro entender que aquilo que eles estão propondo hoje não é possível 

Especificidades do estágio 

160-163 de um modo geral assim... mesmo e e e:: eu diria assim que a grande maioria... não não:: não se dispõe... em três anos com estágio eu encontrei assim... 

talvez um... ou dois professores que se dispuseram... né a refletir a conversar... né a fazer mudanças... né assim... na verdade talvez uns três assim né que 

que:: que fez mudança mesmo que que se dispôs a a a experimentar o que nós estávamos propondo eu encontrei uma professora 

Especificidades do estágio 

165-166 os professores usam os estagiários como substitutos... né éh embora isso não seja legal mas a maioria deles... deixa o estagiário sozinho na sala de aula e 

vai fazer outra coisa da vida 
Trabalho colaborativo 

167-170 é uma relação da necessidade né a universidade precisa alocar esses estagiários dentro da escola... a escola éh:: precisa responder uma demanda... éh:: do 

ministério né de receber os estagiários e contribuir pra formação de professores... então a gente estabelece uma relação da necessidade e da obrigação... né 

que não é que acaba infelizmente não sendo profícua... éh na sua totalidade 

Especificidades do estágio 

170-171 ela poderia ser uma via de mão dupla que poderia contribuir pra formação NÃO apenas do licenciando como também do professor em exercício E do 

formador de professores 
Especificidades do estágio 

172-174 a relação que:: que eu estabeleço com os professores dos campos de estágio... é uma relação mais pessoal e mais corpo a corpo... né porque justamente éh:: 

passar pela Secretaria de Educação... é complexo... 

Trabalho colaborativo 

Políticas públicas 

      

  Quadro 4 – Respostas da Professora orientadora 1 ao tópico: Disciplina(s) de estágio ministrada no último semestre (2011/2) 

Linha Respostas Indicador 

188-189 a gente estruturou a disciplina de uma forma diferente no semestre passado né éh::... fizemos pela primeira vez aí um um... um elo né estabelecemos um elo 

com a Secretaria Municipal de Educação... e a ideia... era:: oferecer oficinas né de ensino de língua inglesa pra essas escolas 
Especificidades do estágio 

192-194 a ideia era usar as oficinas pra aproximar o aluno da escola regular a língua inglesa de uma forma lúdica... né de uma forma que estivesse mais próxima do 

tipo de atividades que eles costumam a fazer na idade que eles tem né de ensino médio de ensino fundamental 
Especificidades do estágio 

195-201 algumas vantagens foram o fato de que os alunos de estágio de ensino fundamental e de ensino médio interagiram... né e prepararam oficinas e puderam 

usar oficinas uns dos outros... éh considero essa uma vantagem né acho que você ter contato com o trabalho que o outro colega está propondo né e e se 

enveredar pelos caminhos que essa outra pessoa propôs... né as propostas de realização éh do ensino de língua na prática feito por uma outra pessoa uma 

pessoa que você conhece na qual você pode dialogar acho que isso é positivo... ou isso pode ser muito positivo dependendo de que tempo que nós temos 

para dedicar a isso... e de que... comprometimento que esses alunos tem com a formação deles próprios 

Especificidades do estágio 

Trabalho colaborativo 

204-219 eu entendo que o trabalho com outras pessoas... é necessário dentro da carreira docente porque éh:: a escola ela não pode funcionar de forma fragmentada 

ela precisa funcionar de uma forma mais holística... né porque o aluno até entenda as relações... faça seja seja desenvolva habilidades de relacionar 

conhecimentos né um conhecimento dado numa disciplina... proposto num determinado num determinado espaço educacional com o conhecimento que é 

proposto num outro determinado espaço educacional... né assim na verdade a gente fragmenta conhecimento para fins DIDÁticos apenas... né mas éh:: essa 

fragmentação ela acabou se perpetuando e se impondo como como algo natural... como algo éh:: unicamente possível digamos assim né e acaba que o 

aluno na escola regular ele não consegue relacionar... né assim as propostas de uma disciplina com outra né e aí entra o trabalho colaborativo né porque aí 

os professores trabalham isoladamente... cada um faz o seu trabalho da maneira que ele acha que é... BOM que é possível e que garante resultados... né mas 

não há uma troca de ideias... não há construção de trabalho em conjunto... né e até porque trabalhar com o outro é difícil... né você precisa aprender a 

Trabalho colaborativo 



104 
 

negociar a aceitar a dizer não... né a refletir você precisa aprender éh:: a ouvir... o outro flexibilizar... né a entender que as suas propostas podem ser boas 

mas que talvez não sejam adequadas... né então assim essa negociação que faz parte do trabalho colaborativo ela... é difícil de ser estabelecida então eu 

entendo que se a gente não faz isso ainda na formação inicial... é muito difícil que esse professor esse professor quando ele for atuante quando ele se tornar 

um professor em exercício que ele que ele... se disponha a fazer um trabalho colaborativo na escola... né então se o trabalho colaborativo ele tem bons 

resultados ainda na graduação éh:: talvez a a a:: probabilidade né dessa pessoa se dispor a fazer um trabalho desse tipo possa ser melhor 

220-223 os alunos circularam nas escolas e tiveram a oportunidade de ver espaços educacionais diferentes né isso foi bom mas ao mesmo tempo isso não foi bom... 

né então houve também as desvantagens... porque eles... VIRAM mas não se aprofundaram... não tiveram tempo... e oportunidade de conhecer melhor as 

escolas e as pessoas e os alunos e os professores... né  éh:: isso foi... não foi vantajoso 

Especificidades do estágio 

223-225 acho que a proposta das disciplinas de ah:: de se fazer uma prática reflexiva ela não foi atendida né pelos alunos acho que não houve uma compreensão por 

parte deles do que que isso significa e muitos deles não conseguiram... éh éh éh mostrar isso nos relatórios finais 
Especificidades do estágio 

225-228 os relatórios finais eles eles são... pobres entre aspas... de de:: de reflexão... né eles são mais descritivos do que narrativos reflexivos... né então a gente 

continua... éh:: não conseguindo éh:: externar e aí é complicado porque aí eu eu acabo inferindo que então não houve éh uma reflexão talvez até interna né 

de como que essa experiência éh:: de estágio tenha contribuído para a formação dessas pessoas 

Especificidades do estágio 

234-242 o relatório é um documento que o aluno entende que é um instrumento avaliativo... né E... naturalmente ele ele compreende que esse instrumento DEVE na 

cabeça dele né ir ao encontro daquilo que ele ACHA que o professor orientador espera... entende então éh:: eu eu leio os relatórios mas em alguns 

momentos eu não posso afirmar que aquilo que está dito ali está dito porque... aquela... aquele é o raciocínio é o pensamento do estagiário... né às vezes eu 

leio as minhas palavras escritas ali... entende então eu não posso afirmar que o que está no relatório é o que ele pensa... são reflexões dele... né ou são 

conclusões a que ele chegou... né em alguns momentos eu desconfio... né que ele está escrevendo para porque ele acha que aquilo me agrada... que por isso 

ele terá uma avaliação melhor... né então é... complicado... complicado... então usar um relatório pra fazer afirmações de que o estagiário éh:: pensa isso ou 

pensa aquilo ou:: ou conseguiu chegar né fazer determinadas reflexões em determinados níveis eu acho problemático 

Especificidades do estágio 

      

  Quadro 5 – Respostas da Professora orientadora 1 ao tópico: Estágio e formação docente 

Linha Respostas Indicador 

247-253 eu vejo o estágio como um espaço... um espaço éh::... extremamente importante dentro da formação docente eu tenho eu tenho um pouquinho de receio né 

eu ouvi recentemente num congresso em que eu estive a fala de que o estágio é um espaço privilegiado de formação de professores... e essa fala ela me fez 

pensar muito porque a palavra privilégio é uma palavra que tem que pode ter... ah:: uma conotação positiva sim... mas uma conotação negativa também... 

quando eu penso que o curso de licenciatura é um curso VOLTADO para a formação inicial de professores... que essa formação ela não se dá APENAS nas 

disciplinas de estágio supervisionado... o estágio supervisionado ele é complementar... né ele é fundamental mas ele não PODE ser RESponsabilizado pela 

formação de professores... então assim o privilégio me assusta... 

Especificidades do estágio 

259-262 mesmo dentro da:: da esfera do espaço acadêmico né muitos colegas ainda tratam a formação de professores como se essa fosse de responsabilidade DO 

professor de estágio DO professor de didática né então quando o professor de semântica ou de literatura ou ou ou de... sei lá produção de texto né ele não se 

enTENDE formador de professores... né e isso eu eu eu acho isso problemático 

Formação, profissão e condição 

docente 

264-268 é fundamental que os professores que trabalham no curso de licenciatura se enxerguem como formador de professores também né que eles compreendam 

que as disciplinas que eles lecionam contribuem para a formação desse professor né e como que isso está relacionado ao que esse professor vai fazer uma 

vez dentro da sala de aula com aquele conhecimento que ele está adquirindo ali na semântica na produção de texto né... entende como que isso contribui 

para a formação dele 

Formação, profissão e condição 

docente 

268-272 nas disciplinas de estágio hoje no sétimo e oitavo período do curso muitas vezes eu tenho que retomar e lembrar os estagiários ou até mesmo éh::... fazer 

com que eles reflitam promover momentos de reflexão sobre o que que é o objeto de trabalho deles porque eles chegam no sétimo e oitavo período sem ter 

se dado conta de que eles estão durante todo o curso falando do objeto de trabalho deles... que é a língua mas se você perguntar para eles o que é língua ou 

ou pra que que serve língua eles não sabem responder 

Ensino e aprendizagem de 

língua 

273-283 é o momento em que eles tem mais oportunidades digamos assim de relacionar o que foi visto em outras disciplinas com a prática pedagógica né as Especificidades do estágio 
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oportunidades estão postas ali a gente cria a gente dialoga a gente interage a gente procura éh:: promover momentos em que ele possa fazer essas relações... 

né então:: éh acho que né o fato dele também de ser o estágio supervisionado né a palavra já diz sobre a supervisão de alguém eu acho que isso é 

fundamental também é é é rico digamos assim porque justamente o aluno o licenciando ainda... licenciando ele tem a oportunidade de colocar em PRÁtica 

aquela que será a profissão dele sob a supervisão de um profissional mais experiente... né então quer dizer você se experimentar professor... sob o olhar de 

um outro que tem uma visão mais ampla do que é a sala de aula do que que é a docência do que está envolvido na escola enfim do que são as relações 

escolares né éh o impacto social etc e tal eu acho que isso éh éh:: acaba contribuindo para que pra que esse licenciando para que esse futuro professor 

adquira um pouco mais de clareza a respeito DA profissão da da da:: do foco de trabalho dele do objeto de trabalho dele que papel dele né do lugar do do:: 

espaço que ele como professor pode ou não ocupar 

283-287 as pessoas vem mais procurar né as pessoas quando os alunos eles vem para o estágio vem procurar... os COMO... né eles querem como.. como que eu faço 

isso... como que eu dou aula... né como que eu como que lido com aluno... como que eu resolvo o problema de indisciplina... né como que eu trabalho com 

livro didático... eles tem vários como... as perguntas deles são como né e a gente não tem resposta pra dar até porque não existem como absolutos... né ou 

Únicos 

Especificidades do estágio 

289-299 já é mais difícil da gente promover momentos para que os licenciandos  éh se deem conta... né da da:: do que que é a docência... né e de que na verdade éh:: 

são eles que vão tomar as decisões são eles que vão fazer as escolhas que as decisões e as escolhas elas não estão PRÉ determinadas... que eles não vem 

aqui em busca de comos estabelecidos... não existe o estabelecimento PRÉvio do como... né quem vai decidir o como é você professor... dentro da sua sala 

de aula de acordo com texto que você tenha lido os alunos né assim background social cultural histórico né o momento histórico né... que se vive quem são 

aquelas pessoas elas estão ali pra quê de onde que elas vem pra onde é que elas podem ir... pra onde elas tem o direito de ir... né então não há PRÉ 

estabelecimento não há FÓRmulas... não há receitas... né há uma formação... que pode contribuir pra que você que vai ser professor né compreenda... que é 

é fundamental você entender aonde você está... né e que há... éh:: mil e uma possibilidades de ação dentro daquele contexto... é preciso que você entenda 

que é preciso desenvolver habilidades de fazer escolhas... propostas de trabalho... de acordo com o contexto que você tem... né então as disciplinas de 

estágio não são respostas... né elas não promovem éh:: elas não entregam pra ninguém um caderno de receita 

Formação, profissão e condição 

docente 

      

  Quadro 6 – Respostas da Professora orientadora 1: acréscimo aos tópicos do roteiro 

Linha Respostas Indicador 

305-307 é preciso éh... que alguém que a universidade não alguém mas que a universidade cuide que o governo cuide também... éh:: das questões burocráticas né de 

forma a VIABILIZAR as propostas que são feitas porque as propostas são boas 

Especificidades do estágio 

Políticas públicas 

307-308 eu entendo ah ah as quatrocentas horas de estágio como uma um um passo para valorização da da formação docente entende porém não BASTA você 

atribuir quatrocentas horas para o estágio 
Políticas públicas 

310-312 não basta você atribuir né determinar é preciso também viabilizar... entende então é preciso por exemplo criar meios que não sejam pessoais não vou eu 

Professora orientadora 1 éh né pessoalmente éh éh resolver questões burocráticas no que diz respeito a relação universidade escola por exemplo na 

formação de professores 

Políticas públicas 

Especificidades do estágio 

312-313 todo professor formado atuante ele TEM éh por questões éticas morais e profissionais o DEVER de contribuir para a formação do novo professor Trabalho colaborativo 

314-317 esse diálogo entre quem forma o professor dentro do curso de formação e quem contribui também pra essa formação lá na escola regular essa essa essa 

relação dessas pessoas ela precisa ser intensificada e ela precisa ser éh:: desburocratizada ela precisa ser estabelecida de forma a funcionar né de forma que 

no dia a dia torne-se realmente VIÁvel poSSÍvel você realizar estágios éh em que o aluno tenha um campo de estágio para onde ir em que ele tenha 

colaboração do professor que está lá atuante 

Trabalho colaborativo 

317-321 eu não atuo na escola regular... né eu assim eu preciso do olhar do professor que está inserido naquele contexto.... né que na verdade por mais que eu possa 

entender do funcionamento da escola regular da educação básica por mais que eu que eu leia os documentos por mais que eu observe aulas né assim não 

sou eu aquela professora... entende é preciso ter um envolvimento maior do professor da escola da educação básica na formação de futuros professores 

Trabalho colaborativo 

321-328 o governo tem tentado fazer algumas coisas como por exemplo a criação do do da do Projeto de de Estímulo a Docência de éh de iniciação a docência né Políticas públicas 
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mas isso também éh embora seja um projeto... muito interessante e que e que mais uma vez eu entendo que que contribui para a valorização da profissão 

mas ao mesmo tempo éh acaba criando dificuldades porque veja o professor que recebe lá na escola dele estagiários que vem de projeto de iniciação a 

docência ele é remunerado pra isso enquanto que o professor que recebe estagiários do estágio supervisionado do curso de licenciatura ele:: ele não recebe 

nada ele não ganha nada com isso... a priori né do ponto de vista dele... entende é obvio que se ele se envolver naquilo vai acabar ganhando né experiências 

e novos modos de olhar pra aquilo e contribuir na formação de um colega que estar por vir 

330-334 todo mundo quer ser supervisor do projeto de iniciação a docência... mas ninguém quer ser supervisor do estagiário... né então isso é um dificultador em 

alguns momentos em algumas situações...  né então é preciso que o governo pense também NISSO né éh como que esse professor pode se pode se... 

beneficiar do fato dele supervisionar estagiários e contribuir para a formação de outros né é preciso que a universidade e o governo estabeleçam elos... 

sólidos... e transitáveis né de mão dupla... pra lá e pra cá 

Especificidades do estágio 

Políticas públicas 

          

  Quadro 7 – Respostas da Professora orientadora 2 ao tópico: Experiências como professor de estágio supervisionado 

Linha Respostas Indicador 

06-07 ministrei durante dois semestres... apenas na UFOP no curso de Letras da UFOP e nunca havia ministrado em outra ah instituição não Especificidades do estágio 

11 a primeira experiência Especificidades do estágio 

15-16 foi de observação estágio de observação um e dois que é observação do ensino fundamental e ensino médio de língua inglesa e língua portuguesa também 

nunca tinha feito... só fiz de língua inglesa 

Especificidades do estágio 

Currículo 

        

  Quadro 8 – Respostas da Professora orientadora 2 ao tópico: Alunos/estagiários 

Linha Respostas Indicador 

23-25 os alunos com os quais eu trabalhei eles não possuíam éh experiência com... a educação básica alguns poucos um ou dois davam aula já tinham dado aula 

ou estavam dando aula de língua portuguesa ou já tinham feito estágio de língua portuguesa por por ter feito antes a licenciatura em língua portuguesa 
Especificidades do estágio 

25-28 o início do estágio ele é muito interessante do ponto de vista... ah de de da educação da perspectiva da esperança de ter de achar... uma boa educação na 

escola de que eles vão conseguir empregar tudo o que eles aprenderam durante o curso de Letras... e é o que se discute no início do do do estágio as 

disciplinas de observação 

Especificidades do estágio 

28-30 eu via que alguns quando iam realmente para o campo eles voltavam um pouco frustrados... embora a discussão em sala de aula fosse sempre voltada... eu 

pelo menos eu sempre procurei éh textos e discussões que abordassem a realiDAde das escolas né que nada fosse ah... imaginado 
Especificidades do estágio 

35-37 o interessante é que alguns voltavam com indignação... os mais:: aplicados os mais dedicados éh queriam mesmo fazer diferença eu sentia que eles tinham 

anseio pela regência... para poder ver se eles fariam diferente... em alguns casos que eles discordavam... da da... do que acontecia na sala de aula regular... 

ah éh ah... em relação a a como proceder na regência 

Especificidades do estágio 

37-46 eles tinham uma ansiedade também em aprender a montar porque a gente trabalhou com montagem de material didático criação de material didático então 

isso era percebia-se uma ansieDAde em desenvolver um bom material um material que fosse adequado... éh a escola regular a escola pública... eles vinham 

com uma material ideológico uma coisa que ah um nível de linguagem às vezes do material deles que eles achavam que serviria pra escola que serviria para 

a sala de aula regular e aí isso era discutido em sala de aula e a gente via que muitos materiais que eles estavam produzindo por exemplo não não 

alcançariam o objetivo... não alcançaria resultado na escola regular... então eles tinham uma ansiedade como fazer então qual que é a receita como que faz 

um bom material... e não só em relação ao material como também em dar aula como é que se dá uma boa aula como é que como é que a gente vai 

conseguir envolver todos aqueles alunos é impossível porque por causa da questão da disciplina da falta de material falta de infraestrutura então assim eu 

sentia que batia sempre na mesma tecla... a discussão 

Especificidades do estágio 

Formação, profissão e condição 

docente 

54-58 a primeira éh é mais a descoberta né é o ponto que está descobrindo mesmo... éh a... como que funciona as aulas de inglês na escola pública... na primeira 

eles tem mais ah... ah eu acredito que eles tem menos crenças menos ah menos achismos... né eles estão realmente dispostos MAIS dispostos a aplicar as 

teorias de ensino... eu acredito no primeiro no segundo... ah por já ter passado um período na escola eles já vão com com mais... talvez mais crenças mais... 

Especificidades do estágio 
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uma bagagem mesmo né eles já conhecem um pouco o ambiente 

       

  Quadro 9 – Respostas da Professora orientadora 2 ao tópico: Campo de estágio 

Linha Respostas Indicador 

68-73 no primeiro semestre que eu lecionei as disciplinas éh eu sabia muito pouco a gente fica principalmente porque eu sou era contratada... então a gente sabe 

muito pouco a respeito de como funciona principalmente de quando eu fiz estágio na licenciatura era um formato diferente do que eu lecionei... então eu 

tive que correr bem atrás claro que teve as reuniões com os professores que já estavam a mais tempo no estágio... mas algumas coisas você tem que:: 

principalmente a questão da burocracia a papelada que se envolve a gente demora um tempo pra... pra ver como é que aquilo funciona questão de tempo 

adequar o tempo de de preenchimento daquela papelada pra retornar... enfim a burocracia toma um tempo 

Especificidades do estágio 

74-78 não tive um contato com direto com a Secretaria com as Secretarias... ah na época eu não sabia nem como é que fazia assim claro num num imaginei como 

fazer eu preferi ir às escolas então éh eu fui em todas as escolas que eu que os meus alunos estagiaram... e conversei direto com ou vice diretor ou 

pedagogo ou diretor e pedi para que os alunos fizessem o estágio conversei como é que seria expliquei qual que era a proposta éh deixei meu contato com 

essas pessoas... e aí nas escolas em que foi possível encontrar com os professores eu conversei com os professores também 

Trabalho colaborativo 

 

Especificidades do estágio 

78-83 foi assim que eu... que eu abri as portas para que os alunos fossem... e isso foi válido algumas escolas os vice diretores gostaram éh... falaram que era a 

primeira vez que estava tendo contato com algum professor do estágio... outros não outros falavam que tiveram já tinham tido contato com outros 

professores... do do estágio do inglês e também do estágio da licenciatura em língua portuguesa... éh então o contato foi dessa forma e aí... ah ao final do do 

período né mandava as avaliações a gente trocava as avaliações... éh confesso que era minha intenção ter voltado ao final... pra também agradecer despedir 

mas aí a gente encontra uma série de fatores que atrapalham 

Trabalho colaborativo 

83-86 passei pelo período de greve das escolas estaduais então foi foi muito ruim até pra fechar o semestre... e:: e o fato e e as tarefas mesmo como eu era 

contratada eu tinha ou outro trabalho que eu era efetiva... que eu dou quinze aulas né... então éh mais as aulas do do curso de Letras mais estágio enfim... 

acabou juntando tudo no período final ali 

Especificidades do estágio 

Formação, profissão e condição 

docente 

86-88 às vezes que precisei ah solucionar problemas entre alunos e professores eu telefonei... telefonei para as escolas porque às vezes acontecia alguma coisa 

que o professor da escola estava discordando do que estava sendo feito... então eu ligava por telefone e conversava com o professor ou quem fossem 

responsável 

Trabalho colaborativo 

       

  Quadro 10 – Respostas da Professora orientadora 2 ao tópico: Disciplina(s) de estágio ministrada no último semestre (2011/2) 

Linha Respostas Indicador 

145-148 a gente começa falando sobre a observação... o que é observar o que observar então a agente leu uma bibliografia em relação a isso e ah trabalha toda a 

preparação do aluno fica mais ou menos um mês principalmente com estágio um... estágio dois até que isso é mais rápido foi mais rápido 
Especificidades do estágio 

148-156 como observar o que anotar como fazer as notas de campo... éh os tipos de entrevista... depois eles partem para as escolas né no segundo mês mais ou 

menos eu eu... eu pedi para que eles fossem para as escolas já né preparados e aí la na na sala de aula a gente discutia tanto as observações que eles estavam 

fazendo quanto ah a gente começava começou a discutir sobre a elaboração de material... e aí a gente fazia elaborava o material estudava uma bibliografia 

discutia e fazia o ah o material voltado para a escola pública... um material que eles imaginassem que fosse adequado para aquela sala como exemplo ponto 

de partida que eles estavam observando... e ao final das observações eles tinham que apresentar alguma atividade na escola que fosse relevante... para 

aquela turma então poderia era geralmente eles optavam pela regência de uma aula eu até incentivava mesmo que fosse uma regência de uma aula no final 

da observação então usando o material que eles tinham feito 

Especificidades do estágio 

160-165 o material que eles fizeram foi aplicado esse material era feito... aí eles levavam pra sala apresentavam né em forma de seminário o trabalho deles né ah ah 

apresentava o trabalho que eles tinham feito apresentavam as justificativas das escolhas porque que fizeram daquela forma... e aí abria-se um debate não 

um debate mas uma éh:: abria-se para o grupo para o grupo opinar e dar sugestões ou fazer críticas... eu também fazia minhas sugestões e e a gente acabava 

que tinha várias versões né e era mais ou menos umas três quatro aulas em que o material ia e voltava e aí ao final era o tempo que eles gastavam pra 

Especificidades do estágio 

Trabalho colaborativo 
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observar aí eles aplicavam essa atividade 

166-168 aconteceu no semestre passado especificamente mas no anterior também tinha sido assim... éh quando não foi possível então aplicar a atividade porque 

alguns professores poucos um por exemplo se recusou falou que não deixaria... outros por questão de cronograma outros por questão de feriado greve 
Especificidades do estágio 

171-176 eles propunham então ou uma uma monitoria éh auxiliar a professora em alguma atividade que ela tivesse desenvolvendo na sala de aula então às vezes a 

professora estava fazendo um trabalho em grupo com os alunos e eles auxiliavam aí eles tinham um contato mesmo porque eles passavam dez aulas só 

observando assim... totalmente sem nenhum tipo de envolvimento com os alunos... então no final do estágio havia esse envolvimento com os alunos e olha 

os alunos os alunos os estagiários gostavam MUIto... eles gostavam MUIto achavam gratificante... achavam interessante acho que é a ansiedade de botar a 

mão na massa de fazer algo 

Especificidades do estágio 

177-183 devido a um problema que houve no início do semestre com as matrículas... porque mudou o as disciplinas mudaram de códigos os alunos foram 

matriculados em disciplinas que não deveriam ser... demorou praticamente umas um mês para que a disciplina de estágio dois alavancasse que ela que 

realmente os alunos certos matriculados no horário certo aparecessem todos como um grupo... então fiquei um mês dando aula assim cada hora para um 

aluno pra nenhum ou pra dois ou para um grupo que não vinha então esse FINAL de ir as escolas e fazer esse trabalho não foi possível a gente trabalhou 

com material didático discutiu em sala e como houve o encontro dos estágios ((II Encontro de Estágio de Licenciatura: Escola e Universidade)) eu propus 

então que eles fizessem apresentassem o trabalho deles no encontro de estágio 

Currículo 

193-197 durante o período de observação eles os alunos estagiários me mandavam por email os diários de observação do dia e aí eu ia dando o feedback à medida 

que eles iam fazendo eu e a eu tinha uma bolsista também que era a Monitora 3 a aluna do mestrado que né estava fazendo estágio docência nessas duas 

disciplinas e aí ela lia também e nós duas juntas dávamos um retorno para os alunos em relação aos... aos trabalhos deles os diários né e aí ao final esses 

diários eram anexados ao relatório final 

Especificidades do estágio 

202-207 dos dois períodos eu achei o estágio um muito mais envolvido do que o estágio dois... ah alguns chegaram a me falar que a disciplina era que era muito 

repetitivo que era... então e eu né dizia que... bom é uma outra a gente está agora trabalhando com um outro grupo é um grupo de ensino médio enfim... 

talvez pode até ter havido alguma falha  minha nesse sentido mas eu achava o um... no semestre passado foi no anterior também o estágio muito mais 

envolvido na na no desenvolvimento do material em sala de aula... na nos diários escreviam muito mais nos diários... éh colocavam mais reflexões no final 

do diário... do que o estágio dois 

Especificidades do estágio 

212-217 além de ler o relatório final a gente faz eu fiz uma avaliação pedi que eles preenchessem pra mim uma avaliação em relação a avaliação da disciplina o que 

aquilo tinha contribuído para a formação deles ah... né e e:: bom o retorno que eu tive na maioria dos dos ah dessas avaliações e do feedback do... do 

relatório é que eles tinham achado satisfatório que foi um moMENto deles verem realmente como é que funciona as aulas de inglês na escola pública... 

então na maior parte dos relatórios e dos depoimentos é que eles tinham conseguido ver o que é... como é como funciona... então eu achei que... que é 

assim que o objetivo tinha sido ah senão totalmente objetivo ah atingido... que tinha sido satisfatório 

Especificidades do estágio 

      

  Quadro 11 – Respostas da Professora orientadora 2 ao tópico: Estágio e formação docente 

Linha Respostas Indicador 

222-224 eu acho extremamente importante... éh é realmente o momento de... de ir até a escola né se deparar com... com as várias situações que acontecem... né e 

isso é um uma experiência que não ocorre durante seu curso de graduação... né você não consegue visualizar isso 
Especificidades do estágio 

225-227 as situações são muito diferentes se você veio de uma determinada escola de uma estrutura x e você vai dar aula numa estrutura y então éh é o momento 

que todos tem de ir para as escolas e verem como que... que é mesmo 
Especificidades do estágio 

227-233 o que mais me mais me intriga e eu acho interessante é como que eles mesmos percebem... que eles saem do estágio eles fazem uma observação as 

observações eles elogiam eles criticam eles apontam erros apontam erros muitos erros... só que passa um ano dois eles formaram e aí é eles que estão lá na 

escola regular... fazendo as mesmas coisas que erraram que criticaram... éh eu a gente discutia isso muito assim eles assim me perguntavam mas assim 

esses professores que estão fazendo isso que a gente discorda não são os professores que... formaram aqui por exemplo no ICHS ou que vieram de outras 

instituições eu falava é... são... são eles mesmo amanhã pode ser um de vocês sou eu hoje que estou lá na escola pública eu dou aula na escola pública 

também 

Especificidades do estágio 
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237-240 aí realmente acho que é a pergunta que se faz o tempo inteiro em pesquisas... tenta se achar né uma resposta pra isso... né uma disciplina que deveria 

preparar os profissionais para atuarem nas escolas né bem... e aí encontra-se várias lacunas vários... há lacunas porque senão né não teriam tantas coisas éh 

tantas formas de se dar aula tantas... tantas lacunas também lá na escola regular na escola pública... né tantas 

Formação, profissão e condição 

docente 

Especificidades do estágio 

      

  Quadro 12 – Respostas da Professora orientadora 2: acréscimo aos tópicos do roteiro 

Linha Respostas Indicador 

249-252 quando eu comecei com estágio éh embora assim tivesse experiência com estágio... eu pensei assim... bom eu tenho experiência como professora de estágio 

né... éh e com pouca experiência como professora em nível superior né só tinha um ano... inclusive eu achei isso na época um pouco... éh bem desafiador... 

então mas de certa forma eu tinha uma experiência de escola pública de alguns anos... então eu falei bom isso vai me ajudar a... a encarar essa disciplina 

esse desafio 

Especificidades do estágio 

252-258 dar aula de estágio... dizer como deve discutir né não dizer a gente não tem receita mas discutir como deve ser feito como que é o ideal e ao mesmo tempo 

estar lá dando aula enfrentando aqueles mesmos desafios que os alunos viam e criticavam e achavam erros... e eu tendo que éh ver coisas que eu também 

via que eu vejo na minha prática que eu vejo comigo que eu vejo com meus colegas... e aí ter que chegar na escola a universidade e falar incentivá-los 

promover a a incentivá-los a instigá-los a fazer diferente a dizer que não não é bem assim que funciona esse erro não é assim que você está imaginando não 

é assim que tem outras formas de de de trabalhar isso é um desafio muito grande isso era pra mim uma difeRENÇA uma diferença grande 

Formação, profissão e condição 

docente 

259 trabalhar na escola regular e também ser a professora do estágio... era um desafio... era um desafio Formação, profissão e condição 

docente 

259-262 eles chegavam com aquele desespero às vezes de não concordar com nada e o desespero dos alunos dos estagiários com o progresso dos alunos... com a 

dificuldade dos alunos... com a diferença éh dentro de sala de aula né de de níveis né linguísticos diferença social diferença... e né eu só tinha a dizer é 

assim mesmo ((risos)) bem vinda... ou bem vindo 

Especificidades do estágio 

262-266 a disciplina então... eu tentava muito com o que eles falassem no relatório éh relatassem fatos que fossem além da disciplina da questão disciplina ou 

indisciplina das salas de aula porque muitos batiam muito na tecla da indisciplina indisciplina indisciplina... eu falava vamos tentar enxergar isso você já 

relatou agora vamos enxergar além agora vamos na questão ensino aprendizagem o que que está o que que esse professor está promovendo de ensino 

aprendizagem está acontecendo alguma tenta observar isso tenta colocar a indisciplina um pouco de lado eu sei que é difícil 

Especificidades do estágio 

Especificidades da escola 

268-271 tentar ir pra sala de aula e observar o processo de ensino aprendizagem... né os exercícios que estão sendo dados... a metodologia que está sendo usada as 

atitudes as escolhas que os professores que o professor está fazendo está atingindo esses alunos... né atingiu um que seja durante um segundo que seja tenta 

observar... fatores e fatos diferentes na sala de aula... que não seja apenas a... a rotina da professora 

Especificidades do estágio 

272-274 uma... lacuna uma falha dos relatórios uma coisa que eu tentei falar muito com os alunos para melhorar era isso... tentar observar coisas que fossem além 

do a professora chegou deu exercício um dois o aluno copiou corrigiu foi embora... que tentasse observar além disso aí 
Especificidades do estágio 
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APÊNDICE E – Quadros de 13 à 30: indicadores criados a partir das falas dos estagiários  

Quadro 13 – Respostas do Grupo Focal 1 ao tópico: Experiências como professor na educação básica 

 

Linha Estagiário Respostas Indicador 

16-19 

Estagiário 1 

tenho experiência no no curso de extensão... aqui do ICHS do curso de inglês daqui... eu:: trabalhei no curso de extensão por dois 

semestres foi quando eu comecei a dar aula... antes eu só tinha sido monitora daqui da matéria de inglês... mas... pra mim foi uma 

experiência excelente que foi onde eu aprendi... comecei a aprender a dar aula... éh::... eu entrei na sala de aula sozinha pela primeira vez 

mas por trás eu tinha muito apoio da da coordenadora Especificidades do estágio 

Trabalho colaborativo 

Ensino e aprendizagem de 

língua 

22-24 dei aula em turmas de adulto e de criança... minha experiência com criança não foi assim... muito encorajadora não... eu gostei mais 

quando eu dava aula para adulto tanto é que eu nunca mais dei aula pra criança 

25-28 nesse segundo semestre eu dou aula no curso livre... que pra mim também é uma experiência excelente porque é o curso... ele tem uma 

metodologia um pouco diferente desses outros cursos então eu tenho bastante liberdade assim... o foco é mais oral converso bastante 

com... com os meus alunos então... éh é uma forma que eu estou aprendendo a ser mais dinâmica dentro da sala 

28-29 em escola pública mesmo a única experiência que eu tenho é a do estágio 

33-34 

Estagiário 2 

tenho experiência em escola pública com o PED... éh eu dei aula na escola da Cidade 3 Escola 3 dei aula lá durante quatro meses era um 

curso... extra Políticas públicas 

Trabalho colaborativo 

Ensino e aprendizagem de 

língua 

Especificidades do estágio 

34-38 e todos os planos de aula eram... eram lidos pela Professora orientadora 1 ai ( ) ai a gente modificava e mostrava pra ela de novo ela lia e a 

gente tinha que dar aula assim... então teve um... assim um apoio bem grande dela por parte de... como dar aula como abordar 

determinados assuntos... ela focava muito na questão de dar aula na... teoria comunicativa de focar no aluno e não focar no professor acho 

que foi uma experiência legal eu gostei bastante 

38 no estágio também dei aula um mês numa escola pública 

41 

Estagiário 3 

a minha experiência com ensino na educação básica foi o estágio somente 

Especificidades do estágio 

Especificidades da escola 

Trabalho colaborativo 

42 eu lembro que eu gostei muito... gostei muito... 

42-44 eu lembro que eu fiquei muito tocado com a experiência de dar aula ( )... e segundo porque que:: eu fiquei um pouco chocado porque eu vi 

o tanto que... os meninos precisam de ajuda... na escola pública... eu lembro que quando o dia em que eu fui que eu fui embora a 

professora ficou triste 

45-46 eu percebi que os meninos não é que eles são... agitados ou... endiabrados ou qualquer termo relativo nessa linha... mas eles são carentes... 

eles são muito carentes 

46-47 a professora que ( ) tenta... entender o aluno mas também... como é que você vai ( ) um aluno se você tem duzentos alunos por exemplo...  

é difícil falar 

49 fiquei muito amigo dos meninos... e::... bom é isso 

51 

Estagiário 4 

minha experiência foi no PED também... mas na parte de Português Políticas públicas 

Especificidades do estágio 

Ensino e aprendizagem de 

língua 

Formação, profissão e 

condição docente 

Especificidades da escola 

52-54 queria ter mais experiências no inglês sinto falta disso muito grande tentei:: alguns empregos já... em algumas escolas particulares e 

outras... éh fui rejeitada 

55-56 eu acho que... éh em questão de indisciplina e de... éh::  dar conta de uma turma éh:: do ensino médio por exemplo isso é possível não é 

algo de outro mundo em escola pública 

58 Estagiário 5 tenho experiência na extensão Especificidades do estágio 
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58-60 faz... dois anos que eu estou na extensão... só que nesses dois anos só durante um ano que eu dei aula nos outros dois eu não dei por causa 

de horário por causa de estágio ( ) pesquisa 

Especificidades da escola 

Trabalho colaborativo 

Ensino e aprendizagem de 

língua 
60-62 a extensão é diferente porque a gente tem reunião toda semana... sempre tem os estagiários lá... que estão a mais tempo então eles ajudam 

né... dão umas dicas como fazer algumas coisas e tal... então assim... é mais ou menos como o estágio aqui só que a diferença que é curso 

livre... não é... não é.... não é escola pública 

62-66 o estágio três foi... não foi muito bom não... mas... foi sequência didática ( ) foi eu e um outro menino... a gente deu aula... um bimestre 

na... escola pública os meninos do sexto ano eu acho... e assim a sala até que era a turma era tranquila de vez em quando eles... dava a 

louca neles lá e saiam gritando lá no meio da sala... mas isso aí não me incomoda não mas... éh a experiência foi pra mim mais por causa 

da professora da turma do que por causa dos alunos em si 

66-69 a abordagem que a gente usa aqui é muito diferente do que eles estão acostumados assim então... acaba que mesmo que a gente tente 

trabalhar ( ) eles ficam muito o tempo todo querendo fazer o que eles estão acostumados assim... então eles pegam todas as coisas que a 

gente faz e leva para a realidade que eles estão acostumados 

    
 

 
 

Quadro 14 – Respostas do Grupo Focal 1 ao tópico: Oficinas / Elaboração de materiais para as oficinas 

Linha Estagiário Respostas Indicador 

78-82 

Estagiário 5 

a elaboração de materiais foi da nossa cabeça... da minha e do Estagiário 1 assim... a única coisa que a gente pegou da internet foram os 

vídeos que a gente usou né das músicas mas os exercícios num teve nada ( ) foi tudo a gente que fez... tanto os planos de aula quanto as 

atividades a gente elaborou as atividades... éh e sempre pensando que as aulas deveriam ser na abordagem né... seguir abordagem 

comunicativa e letramento crítico mas eu não sei até que ponto isso acontece de verdade não... assim mesmo com planejamento e tudo 

Especificidades do estágio 

Ensino e aprendizagem de 

língua 

84-89 

Estagiário 1 

foi uma experiência muito difícil... assim achei... porque:: a gente chegava em escolas onde a gente não conhecia... a gente teve que lidar 

com professores que a gente nunca tinha visto... com turmas e alunos que a gente não tinha menor idéia ( ) a gente não tinha nenhuma 

referência... éh:: turmas diferentes idades diferentes com:: backgrounds diferentes... realidades diferentes contextos diferentes... então... e 

com aulas muito rápidas... então a gente chegava numa turma que a gente não tinha menor idéia de como as pessoas eram... ( ) recebiam a 

gente pra dar uma aula de cinquenta minutos... uma aula PAdrão... que a gente teve que  elaborar para todos esses contextos diferentes 
Especificidades do estágio 

89-91 no papel ficou super bacana.... pelo menos as nossas ficaram LINdas... teoricamente... éh os planos ficaram lindos as atividades ficaram 

lindas... mas quando a gente foi aplicar... a gente viu que a coisa é BEM diferente... que não tinha como a gente não conseguiu dar... uma 

oficina completa 

93-94 

Estagiário 5 

a única turma que a gente tinha chance de conseguir a gente não conseguiu por causa de indisciplina porque a gente tinha que toda hora 

ficar pedindo para que eles ficassem quietos 

Especificidades da escola 

Especificidades do estágio 

95 não gostei de trabalhar com oficina eu acho muito repetitivo prefiro fazer sequência didática 

99-101 não sei como é que professor esses professores que dão sempre a mesma aula com várias turmas diferentes como é que eles aGUENtam 

dar a mesma aula para turmas diferentes... que assim eu dei a mesma aula de duas a três vezes e eu não quero ver aquela aula nunca mais 

na minha vida 

101-106 apesar disso eu acho que é interessante porque a gente pode modificar a aula... porque quando você já fez a aula uma vez... tem coisa que 

você não vai adiantar você insistir em fazer do jeito que você achou que devia fazer porque não vai dar certo... então assim mesmo que a 

gente tenha passado pelas mudanças para o papel foi assim que a gente meio que combinava antes da aula o exercício aqui... vamos fazer 

mais assim... ( ) na segunda aula ( ) a gente tinha combinado que ia ser mais geral mais específico tanto por causa de tempo tanto pelo 

nível de dificuldade das das perguntas em inglês então a gente meio que resumiu de um jeito que abrangia tudo 

106-108 aí isso eu acho interessante porque na sequência didática você não tem a oportunidade de voltar né... mesmo que seja numa turma 

diferente você voltasse naquela aula... e conseguisse modificar alguma coisa da aula... que você viu pensou e resolveu que não tava bom 
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daquele jeito 

114-118 

Estagiário 3 

eu não senti que a minha oficina que... eu não senti enJOAdo da minha oficina eu gostei dela porque ... primeiro porque eu custei a fazer... 

eu fiquei lá... procurando coisa baixando coisa cortando vídeo legendando vídeo um monte de coisa lá que não foi fácil... e ficou boa... o 

único problema da oficina... é que você não conhece a turma... isso me deixou muito... muito sem preparo para chegar e dar uma aula não 

conhecia a turma... e conhecer é vantajoso 
Especificidades do estágio 

118 acho que foi uma experiência válida 

119-120 mas realmente eu prefiro montar... sequência didática para dar um curso de doze aulas 

124 

Estagiário 4 

achei um pouco... éh prejudicial trabalhar com oficinas em questão de experiência 

Especificidades do estágio 

125-129 várias vantagens né podem podem ser:: descritas que é::  por exemplo... trabalhar um número de aulas ( ) refazer plano... éh:: mesmo que 

seja com a mesma oficina eu acho que é uma realidade ( ) sala de aula que é repetir aulas para turmas diferentes... éh::... caráter de oficina 

e de compartilhar oficinas de colegas... éh também achei interessante na teoria mas na prática não se aplicou muito bem porque... não não 

sei se por... éh::... por descaso nosso né não nos preparamos... adequadamente pra cada oficina com o material do colega ( ) mas a proposta 

era muito boa 

131-133 

Estagiário 3 

me incomodou o fato de ter que... não é que me incomodou... num sei eu num eu sei o que é... o fato de ter aplicado oficina que não É 

minha... eu não fiz ela por exemplo a oficina de jogos eu não fiz... eu não me sentia... poderoso o suficiente pra aquela oficina eu não 

conhecia eu não sabia o que colocava 

Trabalho colaborativo 

138-141 

Estagiário 2 

em questão de... éh trabalho fazer um estágio que tenha que elaborar uma sequência didática... pra ministrar várias aulas é mais trabalhoso 

do que preparar dois planos de aula pra uma oficina... mas em questão de execução eu acho que a oficina é mais difícil porque igual os 

meninos falaram você não conhece a turma você não conhece o nível de inglês dos alunos e você chega lá e você ver que muitas vezes a 

oficina não tem condição de ser feita executada 

Especificidades do estágio 

Especificidades da escola 

142-144 os alunos não tinham conhecimento praticamente nenhum então a gente teve que improvisar mesmo então eu acho que foi bom para esse 

lado assim de improvisação porque a gente chegou lá e não tinha condição de fazer o plano de aula do jeito que tava a gente teve que 

adaptar 

145-149 a questão da indisciplina dos alunos foi o fato que atrapalhou atrapalhou bastante sabe principalmente... nas:: duas últimas oficinas que a 

gente deu porque os alunos não ficavam calados... e acho que chegou um ponto que vai passando ( ) professor que está estressado... eu... 

mesmo no final assim já tava irritada sabe não estava mais conseguindo dar aula no mesmo pique... sabe... na mesma fluência porque... 

acaba que me deixou irritada 

     
 

 
 

Quadro 15– Respostas do Grupo Focal 1 ao tópico: Escolas (AÇÃO DO ESTÁGIO) / Profissionais da escola (ESPAÇO DA AÇÃO) 

Linha Estagiário Respostas Indicador 

157-159 

Estagiário 2 

na Escola 1 a gente foi muito bem recebido lá... a Professora supervisora 1 né... que estava coordenando tudo ela até trabalha no PED 

então a gente já conhecia assim... mas ela foi super maneira prestativa ( ) arrumou lanche pra gente... a gente foi muito bem recebido 

Trabalho colaborativo 

159-160 os professores enquanto a gente dava as oficinas eles... pelo menos na... no no meu caso eles ficaram calados assim não interferiram e tal 

nem mesmo na indisciplina dos alunos 

161-164 na Escola 2 a gente também foi muito bem recebido a gente almoçou na cantina da escola... e... éh eu não não conheço o trabalho da 

professora não acompanhei acho que... não tenho condição de falar nada assim mas o que a gente pode perceber é que o nível de inglês dos 

alunos realmente... era baixo eles não sabiam quase nada a professora foi prestativa... foi simpática com a gente ( )  mas foi isso  

170-172 

Estagiário 1 

a primeira foi a Escola 1... que... eu acho difícil falar porque quando eu fui lá foi um dia bem atípico foi um sábado letivo reposição de 

greve então quando a gente chegou lá de manhã cedo não estava tendo nenhuma aula era apenas as oficinas 
Especificidades do estágio 

Trabalho colaborativo 

Especificidades da escola 172-173 a gente quase não teve contato com os professores tinham alguns assim na sala dos professores mas eu... praticamente não tive contato 
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com nenhum... não tenho noção nenhuma sobre a questão das aulas Ensino e aprendizagem de 

língua 174-177 em questão de estrutura a escola... é:: é uma escola bem grande... só que:: éh... eu num sei as salas pareciam um pouco éh desorganizadas 

e::  quadro de giz mas não tinha giz não tinha apagador não tinha data show a gente teve que se virar... lá com com os nossos 

computadores ( ) pra levar os computadores para eles poderem ver a gente teve que levar a caixa de som porque a escola não tinha 

material 

177 a Professora supervisora 1 que estava organizando as oficinas ela recebeu a gente super bem 

178-183 a Escola 3 na Cidade 3 também uma escola estadual... nessa escola... eu num vou falar que a gente foi bem recebido ou mal recebido a 

gente foi recebido... simplesmente... a escola... a professora... a gente chegou lá porque deixou a gente entrar falamos que nós falamos que 

éramos estagiários entramos a professora falou oi tudo bem vocês vão para aquela sala ali... levou a gente na sala... apresentou olha elas 

são estagiárias elas que vão dar aula pra vocês tchau e foi embora... o que eu senti foi que a professora... éh... nos via... estagiários como 

alguém que daria aula no lugar dela enquanto ela podia sair pra fazer outra coisa 

185-189 a escola é muito velha... mal cuidada com janelas quebradas paredes pichadas carteiras velhas... e:: os alunos eles ficam amontoados na 

sala no primeiro dia estava chovendo muito a escola estava com as salas alagadas.... e sujo... e dava pra ver que eram alunos bem carentes 

mesmo... e::... não tinham realmente noção nenhuma nenhuma de inglês eles já estavam no primeiro ano do ensino médio então 

teoricamente eles já deveriam ter quatro ou cinco anos de inglês não tinham noção de nada não conseguiam entender não conseguiam 

produzir absolutamente nada na língua 

189-194 no segundo dia eu e o Estagiário 5 fomos lá e foi a mesma coisa a diferença é que lá tinha um data show... a projeção dele estava meio 

estranha assim mas no primeiro dia a gente ainda conseguiu usar o data show levamos nossos computadores e:: e as caixas de som e 

usamos o data show de lá e no segundo dia a professora sabia que a gente ia usar o data show também mas ela esqueceu de reservar e a 

gente teve que dar um jeito de amontoar mais de vinte alunos em volta dos nossos computadores pra eles poderem assistir aos vídeos... e 

eu achei assim uma escola bem bem complicada 

194-199 enquanto a gente estava esperando as aulas começarem... nós estivemos na sala dos professores e a gente teve um pouquinho mais de 

contato com outros professores assim... mas deu pra ver que que... me pareceu mas foi uma coisa muito rápida é difícil de falar... mas de 

pessoas cansadas... desinteressadas... que não tinham estímulo QUALquer para estar ali tanto é que teve um momento que a gente estava 

lá na sala dos professores e tinha uma professora de... português e ela perguntou pra gente ah vocês são estagiárias de quê... vocês estão 

fazendo estágio último estágio essas coisas assim é mesmo fazendo estágio vocês ainda querem continuar fazendo isso? 

199-204 na Escola 1 também... eu lembro que uma professora virou pra gente e falou assim não que hoje tem pouco aluno porque é sábado mas 

vocês tem que vir no dia da semana pra ver como é que o negócio é de verdade sabe... éh tanto nesse estágio quanto no estágio anterior 

que eu fiz no semestre passado no ensino fundamental... todos os professores tanto... os professores supervisores que acompanham a gente 

na nossa área quanto professores de outras áreas eles DESEStimulam os estagiários ao MÁximo... eles tem muita... eles só falam coisas 

negaTIvas pra gente o tempo todo então assim eles são muito pessimistas... os professores dentro da sua própria área 

204-210 por último eu estive numa escola estadual Escola 4 aqui na Cidade 2... que é uma escola também... complicada em questão de... estruTUra 

nem tanto... diria que é uma escola razoÁvel... apesar de que lá a gente teve... éh material tinha... tinha uma televisão lá muito boa que a 

gente podia usar... mas também é uma escola que tem muitos.... muitos adolescente crianças carente daqui da Cidade 2 então é uma 

escola... éh de um nível social mais baixo... e a mesma coisa eu não sei como é como são as aulas do professor porque a gente não teve 

contato nenhum com a aula nunca assistiu nenhuma aula a gente só chegou deu a oficina e saiu... lá da mesma forma fomos recebidos num 

foi nada de mais a gente chegou mostraram a sala pra gente a gente foi lá e saiu 

210-212 em relação ao nível dos alunos foi a mesma coisa dessa... vez nós demos aulas para alunos do oitavo e nono ano... mas que também não 

tinham noção nenhuma... da língua... fazia a gente ficar se perguntando o que eles estão fazendo três quatro anos na escola? né... tendo 

aula de inglês 

214-220 Estagiário 4 todas as experiências que eu tive de... como na Escola 5 no estágio de observação e na Escola 1 no médio eu tive ver um pouco por dentro Especificidades da escola 
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como que funciona... a:: parte administrativa... e é GRAVE... é sério... é triste quase um BANco de emprego pra pessoas que estão ali 

fazendo nada... pelo menos foi o que eu percebi:: em certas situações de números... ENORmes de diretores ( ) na escola de secretários de... 

e problemas mesmo assim com com inspetor com alunos que chegam atrasados alunos sem uniforme ( ) ainda tem diretor pra GRItar com 

aluno pra GRItar pra discutir acho que é... graVÍssimo o estado da da educação brasileira e:: questão administrativa mesmo do ponto de 

vista de gestão 

232-235 eu:: não tive muito contato né... a gente chegou deu a aula eu fiquei mais ou menos esperando as professoras conversando na sala da da 

diretora... vi que tinha... uma cantina legal vi... que era um espaço pequeno com poucos alunos mas que tinha tudo pra dar certo... não sei 

como é de fato a ( ) administrativo lá... mas eu acho que foi uma... que apesar de carente tinha:: pra mim todo potencial físico né e humano 

pra dar certo 

239-243 eu acho que existe... éh:: potencial porque as condições lá da escola são boas em questão de aspecto físico... nas minhas experiências lá... 

foram com o mesmo professor e e de disciplinas de... turmas muito indisciplinas... e lá existe o histórico né conhecido de:: alunos 

envolvidos com tráfico de drogas e outras coisas... então a Escola 4 eu acho que é uma uma escola... éh:: que precisa de uma atenção ainda 

maior da Secretaria de Educação da Cidade 2 porque:: os problemas vão aLÉM da indisciplina... né básica e são de fatores externos né de 

família de... comunidade mais... profundos complexos 

251-252 

Estagiário 3 

tinha potencial mas não era usado esse potencial... a infraestrutura... éh... eu achei um tanto quanto... caótica por assim dizer 

Especificidades da escola 

Trabalho colaborativo 

262-263 eu senti que... enquanto a gente dava aula a professora que ( ) ficou de férias... jogando paciência 

268-269 e aí sentiu o mundo real o que você achou? eu não sabia o que eu respondia ( ) uma professora de inglês... professora formada aqui no 

ICHS 

278-279 
Estagiário 4 

uma das escolas... a:: Escola 6 sim... ah:: entrava e saia da sala em alguns momentos lia um ou outro exercício... tinha alguma monitoria 

sim... acompanhou em partes 
Trabalho colaborativo 

282-283 
Estagiário 3 

eu fiquei realmente ( ) no fundo eu me  senti... frustrado porque eu não consegui ensinar... eu não fiz NADA... nada ( ) por mais que eu 

tentasse alguma coisa diferente não dava resultado 

Ensino e aprendizagem de 

língua 

       
 

 
 

Quadro 16 – Respostas do Grupo Focal 1 ao tópico: Ação coletiva ou trabalho colaborativo 

Linha Estagiário Respostas Indicador 

290-294 

Estagiário 1 

eu acho que houve muito trabalho de duplas... de grupo acho que foi mínimo... éh a gente teve interação aqui nos encontros no período da 

sala de aula... acabou que cada um mostrava seu trabalho e aí sim a gente conversava dava palpite opinião sobre alguma coisa... aí sim 

teve... mas fora dos encontros por semana que a gente teve aqui acho que não houve trabalho em grupo... todo mundo teve que mandar o 

que for fazer pra todo mundo um pouco... mas:: éh... mas  acho também que o interesse foi mínimo 

Trabalho colaborativo 

Especificidades do estágio 

295-297 algumas duplas tiveram que ministrar as oficinas de outros... e nesses casos eu acho que houve preparação mínima interesse mínimo 

procurar quais foram os trabalhos elaborados pelos outros e mesmo assim trocava só quando realmente era necessário 

299-301 a gente teve que pegar o plano de uma oficina de última hora... e dá e mesmo assim eu não tinha noção de absolutamente NADA que 

estava se passando... minha sorte foi que as meninas que tinham elaborado a oficina estavam comigo então elas deram e eu fiquei 

observando 

301-304 depois que os trabalhos éh acabaram... acabou acho que cada um tem no seu email... todas as oficinas mas mesmo assim o interesse foi 

mínimo mínimo não só na hora de... de... não só pra ver ou pra aplicar mas parte de elaboração assim foi cada dupla por si... basicamente... 

pelo menos foi o meu ponto de vista foi o que eu vi foi o que eu fiz também porque eu não tive... interesse de procurar ( ) porque eu já 

estava custando a dar conta do meu 

304-310 acho que os trabalhos em duplas em si pelo menos pra mim... funcionaram muito bem... o meu trabalho em dupla pra mim foi perfeito 

porque eu já conhecia o Estagiário 5 que fez dupla comigo... a gente já:: já fez várias coisas juntas já tínhamos interação... a gente já tinha 
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certa experiência então a gente pode conversar muito... a gente pode... éh éh policiar muito sobre o trabalho da outra... conversar sobre 

tudo o que a gente fez... a gente conseguia ter uma interação muito boa na sala de aula... conseguiu levar... tudo muito bem porque é muito 

difícil você dar uma aula junto com outra pessoa... mas a gente conseguiu ter um equilíbrio muito bom... agora eu acho que pra quem não 

conhecia nada e não tinha qualquer interação com a pessoa... com que fez o estágio deve ser um pouco mais complicado 

313-316 

Estagiário 3 

acho que foi bom... achei que alguns momentos houve... momentos de... separação ( ) a gente realmente completava um ao outro né... eu 

achei que o Estagiário 2 foi ( ) aos poucos ( ) como equipe onde um... pode conversar com o outro assim... trabalhando em duplas... eu... 

e:: o único problema que ( ) eu senti eu senti ( ) foi quando a gente foi aplicar uma oficina que não era a nossa 
Trabalho colaborativo 

325 queria muito trabalhar com gente nova 

333-336 

Estagiário 2 

a gente completou um ao outro assim... porque no que ele tinha dificuldade eu ajudava ele o que eu tinha dificuldade ele me ajudou... né 

por exemplo... ele tem um conhecimento de inglês maior do que o meu... então a gente fez o plano de aula em inglês ele me deu mais 

segurança pra escrever em inglês... conferia pra ver se passava erro porque eu tenho certeza se eu tivesse escrito sozinha tinha passado 

mais erros de inglês... do que com ele auxiliando 
Trabalho colaborativo 

336-339 acho que que deu certo o trabalho em dupla mas a questão da interação na sala de aula eu acho que não teve muito assim... mas todo 

mundo apresentou o o plano de aula que fez a oficina... só que eu acho que as pessoas apresentaram não quando elas estavam prontas 

então assim... isso prejudicou um pouquinho 

341 acho que:: foi bacana também que a a sala de aula deu éh sugestões pra nossa oficina 

343-345 

Estagiário 4 

gostei muito de poder trabalhar em duplas... trabalhar... assim ver o trabalho dos colegas... e:: éh principalmente porque eu tenho pouca 

experiência então os lugares que eu tive oportunidade de dar aula com o Estagiário 7 foi muito interessante... porque ele tem... um jogo de 

cintura... uma performance na aula que eu achei muito interessante 

Trabalho colaborativo 345-347 a parte de produção do material em dupla também foi muito positiva porque né como o Estagiário 2 comentou é um completando o outro... 

em todos os termos 

347-348 acho que a a turma poderia... ter cedido um pouco mais no sentido de... todos preparem para todas as oficinas ( ) responsabilidade também 

do estagiário... que né... falha nossa 

350-351 

Estagiário 1 

acho que nem foi uma questão de falha... mas porque a gente tem que pensar também né que a gente não vive por conta do estágio... a 

gente tem muitas coisas pra fazer além do estágio 

Especificidades do estágio 

Trabalho colaborativo 

352-354 o estágio em si ele demanda muito da gente... muito tempo muita dedicação... e:: ainda mais com a Professora orientadora 1 né que a gente 

tem que fazer um trabalho cem por cento... que a gente tem que elaborar as coisa manda pra ela ela revisa e manda pra gente de novo e a 

gente tem que mudar 

359-361 é muito complicado a gente pensar de de ter que... que nos interar das aulas de TODO mundo... porque:: pensando no no nosso dia a dia 

nos nossos horários... chega a ser impossível... a não ser que a gente não fizesse mais nada... ficasse só por conta do estágio 

365-368 com a Professora orientadora 1... eu acho que vai muito tranquilo tanto é... a gente teve muito apoio... não só por ela também mas pela 

Monitora 1 e pela Monitora 2, pelas monitoras, então a gente... teve um suporte muito bom pra elaborar tudo... eu acho que na hora DA 

aplicação das oficinas que ficou um pouco largado... assim mas não por por culpa da da professora ou das monitoras mas porque realmente 

estava muito corrido tudo muito em cima da hora ( ) realmente difícil de controlar 

368-374 a primeira PARte do estágio... eu acho que foi muito bem desenvolvida a parte da preparação... do suporte teórico... da elaboração... de 

todas as discussões que a gente fez... de todo suporte que a gente teve pela internet por email sempre respondia meu email... isso foi foi 

muito tranquilo... acho que só esse final foi um pouco conturbado... mais pela pela situação mesmo... dessa coisa de ( ) a greve () tudo... 

acabou que ficou tudo de última hora... mas:: no geral foi muito bom acho que foi SÓ... esse semestre atípico que bangunçou um pouco as 

coisas mesmo... que no geral como no semestre passado por exemplo também... que eu fiz estágio com a Professora orientadora 1 também 

foi super tranquilo 

375 a Professora orientadora 1 trabalha MUIto no estágio... ela se dedica muito ao estágio... às vezes até DEMAIS 
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Quadro 17 – Respostas do Grupo Focal 1 aos tópicos: O estágio e a formação docente / Feedback de todas as disciplina de estágio 

Linha Estagiário Respostas Indicador 

423-427 

Estagiário 1 

acho que o estágio ele É fundamental na nossa formação... éh não existe licenciatura sem estágio... desde que o estágio seja BEM 

administrado... né que infelizmente não é o que a gente vê... pelo contato que a gente teve com... com professores de outras disciplinas das 

licenciaturas a gente vê... que os estágios das outras licenciaturas é uma coisa muito banal... éh no inglês aqui no inglês é MUIto 

diferente... o estágio aqui É pesado e é muito válido e é um importante diferencial na nossa formação... e:: infelizmente isso não acontece 

na maior parte das licenciaturas... o estágio é uma coisa muito jogada 

Especificidades do estágio 

Formação, profissão e 

condição docente 

427-432 em relação as minhas experiências com os estágios... os dois primeiros estágios para mim foram coisas INÚteis... os dois primeiros 

estágios de observação... não sei se foi... por pelo... por como os professores na época... éh... organizaram o estágio... mas você fica... 

TRÊS meses numa escola assistindo uma aula de professor ( ) sinceramente não acrescentou em nada principalmente no primeiro... porque 

eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo naquela sala eu não tinha a menor ideia sobre... como eram as aulas de escola 

pública... ou o que exatamente eu não sabia nem o que observar 

436-439 o que era o estágio? eu não tinha a menor ideia então se você pensar o que era UM ano para ficar observando um ano diREto... observei 

ensino fundamental e depois... o médio é pra mim é a mesma coisa nem vi a diferença direito... na minha cabeça então pra mim foi 

completamente inútil... achei aquilo muito desnecessário... minhas pastas ficaram coisas horrorosas assim quando eu paro pra ver hoje... 

mas e ainda passei com noTÃO 

439-445 no estágio três as coisas começaram a mudar porque foi a Professora orientadora 1 que assumiu... e:: o estágio três ele foi mais interessante 

porque porque a gente teve um período de observação e depois um período de regência... então as coisas começaram a fazer mais sentido 

começaram a ter um objetivo... acho que é isso que faltou muito nos primeiros estágios não tinha objetivo no negócio... e:: aí a partir do 

terceiro ele começou a ter um objetivo maior... eu comecei a entrar na sala para observar eu já tinha uma noção do que eu precisava 

observar pra que eu precisava observar como poderia refletir sobre aquilo que estava observando... pra depois chegar na sala e tentar... éh 

ter uma abordagem de acordo com as coisas que eu refleti sobre o que eu observei... aí sim foi uma coisa mais facetada pra mim 

449-452 quando eu terminei o estágio três que eu parei pra pensar COmo que eu poderia ter feito diferente as coisas que eu fiz mas assim foi uma 

coisa que eu aprendi MUIto... aí no estágio quatro eu resolvi me preparar mais ( ) psicologicamente pra fazer as coisas... aí com essa 

loucura da greve... e já mudou tudo... e a gente não foi para sala de aula... a gente começou a fazer essas oficinas então foi uma coisa 

totalmente diferente e inesperada... não que não tenha sido válida assim 

453-459 essas oficinas... foram experiências muito diferente éh:: foram experiências muito diferente... e com certeza acrescentou... MUIto porque... 

éh:: o professor precisa ser esperto... ele precisa como a Professora orientadora 1 mesmo falou realmente saber lidar... com as adversidades 

a gente teve que lidar com isso o tempo todo... então foi uma experiência muito diferente e com certeza muito VÁlida mas ainda sim... 

fugiu um pouco... assim do do que o estágio deveria ser... pra gente... e a gente sabe que quando você é professor de uma escola você não 

vai dar as oficinas por aí você realmente precisa pensar em uma sequência didática você precisa... saber lidar com... com a turma que você 

tem um contato você cria um vínculo... com a sua turma que é um pouco diferente mas foi a situação com a qual permitiu né então foi 

muito válida 

459-460 aprendi muito acho que esses dois últimos estágios eles foram muito... válidos para minha formação muito importante essenciais 

460-465 acho que os estágios deveriam ser levados mais a sério tanto... agora que está começando a ter uma rigidez maior está começando a se 

organizar mais mas ainda sim... os alunos precisam ser mais conscientizados sobre o que é o estágio a importância dos estágios porque os 

próprios alunos não levam a sério... como a Professora orientadora 1 falou que a gente passa cinco seis anos na universidade e forma sai 

daqui sem ter noção do que é ser professor... então eu acho que... éh esses dois anos de estágio são MUIto válidos são muito importantes 

mas eles precisam ser trabalhados de uma forma diferente para que o aluno ele tenha uma noção maior... sobre o que é ser professor 

474-476 Estagiário 3 a observação pra mim tamBÉM foi uma (besteira)... a observar tantas aulas assim se ( ) ministrar... não tinha muito sentido... mas eu fazia Especificidades do estágio 
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eu fiz né... o que ficou pra mim ( )... a parte das regências ( ) que eu senti ser professor... foi quando estava acabando o curso 

484-487 quando eu fiz estágio quatro pela segunda vez... segunda vez que eu fiz ... eu ia lá e fazia... ( ) eu achei tão bom ( )... o que ficou pra mim 

foi isso estágio... é o lugar pra você crescer... aplicando a teoria que você (pegou) aqui... estágio estágio pra mim é isso né... ( ) eu gostava 

dos meninos né... e eu tinha muitos conflitos com a Professora orientadora 1 ( ) eu cresci muito graças a Deus 

489-493 

Estagiário 2 

no estágio um assim eu concordo com os meninos acho que não foi muito válido assim eu não sabia o que ( )... não sabia o que que era um 

relatório de estágio...sabe fiz as coisas sem muita noção assim... o dois eu acho que já fui mais orientada... e assim eu acho que você... 

primeiramente você assiste aula de um professor... pra você ver como que é a postura dele... acho que assim a observação está um pouco 

nisso... mas eu acho que DEVEria ser mais trabalhada com a gente... o QUE observar... porque observar 

Especificidades do estágio 

495 Estagiário 3 o que é observar? essa é a pergunta Especificidades do estágio 

497-499 

Estagiário 2 

com relação ao estágio eu acho que... é VÁlido a experiência extremamente válida com certeza sabe que a gente coloque em prática todas 

as teorias a gente fica face a face com a realidade pra ver se é aquilo mesmo que a gente quer pra gente 

Especificidades do estágio 499-502 ele é extremamente burocrático... acho que é muito chato toda essa papelada... o relatório acho que é extremamente cansativo... eu acho 

que:: não sei se... isso poderia ser feito de alguma maneira mas... eu acho que... se de repente fosse feito de uma outra maneira... seria mais 

vantajoso tanto para o aluno quanto para o professor... que é um processo muito cansativo chato 

       
 

 
 

Quadro 18 – Respostas do Grupo Focal 2 ao tópico: Experiências como professor na educação básica 

Linha Estagiário Respostas Indicador 

21-22 
Estagiário 8 

não tenho experiência em sala de aula... a experiência prática que eu tenho nessa aérea de fato foi essa experiência do estágio... nunca dei 

aula... nem curso livre nem escola regular 
Especificidades do estágio 

24-25 Estagiário 9 dei aula no PED durante quase um ano... mas assim era a tarde com pessoas mais velhas também... completamente diferente Políticas públicas 

27 Estagiário 10 eu dou aula em cursinho... vai fazer um ano e meio Especificidades do estágio 

29-31 
Estagiário 7 

dei aula como voluntário na Escola 5 durante seis meses... com ( ) na licenciatura em língua portuguesa e os quatro estágios do português 

então também é uma experiência... hã:: trabalho na Extensão a:: fazer dois anos... trabalhei também na alfabetização da APAE 
Especificidades do estágio 

44-45 
Estagiário 4 

tenho experiência no PED... com língua portuguesa... estágio... estágios de observação e regência... éh:: agora eu lembrei foi monitora no 

Turismo também de uma disciplina mas língua inglesa... não  

Políticas públicas 

Especificidades do estágio 

47 Estagiário 11 comecei a dar aula na Extensão esse período... e é a primeira experiência na área da licenciatura Especificidades do estágio 

49-50 
Estagiário 12 

também nunca dei aula na língua inglesa fiz os estágios também todos de língua portuguesa... e os estágios de língua inglesa até aqui... 

mas dar aula de língua inglesa nunca 
Especificidades do estágio 

60 Estagiário 6 dou aula de inglês em escola de educação infantil Especificidades do estágio 

       
 

 
 

Quadro 19 – Respostas do Grupo Focal 2 ao tópico: Oficinas / Elaboração de materiais para as oficinas 

Linha Estagiário Respostas Indicador 

70-72 

Estagiário 7 

acho que a dificuldade das oficinas foi juntar o nosso conhecimento de inglês com uma área que a gente não tem tanto domínio né... como 

artes jogos isso foi uma grande dificuldade... e ter colocado o letramento crítico no meio né que tudo tinha que ter uma explicação no 

letramento crítico então acabou que... limitava a gente 

Especificidades do estágio 

74 Estagiário 4 o problema foi interdisciplinaridade e transversalidade... nas palavras do Estagiário 7 Especificidades do estágio 

86-88 

Estagiário 12 

como a nossa oficina foi de música eu acho que é uma coisa que é mais manjada né todo mundo trabalha música em inglês aí eu acho que 

mais fácil mas se tivesse que fazer por exemplo de artes eu não sei também como eu ia me virar não... acho que seria mais complicado... 

teatro então eu fiquei sofrendo pelas meninas 

Especificidades do estágio 

93-95 Estagiário 10 não desmerecendo o nosso trabalho ao trabalho dela que a gente teve pra fazer a oficina mas eu não fiquei feliz com o resultado que a Especificidades do estágio 
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NOssa oficina teve... eu não fiquei feliz em... ministrar nossa oficina Trabalho colaborativo 

95-99 gostei de dar gostei de dar a oficina de jogos... achei super bacana agora quando a gente deu a nossa oficina lá na Cidade 4... não fiquei 

nem um pouco contente... não gostei do resultado mas assim... a única coisa que deu né no fim das contas porque a gente pegou acho que 

o PIor tema... teatro a gente querendo fazer alguma coisa mas ficou um bicho de sete cabeças... tentando simplificar e no fim das contas 

assim... acho que ficou BEM mediano... não gosto de fazer as coisas medianas não 

101-103 
Estagiário 9 

acho também que a gente teve pouco tempo pra pensar sabe... pelo menos na nossa de teatro assim... que quando eu peguei teatro eu 

pensei em outras outra coisa... mas no final das contas não deu pra fazer... ainda mais que você tinha cinquenta minutos só 
Especificidades do estágio 

105-106 
Estagiário 10 

mas eu acho que a gente já entrava na sala pra dar oficina com aquela coisa tipo nossa não vai dar certo... não vai dar certo... sabe a de 

jogos foi muito mais legal 
Especificidades do estágio 

109-113 

Estagiário 11 

eu não sabia o que fazer no início eu peguei o tema assim ah vou pra aulas que o tema é mais fácil... FÁcil nada nossa senhora eu sofri pra 

chegar até... onde eu cheguei aqui... muita pesquisa muita coisa muitos conselhos dos colegas daqui da sala mesmo que me ajudavam a 

chegar no formato de oficina que ela... esTÁ agora... demorou muito... e por estar sozinha... assim na maioria das vezes eu tinha que ficar 

quebrando a cabeça sozinha... foi muito complicado.... insegurança também total... só fui me sentir segura com essa oficina na hora que eu 

apliquei 

Especificidades do estágio 

Trabalho colaborativo 

Especificidades do estágio 

116-117 
Estagiário 9 

o que eu gostei super da sua oficina foi que você conseguiu enfiar o letramento crítico nela e ficou muito bom Ensino e aprendizagem de 

língua 

119-120 
Estagiário 12 

acho que se eu tivesse sozinha assim num primeiro momento eu iria ao desespero ((risos dos estagiários)) ( ) com a pessoa do lado você já 

assim... seus problemas são os da pessoa também 
Trabalho colaborativo 

122 Estagiário 7 eu já sou o contrário... eu prefiro dar aula sozinho... preparar aula sozinho Trabalho colaborativo 

132-133 
Estagiário 12 

eu não estou criticando eu acho legal isso eu queria ter uma segurança e ainda não estou então eu acho que pra mim... é bom ter outra 

pessoa nesse momento 
Trabalho colaborativo 

135 Estagiário 9 acho que é bom também Trabalho colaborativo 

143-144 Estagiário 4 eu preferiria reger dar aula em sequência didática (do que preparar) as oficinas Especificidades do estágio 

149 Estagiário 10 eu adorei o o:: esquema de oficina  Especificidades do estágio 

151 Estagiário 9 eu também Especificidades do estágio 

153-154 
Estagiário 10 

eu acho que os alunos já receberam a gente com um outro olhar sabendo que a gente ia lá  dar uma oficina de inglês alguma coisa assim... 

ah jogos... ou... música... ou teatro 
Especificidades do estágio 

156-157 
Estagiário 4 

foi interessante mas eu como não tenho experiência em outras áreas de ensino... eu fiquei eu senti FALta... de ter uma sequência didática... 

de ver se o meu aluno aprendeu alguma coisas realmente... numa sequência 
Especificidades do estágio 

160-161 

Estagiário 10 

eu gostei da praticidade da oficina... como se fosse um cardápio o professor escolhe ah eu quero jogos... ah eu quero tal... vai lá dá oficina 

todo mundo fica... oh vai ter oficina oficina de inglês vai ser o que de jogar? 
Especificidades do estágio 

163-165 fala que vai uma oficina de... eles nem prestam eles nem... menosprezam tanto o inglês... porque o inglês está meio escondido ali... está 

mascarado né... vai ser oficina de jogos... em inglês já é diferente... então acho que eles já receberam a gente de outra forma 

167-170 

Estagiário 6 

a oficina que eu mais gostei de dar foi a oficina do Estagiário 11... a oficina de jogos... eu dei junto com o Estagiário 13 e na minha 

opinião foi a melhor... nos outros dias que eu dei oficina de... de música a oficina do Estagiário 8... eu senti que os meninos não 

gostaram... eles não ficaram interessados... na oficina que eu dei com o Estagiário 4... foi mais ou menos... eu não senti interesse 

Trabalho colaborativo 

185-187 

Estagiário 10 

acho engraçado que não dá pra saber se vai ser interessante ou não... eu achei que o tema save energy de jogos os meninos iriam ficar 

assim... salvar economizar energia e daí?... nossa pensei totalmente o contrário... ninguém PARAva de falar na verdade... dando opinião de 

como economizar de como fazer isso o que fazemos e... e eu achei esse assunto balela pra mim 

Especificidades do estágio 

194-195 Estagiário 4 eu me surpreendi com a nossa de arte e de colagem ( ) tinha gente mais velha e mesmo assim a pessoa ainda gosta de cortar e colar Especificidades do estágio 
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203-205 

Estagiário 8 

a nossa dificuldade que eu senti no começo da oficina... que foi a questão de você não conhecer os alunos... o tempo... sem saber se você ia 

ter cinquenta minutos se você... ia ter cem minutos... eu não sabia o nível da turma também... que não foi mencionado também 
Especificidades do estágio 

Especificidades da escola 
208-209 foram mais de vinte alunos a gente teve problemas com indisciplina e tal... tivemos dificuldades pra pra fazer a oficina 

213-214 

Estagiário 12 

eu achei essa experiência na Escola 4 pra mim foi a pior de todas... porque... eu fiquei de sete horas até onze e meia escutando a MESma 

música vendo o MESmo vídeo sabe... aquilo pra mim gente foi um terror 

Especificidades do estágio 221-223 EU já não estava aguentando mais... imagina os meninos eles eram pela primeira vez mas... eu acho que a pessoa que está lá na frente se 

ela não está motivada igual as meninas estão falando que... em alguns momentos elas não foram pra oficina de teatro e não estava bom... 

se a gente não está motivado como que você motiva o aluno? não tem como 

228-231 

Estagiário 10 

na hora que a gente entrou pra oficina de jogos... o tempo estava super corrido tinha que montar data show então não deu tempo de fazer 

NAda do que a gente queria... letramento crítico?... uf passando longe não tinha como discutir não tinha tempo para discutir com eles... 

acabou que no fim da oficina alguém umas duas meninas chegaram pra mim falando assim... a gente vai continuar na próxima aula? 
Especificidades do estágio 

Ensino e aprendizagem de 

língua 232-233 eu não gostei porque que eles iriam gostar? e eles gostaram... fiquei impressionada achei que eles iam ficar assim... nossa que coisa inútil 

que a gente fez aqui nesses cinquenta minutos 

241-243 

Estagiário 11 

em relação o nível da turma... quando eu entrei na turma junto com o Estagiário 4 na turma do do:: lá da Escola 4 do sexto ano... ( ) os 

meninos não vão saber nada... a falha ia ser total ( )... mas não... eu falei inglês com eles e eles não eram resistentes que nem outras turmas 

que eu já... comecei a falar inglês e eles... numa boa 

Ensino e aprendizagem de 

língua 

252-261 

Estagiário 10 

um menino super esperto sabia tudo de inglês ai que vontade de investir... sabe ((risos))... mas que bonitinho o menino vai longe se der um 

empurrãozinho que ele sabia TUdo não tinha que explicar vocabulário na hora que a gente escrevia no quadro ele fala... ah é tal coisa... 

isso aparece no vídeo game não sei que lá... já sabia de tudo... e nessa mesma turma tinha uma menina... super relutante ela já chegou 

emburrada eu não quero aprender não quero jogar em inglês eu não sei eu não sei pra quê falar em inglês eu falo portuGUÊS... só que aí 

eu até coloquei no relatório acho que aí que vem a função de contextualizar as atividades porque... ela ficou totalmente relutante não quero 

jogar isso porque isso é em inglês eu não falo inglês meu negócio é falar português... e emburrou não queria... éh agrupar com ninguém... 

na hora que a gente fez a primeira pergunta ah porque que a gente deve save energy? e todo mundo levantou a mão já começou a ficar 

meio assim né nossa... deslocada... enquadrada dentro da situação... começou participar que nem uma LOUca... não parava de falar 

Especificidades da escola 

Ensino e aprendizagem de 

língua 

283-284 
Estagiário 9 

quando a gente foi dar oficina de jogos a gente ia dar a de artes né aí a gente leu o plano de aula eu pensei assim nossa isso nunca vai dar 

certo... eu não vou conseguir dar essa oficina porque não dá... não está dando para visualizar 
Trabalho colaborativo 

293-296 

Estagiário 8 

na hora de elaborar... eu tive umas dúvidas assim... o que que é melhor fazer primeiro... sabe a ordem assim... de como fazer... o que que 

ia... éh dar mais suporte para o aluno pra ele fazer uma próxima atividade... aí no final de tudo você vê e fala assim é agora... tem uma faz 

sentido mas assim... no começo eu achei um pouco complicado... fazer essa... arrumar assim as etapas do plano 

Especificidades do estágio 

298-299 

Estagiário 10 

acho que o problema é que:: elaborar é até muito fácil na hora que você coloca em prática que você começa a ver a quantidade de coisas 

sem sentido 

Especificidades do estágio 
324-325 não ficou estabelecido direito o que ficou... pelo o que estava sendo discutido aqui a gente ia ter um tema geral... né que todas as oficinas 

aplicariam esse tema de várias formas... no fim das contas acho que não teve tema geral 

329-330 pois é mas acho que foi um tema... VAgo no fim das contas... acho que até a ideia foi minha me desculpem ((risos)) mas eu acho que foi 

mesmo mas depois no fim das contas... não tinha um um ramo pra você seguir 

332-334 
Estagiário 7 

a gente produziu tudo pensando que a gente ia dar aula no primeiro grau... a gente não deu uma aula para o primeiro grau só no segundo.... 

deveria ser estágio três... então... produzimos uma coisa pensando num público.... e chega lá a oficina para um marmanjo de dezoito anos 
Especificidades do estágio 
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Quadro 20 – Respostas do Grupo Focal 2 ao tópico: Escolas (AÇÃO DO ESTÁGIO) / Profissionais da escola (ESPAÇO DA AÇÃO) 

Linha Estagiário Respostas Indicador 

435-439 

Estagiário 10 

a professora que a gente teve contato na Cidade 4... usa aquele mesmo discurso né... na hora que a gente chega ela já fala... oh:: vamos 

vamos vamos prestar atenção no que vocês sabem né vocês aprenderam isso aqui o semestre inteiro não vai me fazer vergonha... então... 

clichê todo professor que eu já conheci de de estágio de observação fala a mesma coisa... chega na sala dos professores no momento que a 

gente tinha lá com ela... esses meninos boba a gente ensina uma coisa para eles ontem na hora de fazer a prova esquecem tudo... parece 

que a gente nem enSIna que não sei o que lá... tipo se salvando sabe... salvando a parte dela 
Trabalho colaborativo 

444-445 é... como se os alunos fossem o problema... ou... que não aprendessem ou problema de aprendizagem porque a gente enSIna gente... 

porque a gente ensina e eles não aprendem 

447-448 

Estagiário 11 

você está numa sala... fazendo mil esforços... do you know I save energy?... vocês sabem o que é... economizar energia? eu tinha uma 

tradutora simultânea 
Trabalho colaborativo 

452-454 eu parava e olha... meu Deus... eu vou parar de falar em inglês eu vou começar a falar português... mas não fiquei falando inglês e ela 

ainda continuou traduzindo... o tempo todo 

461-463 

Estagiário 7 

acho que a escola tem uma cultura... então você chega... querendo falar em inglês... você chega em dupla né na verdade você chega em 

dupla com oficina que é uma coisa totalmente diferente do que a aula de inglês 
Especificidades da escola 

Ensino e aprendizagem de 

língua 
463-465 eu falava começava a falar em inglês mas quando eu vi relutância ou estava meus comandos não estavam sendo claros... EU... passava em 

português porque aquilo dava objetivos 

468-469 

Estagiário 11 

estava lá no auge sabe... eles entendiam... todos eles estavam entendendo... não tinha necessidade de traduzir eles estavam entendendo... e 

outra na hora que eu apaguei a luz turn off turn on... desligou ligou 

Trabalho colaborativo 
470 o esforço que eu estava fazendo sabe... foi completamente inútil 

476-477 na Escola 4 foi até legal porque a Professora supervisora 2 perguntou se eu tinha o material já queria pegar o material e levar 

486-487 acompanhou lá na organização da sala não interferiu em nenhum momento... não interferiu... ele só:: organizou mesmo a questão de 

disciplina 

489 Estagiário 10 a nossa não interferiu em NADA... deixou a gente lá livre... não assistiu as aulas Trabalho colaborativo 

491 
Estagiário 7 

acho que nenhum professor acompanhou a minha oficina 
Trabalho colaborativo 

495 só na Escola 1 que o professor acompanhou parte da nossa 

502-504 

Estagiário 10 

a gente chegou e olha... a gente queria conversar com você... de talvez alterar essa oficina de artes por jogos que a gente estava 

imaginando e tal... pode minha filha... faz não vocês que conhecem as oficinas aí olha fica a vontade... falei então tá... dei a oficina de 

jogos de novo 
Trabalho colaborativo 

Especificidades do estágio 
525-526 eu só tive experiência em duas escolas uma era ao sábado... e essa e não dá pra comparar eu acho... uma foi dia normal a outra foi sábado 

tinha poucos alunos não sei se estavam todos os funcionários lá... não sei como é que funciona a escola mesmo 

528 Estagiário 7 a escola que eu e o Estagiário 11 fomos... acho que só estava a gente trabalhando lá e os nossos alunos tendo aula Especificidades da escola 

546-547 

Estagiário 11 

na secretaria não tinha ninguém... o pessoal fica todo mundo livre... sabe quando você chega na escola e você ver uma coisa abandonada... 

completamente abandonada 
Especificidades da escola 

Trabalho colaborativo 
561-564 fomos parar na porta da sala... estamos lá os dois parados... aí e de repente ah vou perguntar pra alguém né... e ninguém se incomodando 

com a nossa presença tipo dois seres estranhos alí... pode ser terrorista o que for ninguém se preocupou... a professora chegou pra gente é 

duas carinhas diferentes mesmo se bem que eu vi que não era daqui... e mostrou essa aqui é a sala... três alunos dentro da sala 

580 aí depois... foi chegando... parecia que eles entravam na escola na hora que... tipo eu vou pra aula agora 
 

585-588 
Estagiário 8 

teve uma escola que nós fomos... que... nós fomos muito bem recebidas... aí a supervisora virou e falou assim olha... os alunos... eles 

chegam quinze minutos atrasados... e o turno deles começa as quatro horas da tarde... aí ela falou isso vai prejudicar vocês e tal... aí... 
Especificidades do estágio 
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quando eles aí nós falamos que seriam dois horários ela falou pois é então eles chegam quinze minutos atrasados... e saem quinze minutos 

mais cedo no segundo horário para jantar 

590 Estagiário 7 e os minutos da oficina né... dá pra entrar e falar oi gente  Especificidades do estágio 

598-600 

Estagiário 11 

na Escola 1... fomos MUIto bem recepcionados.... muito... MUIto bem... por secretários... pedagogos ( ) a gente também... outros 

professores que deram atenção né... ficaram na sala ( ) que a gente estava fazendo... o que que a gente estava trabalhando... o lanchinho 

estava bom também ( ) ((risos))...  mas estava muito... ah não sei se é porque eu gosto muito de lá 

Especificidades do estágio 

602-606 

Estagiário 4 

a Professora orientadora 1 tenta fazer isso de forma... harmônica equilibrada... conversar com as escolas... mas eu acho que::  não só a 

Professora orientadora 1 mas a universidade podia impor mais... impor mesmo... éh:: que o estágio deve ser feito... é uma:: obrigação da 

da escola aceitar o estagiário... então ele deve ser bem atendido sim ele deve ser bem recepcionado nem que isso seja imposto não sei se... 

isso é interessante né essa situação de imposição nunca é mas... éh:: eu tenho medo de que nunca aconteça se não for desse jeito 

Especificidades do estágio 

608 Estagiário 10 fica parecendo que está fazendo favor Especificidades do estágio 

601-612 
Estagiário 4 

quando se trata do PED que é a nossa experiência é diferente... porque o PED o professor está recendo dinheiro... num sei o quê e aí alivia 

já mais ou menos... mas é diferente a recepção... não sei como que é a questão de políticas pública ou né de gestão trabalha essa... questão 
Políticas públicas 

         
 

 
 

Quadro 21 – Respostas do Grupo Focal 2 ao tópico: Ação coletiva ou trabalho colaborativo 

Linha Estagiário Respostas Indicador 

619-620 

Estagiário 12 

olha pra mim em relação a dupla... a gente sempre fala isso né... Estagiário 8 tem qualidades numa área e eu em outra então a gente 

consegue... casar isso direitinho 

Trabalho colaborativo 

628-633 no coletivo acho que todo mundo assim acho que foi bom o fato de conhecer... tudo o que todo mundo fez deu uma oportunidade de 

trabalhar o que a outra pessoa fez... além da minha da minha oficina só trabalhei a do Estagiário 11 então assim... já falei isso pra ela 

várias vezes achei que ela fez uma oficina fantástica ( ) todo mundo sempre elogia ninguém fala que não gostou então acho que assim... 

realmente foi muito boa... as outras eu não tive nem a oportunidade de de:: ministrá-las mas assim... conheci mas isso foi foi um ponto 

super positivo eu acho assim... tanto é que a gente até fez... éh:: um intercâmbio né ( ) com o estágio quatro... então assim acho que foi 

bom isso... pra mim foi muito positivo 

635-640 

Estagiário 10 

mais um ponto positivo pra oficina que eu gostei bastante que acho que se fosse regência normal ia ser uma coisa bem individual de cada 

dupla... eu adorei essa... essa:: isso que a gente fez de planejar aula apresentar pra turma inteira a turma inteira... ajudar na construção 

então eu acho que a oficina foi legal acho que os feedbacks da Professora orientadora 1 que podia ser assim assado você podia fazer isso... 

porque apesar de duas cabeças já pensarem melhor que uma né oito pensam muito melhor do que duas sabe... e acho que se fosse regência 

ia ficar uma coisa só muito nós duas... eu e o Estagiário 9 fazendo... e a Professora orientadora 1... só... ia ficar muito fechado 

Especificidades do estágio 

Trabalho colaborativo 

644-647 

Estagiário 12 

sempre que um falava assim fazia uma crítica acho que isso pode ser diferente todo mundo levava no lado positivo eu acho assim não teve 

momento algum nossa fulando está criticando o meu trabalho num teve isso assim... eu não senti isso assim... em relação as críticas que eu 

recebi a minha eu levei para o lado super positivo que foi bom 

Trabalho colaborativo 

652 

Estagiário 11 

foi isso que me fez... não sentir sozinha 

Trabalho colaborativo 

656-657 tudo que eu fazia... todo mundo deu conselho... então isso mudou bastante... na hora de aplicar... eu não conseguia dar uma oficina de 

games sozinha... a não ser que fosse pra uma turma pequena 

677-678 poderia ter passado para os professores né... você terminar uma aula assim ir para a sala dos professores tomar um café... todo mundo falar 

coisas produtivas... de incentivo 
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Quadro 22 – Respostas do Grupo Focal 2 ao tópico: O estágio e a formação docente 

Linha Estagiário Respostas Indicador 

687-688 

Estagiário 8 

acho essencial porque... a gente vai pra escola e a gente chega aqui é o momento assim... você pode... desabafar o que que deu certo o que 

deu errado e é onde todo mundo... vai te entender e vai conseguir... te ajudar de alguma forma 

Especificidades do estágio 688-691 eu fico pensando se a gente não faz o estágio e se isso já acontece quando você é o professor você vai pedir socorro pra quem?... então... 

eu acho que é essencial.... ter o estágio na formação docente... não só na nossa formação né em todas mesmo... ter o estágio ter esse 

encontro aqui... acrescenta muito 

693-694 
Estagiário 9 

acho que é tipo assim... a prática de tudo aquilo de todas as cadeiras que a gente faz... a de oficina de das outras que a gente fez... na 

licenciatura 
Especificidades do estágio 

696-699 

Estagiário 4 

é bom lembrar que o de inglês é um:: estágio mais marginalizado eu acho porque tem tanto professor de inglês que não fez estágio... e dá 

aula de inglês porque aprendeu inglês e tal... que:: se entende que não precisa fazer o estágio pra dar aula no cursinho ou em qualquer 

lugar não é cobrado como pré-requisito pra... pra nada... então acho que na língua o estágio na língua inglesa ainda tem esse... esse 

acréscimo aí de de:: falta de... obrigação né de leis... em cima de regulamentação de profissão 

Ensino e aprendizagem de 

língua 

Formação, profissão e 

condição docente 

703 

Estagiário 11 

acho que da forma que está agora... nesse currículo novo ficou muito melhor 

Currículo 
707-710 você tinha que observar fazer duas observações no fundamental e no médio... e depois de UM período que você observar o fundamental... 

você vai reger... o médio o que você observou querendo ou não você esquece... não é uma coisa... pra você pegar observar uma turma... 

você já está lá observando e depois reger na mesma turma... o trabalho com certeza vai sair totalmente diferente 

712-713 
Estagiário 12 

eu observei os dois no período passado e não consigo nem durante o período eu não conseguia fazer muita diferença entre as duas... muito 

ruim acho que agora... dessa maneira... é muito melhor assim... acho que... aproveita mais 
Currículo 

        
 

 
 

Quadro 23 – Respostas do Grupo Focal 2 ao tópico: Feedback de todas as disciplina de estágio 

Linha Estagiário Respostas Indicador 

720-721 

Estagiário 11 

o feedback estou tendo mesmo é nesse e no estágio passado agora no meu primeiro estágio foi... totalmente alienado nossa foi...  eu era um 

ET na sala de aula 
Especificidades do estágio 

729-730 fiquei totalmente perdida na sala de aula nem sabia o que estava acontecendo direito assim... retorno de de relatório essas coisas eu não 

tinha 

732 Estagiário 9 nossa achei o estágio da Professora orientadora 2 muito bom  Especificidades do estágio 

738 Estagiário 11 tinha retorno né...  você via o retorno... você mandava no dia a... no dia seguinte com retorno Especificidades do estágio 

744-746 

Estagiário 4 

nós tínhamos um número x de aulas para observar... e se eu não me engano a gente tinha que mandar os relatórios dos diários de 

observação... e no final a gente tinha que bolar alguma atividade... pra trabalhar com a turma... podia ser uma aula podia ser... uma 

monitoria...alguma coisa assim 
Especificidades do estágio 

Especificidades da escola 

Ensino e aprendizagem de 

língua 

746-749 eu gostei BAStante a turma que eu peguei foi lá na Escola 5... e:: já a da Escola 4 eu não gostei não mas a da Escola 5 eu gostei bastante... 

porque:: a a professora que está lá a Professora supervisora 3... é uma ótima professora também e:: éh rolou mesmo uma aula de inglês... 

com fins linguísticos digamos assim... gostei mais a da Escola 4 já era... o tempo todo trabalhar indisciplina 

758-760 falava praticamente em português ou... se focava mais no aspecto linguístico do letramento crítico do que da língua... então alguns... 

ficaram mais ou menos assim... eu acho que a minha experiência com o Estagiário 11 foi a que mais assim... tentou... língua... assim... foi 

bem difícil pra gente 
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Quadro 24 – Respostas do Grupo Focal 2 ao tópico: Expectativa para o próximo estágio 

Linha Estagiário Respostas Indicador 

767 Estagiário 4 eu pretendo fazer o estágio do português Especificidades do estágio 

772 Estagiário 10 muito trabalho Especificidades do estágio 

776 Estagiário 9 nossa ainda mais que é o último a Professora orientadora 1 deve assim Especificidades do estágio 

780 Estagiário 6 eu espero que não seja oficina de novo Especificidades do estágio 

784 Estagiário 9 eu espero que seja oficina de novo Especificidades do estágio 

788 Estagiário 7 ah seja o que for gente eu só quero que passe rápido Especificidades do estágio 

794 

Estagiário 11 

eu quero ter minha turma 

Especificidades do estágio 806 nossa a Professora orientadora 1 é ótima 

814 ela trabalha demais 

816 Estagiário 6 eu senti um pouco assim... de falta de suporte na reta final  Trabalho colaborativo 

860 Estagiário 10 acabou graças a Deus  Especificidades do estágio 

864 Estagiário 4 eu espero que o seu trabalho tenha... um retorno dentro das escolas ( ) de todos... né os mestrandos da área da educação Especificidades do estágio 

        
 

 
 

Quadro 25 – Respostas do Grupo Focal 3 ao tópico: Experiências como professor na educação básica 

Linha Estagiário Respostas Indicador 

6-7 
Estagiário 15 

eu cheguei a dar aula... éh não na educação básica em si mas num cursinho de inglês 
Especificidades do estágio 

7 e também eu cheguei a dar aula no estágio de observação por solicitação da professora... durante quatro oportunidades 

10 Estagiário 16 o meu é cursinho... né e:: um semestre na Extensão Especificidades do estágio 

16-17 
Estagiário 17 

tive experiência no PED.... durante dois anos... éh com educação básica no ensino fundamental... e agora eu estou dando aula de inglês na 

Extensão 

Políticas públicas 

Especificidades do estágio 

19 

Estagiário 18 

experiência com a língua inglesa só no estágio de observação 

Especificidades do estágio 
23 eu trabalho com espanhol... com inglês... não 

27-28 espanhol sim em cursinhos livre aulas particulares sim... no ensino público não... não tem espanhol... e aqui na universidade tem curso de 

extensão mas é por indicação que se entra então não por não tem processo seletivo 

30 Estagiário 14 não tenho experiência não estou começando agora a regência né no estágio Especificidades do estágio 

          
 

 
 

Quadro 26 – Respostas do Grupo Focal 3 ao tópico: Trabalhos realizados 

Linha Estagiário Respostas Indicador 

36-37 Estagiário 16 na observação dois a gente elaborou...  uma atividade gramatical e tivemos que elaborar uma atividade como se fosse uma aula Especificidade do estágio 

39-46 

Estagiário 15 

pela própria solicitação dos alunos houve a necessidade de elaborar essa atividade focada na questão gramatical porque os alunos estavam 

com certa deficiência... éh:: no ensino... de gramática eles perceberam que o método comunicativo focava muito na questão comunicativa 

mas deixava um pouco a gramática de lado e estava encontrando algumas dificuldades... éh em abstrair como ensinar essa questão 

gramatical então as atividades nossas focavam nisso nós chegamos a receber... éh vários textos a partir desse textos nós éh teóricos sobre 

ensino de gramática e a partir incluindo outras questões também e a partir desses desses textos nós desenvolvemos uma atividade que seria 

posteriormente aplicada mas houve um problema sério no estágio.... no:: na disciplina de estágio do semestre passado por causa de um 

problema na PROGRAD... eles criaram um ( ) lá e isso atrasou todas as atividades nossa todo o nosso trabalho ficou... comprometido ao 

longo do semestre  

Ensino e aprendizagem de 

língua 

Currículo 

Especificidades do estágio 
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56-58 a gente né usou principalmente a internet mas também recebemos um material éh bibliográfico de referência que a professora forneceu pra 

gente... e aí com esse material nós fomos desenvolvendo a atividade buscando fotos na internet imagens usamos éh alguns usaram vídeos 

outros usaram éh apresentação de slide coisas do tipo 

62 Estagiário 16 podia ser em dupla ou individual tinha os dois Trabalho colaborativo 

66-68 

Estagiário 17 

no caso da observação um a gente também desenvolveu um trabalho o tema era livre éh foi individual éramos só três alunos... então cada 

aluno pensou num num tema pra trabalhar na escola de acordo com a idade da turma da escola... éh e os recursos utilizados foram a 

internet mesmo 
Trabalho colaborativo 

Especificidades do estágio 
72 todos conseguiram aplicar 

85-87 acho que a gente pode ver assim a realidade da da escola pública como que é... assim planejar uma uma atividade e aplicar assim no início 

a gente não tinha certeza se ia dar certo se os alunos iriam participar como a gente ia ser recebido... então assim foi bom porque a gente 

teve um experiência de como seria 

89 Estagiário 16 eu não cheguei a aplicar Especificidades do estágio 

91-98 

Estagiário 15 

no meu caso eu fiz dois semestres com a com a Professora orientadora 2 então no semestre anterior eu já tinha elaborado uma atividade já 

tinha tido oportunidade de aplicá-la... éh no semestre seguinte quando foi no estágio de observação dois já não foi mais possível fazer a 

aplicação exatamente por causa das dos atrasos que a disciplina sofreu mas o desenvolvimento em si da atividade foi importante pra 

refinar um aprendizado que eu já tinha começado a desenvolver em outra disciplina que era Oficina de Ensino de Língua Inglesa quer 

dizer a própria o próprio trabalho de desenvolver uma atividade é algo bastante desgastante mas a medida que você vai pegando prática e e 

fazendo esse trabalho que você vai ficando mais hábil e vai sendo mais rápido então quer dizer entre uma atividade a primeira atividade 

que eu desenvolvi lá trás no primeiro estágio até essa terceira atividade que eu desenvolvi já foi muito mais eficiente 

Especificidades do estágio 

100-101 
Estagiário 18 

foi positivo fiz também na observação um elaboração de material didático... e aplicamos isso... com a turma e ( ) da atividade foi muito 

produtivo... foi bom uma experiência positiva 
Especificidades do estágio 

103-105 
Estagiário 14 

a gente fez uma atividade na na escola... e foi em dupla também né... só que assim a agente tem um objetivo né... só que a gente vê que 

não é bem assim na realidade é outra... chega lá pode ou não dar certo mas... é válido... ver o que funciona e o que não funciona  
Especificidades do estágio 

         
 

 
 

Quadro 27 – Respostas do Grupo Focal 3 ao tópico: Escolas (AÇÃO DO ESTÁGIO) / Profissionais da escola (ESPAÇO DA AÇÃO) 

Linha Estagiário Respostas Indicador 

112-115 

Estagiário 16 

no início a relação com a professora não foi boa... porque ela não recebeu a gente muito bem... a gente teve contato com a diretora com 

vice diretor e com professor... eles só queriam assinar pra gente ir embora logo não ficar com eles não queriam conversar direito com a 

gente o vice diretor nem quis dar entrevista porque já tinha dado para outra pessoa pediu pra gente correr atrás da pessoa pra poder copiar Trabalho colaborativo 

Especificidades do estágio 121-123 a interação com o aluno no final foi ficando melhor... tipo eles iam vinham chegavam perto conversavam... na Escola 10 foi mais fácil 

porque foi aonde eu estudei... então eu já conhecia a professora diretor vice diretor... e até alguns alunos que por acaso eram da turma do 

meu irmão então foi muito fácil interação tudo foi tudo muito bom 

125-127 Estagiário 17 tive contato só com a diretora e com a professora... pedagoga não cheguei nem a conhecer... éh a professora é ela me recebeu bem mas... 

desde antes ela me deixou claro que era o jeito dela mesmo que assim ela... ela era meio não agressiva com os alunos mas às vezes falava 

ai você não sabe nada você é muito burro eu já tinha ensinado isso 

Especificidades do estágio 

Trabalho colaborativo 

131-133 ela tinha esse jeito assim mas assim nós duas não tínhamos problemas... ela me recebeu bem... éh respondeu ao questionário que eu tinha 

perguntado pra ela e tal... e pronto no final a gente até estava tendo uma relação amistosa normal assim mas... nada demais 

133-135 com os alunos assim não tive uma um contato muito próximo não chegava sentava assistia as aulas e depois saia assim... não dava não 

tinha muita liberdade de chegar e ficar conversando aquela amizade assim não... mas quando eu fui dar a minha aula eles participaram 

alguns não todos... mas a maioria participou 
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137-141 

Estagiário 18 

fui muito bem recebido... coordenadora pedagógica vice diretora a a professora também os alunos cantineira tudo foi muito bom... pessoal 

com muita educação e já no primeiro dia que cheguei para fazer o estágio a professora me apresentou aos alunos e pediu a colaboração 

deles também para dar uma boa imagem assim e os alunos realmente colaboraram quando a professora me deixou a cargo da turma 

também não tive problema... então foi realmente muito bom a experiência 

Especificidades do estágio 

143-150 

Estagiário 14 

meu primeiro estágio foi na Escola 7... assim a princípio éh fomos muito bem recebidos pela professora e pelos alunos... agora na na parte 

de direção acho que eles... não davam muita atenção para a gente não abriam muito a guarda né... na:: no segundo estágio foi na Escola 4 

e... eu senti que a gente foi mais bem tratado só pela professora os alunos ignoravam a gente totalmente a parte de direção... mal atendia a 

gente né eles chegam com má vontade até mesmo de para assinar documento... e agora no terceiro de novo na na na Escola 7 no estágio de 

regência agora a gente está percebendo que a gente está sendo mais bem recebido pela parte da direção também.. agora a professora é a 

mesma do estágio um né de observação com a Professora supervisora 4 e:: a gente está percebendo que diretor éh pedagogo bibliotecário 

até mesmo o pessoal da cantina está... éh interagindo mais com a gente mas... bem diferente da primeira vez 

Especificidades do estágio 

152-154 

Estagiário 15 

eu fiz o estágio nas duas oportunidades que eu tive de observação na Escola 11... eu fui muito bem recebido pela direção pelos 

coordenadores éh pedagógicos e pelas professoras também... éh o coordenador pedagógico e que eu pude observar é que ele é 

extremamente competente 

Especificidades do estágio 

154-157 ele era uma pessoa que lidava com a burocracia com muita desenvoltura... a gente observava que havia uma pressão enorme dentro da 

escola em cima dele e que ele assumia diversas responsabilidades e tentava dar conta delas na medida do possível... o diretor eu tenho 

referência que ele já está há muito tempo lá que era o ( ) ele sempre que podia ajudava a gente mas ele éh normalmente estava mais 

ocupado ou ausente por alguma razão 

157-159 a vice diretora éh se não me engano o nome dela era Vice diretora 1... ela foi muito solicita todas as entrevistas que a gente pode fazer a 

gente acabou fazendo com ela porque ela tinha mais tempo para nos atender 

159-163 as outras professoras uma foi a primeira professora éh ela a Professora supervisora 6 se eu não me engano o nome dela... ela:: em sala de 

aula ela era psicologicamente muito defensiva... até mesmo com os alunos e a outra professora que era Professora supervisora 7 ela já não 

era tão defensiva mas... ambas as professoras apresentavam uma deficiência na questão do conteúdo elas não dominavam muito o 

conteúdo que elas estavam passando para os alunos 

163-170 o primeiro turma que eu fiz foi uma turma de sexto ano ela é uma turma muito diversa mas as crianças não sei se ( ) eram crianças alegres 

divertidas alguns deles tinham problemas éh:: de de interação mas não era nada que pudesse ser éh trabalhado não e tinha tinha muita 

diferença também de de estrato social alguns alunos eles eles tinham melhor éh resultados nas avaliações do que os outros mas todos eles 

em alguma grau demonstravam interesse e esforço... já na outra turma era uma turma que tinha muita gente fora de faixa já era uma turma 

de segundo grau que essa turma era bastante problemática tinha gente que trabalhava de pedreiro tinha mãe solteira tinha gente que já 

estava com quarenta cinquenta anos lá e a impressão que eu tive é que havia uma grande desmotivação não apenas por parte da éh:: do da 

professora mas também por parte da turma ainda que a professora fosse mais motivada aliás bem mais motivada do que a professora do da 

turma de primeiro grau 

174-176 essa turma não é de EJA é uma turma normal mas o pessoal estava entrando para concluir mesmo eles ficavam o ano inteiro estudando lá 

gente com quarenta anos... acho que tinha até gente com cinquenta anos... tinha gente tinha três alunos só matriculados no no:: período 

ideal 

180-182 era uma turma curiosa assim... e:: essa turma tinha um desempenho muito ruim... assim geral em termos de nota de avaliação e:: e apesar 

de tudo eles alguns ainda demonstravam éh:: interesse mas era um interesse muito momentâneo... então era era uma turma mais difícil... 

de maneira geral pelo menos a impressão que eu tive como observador 
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Quadro 28 – Respostas do Grupo Focal 3 ao tópico: Ação coletiva ou trabalho colaborativo 

Linha Estagiário Respostas Indicador 

191-194 

Estagiário 17 

ajudou bastante a gente dava muitas dicas até porque ela já tinha uma experiência em escola pública também então isso contribuiu muito... 

éh às vezes a gente planejava uma atividade ela sugeria a gente mudava uma coisa ou outra pois como ela já tinha uma certa experiência 

ela falava ah isso aqui não funciona tão bem tenta fazer de outro jeito... isso foi uma coisa muito positiva achei que ajudou bastante estava 

totalmente perdida no início sem saber como começar mesmo Trabalho colaborativo 

195-198 a gente apresentou pra turma pra ela foi uma atividade avaliativa fizemos a discussão dos textos também em sala de aula mas ela sempre 

se mostrou disposta para ajudar no que fosse necessário horário extra se fosse o caso como a gente era uma turma pequena dava pra 

esclarecer tudo na sala mesmo era bem tranquilo 

216-221 

Estagiário 16 

eu achei ela bastante acessível também... email era praticamente imediatamente me respondia... no início na verdade eu acho que a falha 

foi nossa que ela reclamou até bastante da gente que a gente não... demonstrava tanto interesse que nem ela queria... então foi erro nosso 

mesmo... mas ela eu acho todas as dúvidas que tinham ela tirava eu também... abusei um pouco da estagiária dela a Monitora 3 sendo às 

vezes eu... achava ela mais fácil então eu já tentava resolver com ela mesmo... dentro de sala também foram as discussões a gente 

apresentou texto apresentou atividade também para a turma que a gente preparou... foi isso eu gostei bastante dela como orientadora 

Trabalho colaborativo 

227-231 

Estagiário 15 

ela foi bastante ponderada mas quando as coisas uma característica bastante positiva dela foi que no momento em que ela percebeu que 

estava começando a acontecer uma letargia... ela:: já chamou atenção da turma com dureza e com pra poder disciplinar e colocar o pessoal 

de volta nos trilhos... e isso não foi uma coisa negativa de jeito nenhum porque realmente a turma ela estava estava desmotivada e letárgica 

também por causa da confusão toda que deu em relação a PROGRAD... o pessoal entrou meio caiu de paraquedas no meio da disciplina 

tinha gente que não sabia nem se ia em qual disciplina ia estar matriculado 
Especificidades do estágio 

Currículo 

232-235 no primeiro semestre foi bem mais tranquilo quer dizer ela teve a oportunidade de desenvolver o trabalho e não teve muito até por ser éh o 

estágio um na época era estágio um de observação... foi eu tinha aquela sensação de novo então eu tinha também aquela motivação maior 

mas no segundo realmente teve esse problema e ela soube lidar com isso de uma maneira muito eficiente 

237 
Estagiário 16 

até em relação a greve mesmo que teve no período passado... ela conseguiu contornar a situação... e deu tudo certo 
Especificidades do estágio 

241-242 
Estagiário 18 

ela assim trabalhou muito bem assim no sentido de feedback e sempre vendo as coisas boas... os erros assim tentando... éh corrigindo mas 

de uma maneira bem bem humana assim... então a monitora dela também trabalha muito bem 
Trabalho colaborativo 

245-250 

Estagiário 14 

acho que ela foi acessível... e nós fizemos a atividade na sala discutiu textos mesmo e:: o trabalho que a gente fazia na escola apresentava 

para os alunos na escola a gente apresentava na sala no caso do segundo não teve a dupla né a gente não apresentou nenhum trabalho na 

escola não agora no um a gente fez um trabalho na escola a gente apresentou na sala e o trabalho que a gente fez na escola no um era o 

projeto da professora lá do campo de estágio a Professora supervisora 4 que era sobre reciclagem então a gente podia escolher o tema e o 

tema que a gente escolheu era justamente o tema que ela tinha escolhido para o projeto dela... e a gente apresentou na sala lá na na escola e 

apresentou aqui também muito interessante 

Especificidades do estágio 

255-258 

Estagiário 16 

na observação um no início foi estranho que foi também a Professora supervisora 5... mas depois melhorou até levou a gente pra tomar 

café na sala dos professores conversava contava casos de coisas que ela tinha visto assim que era de abrir a boca coisas muito chocantes... 

e no segundo foi a que eu já conhecia então a relação foi super boa... a gente se deu muito bem sempre que eu precisava dela ela me 

atendia 

Trabalho colaborativo 

260-263 

Estagiário 17 

ela tinha muita experiência ela se formou aqui no ICHS também já tinha uns trinta anos já de profissão... e ela conhecia bastante a 

realidade da turma sabia lidar com a turma ela tinha controle sobre a turma... não tinha problema com indisciplina na aula dela pelo menos 

comigo nunca presenciei nada do tipo... e nossa relação foi foi boa não tive problemas não 

Especificidades do estágio 

Trabalho colaborativo 

265-273 Estagiário 15 a primeira do semestre que eu fiz foi a Professora supervisora 6... a relação em si com a professora foi tranquila... éh colocando aí a parte Trabalho colaborativo 



127 
 

da questão da nossa observação avaliação as conclusões que a gente chegou do trabalho dela pelo menos na questão relação estagiário com 

professor ela foi solicita dentro da medida... éh atendeu a gente no que a gente precisava... éh nunca foi grosseira não tivemos qualquer 

problema nesse sentido... já com a Professora supervisora 7 a relação foi tendeu a ser um pouco mais positiva que foi no outro semestre 

porque ela realmente ela a Professora supervisora 7 se esforçou para poder éh:: ajudar a gente nas nossas dificuldades... enquanto a 

Professora supervisora 6 se mantia mais distante a Professora supervisora 7 ela percebendo algum problema havia perguntava se tinha 

alguma coisa que ela pudesse nos ajudar ela também ela é mais maleável mais mais tranquila de lidar... no geral... então mas no geral 

foram todas todas as relações nossa em relação que estabelecemos na Escola 11 foram... foram positivas... em com o corpo docente 

275 Estagiário 18 a professora que eu fiz o estágio também foi muito solicita muito aberta Trabalho colaborativo 

285-288 

Estagiário 15 

pelo menos no primeiro semestre que eu fiz foi bastante divertido mas... muito que era crianças é já com a turma de adultos já foi um 

pouco mais conturbado éh:: mas não foi uma relação estritamente problemática foi uma relação de respeito... eu tinha uma certa distância 

eles tinham respeito pela gente às vezes eles abusam um pouco ((risos)) da paciência mas no geral foi tranquilo no primeiro semestre pelo 

menos foi muito foi muito interessante 

Trabalho colaborativo 

290 Estagiário 16 nesse segundo me deu até vontade de participar com eles da aula de tão legal que era  Trabalho colaborativo 

292-294 

Estagiário 14 

no primeiro estágio eles estavam super curiosos né ( ) na sala de aula então eles interagiam bastante com a gente... agora no segundo os 

alunos da escola eles ignoravam totalmente a gente não perguntavam nada... nem mal ficava dentro da sala também então... não tinha 

interação nenhuma 

Trabalho colaborativo 

296-298 
Estagiário 17 

não tive problema com nenhum aluno não tínhamos uma relação muito próxima... normal mesmo entre estagiário e... e o estudante assim a 

gente não se falava não fazia brincadeiras... uma relação mais distante mesmo 
Trabalho colaborativo 

300-301 
Estagiário 18 

a relação com os alunos foi muito boa... muito tranquila já no primeiro dia a professora pediu a colaboração deles então se comportaram 

muito bem também... quando tinha algum que ia fazer bagunça... eu colocava ele de ajudante 
Trabalho colaborativo 

       
 

 
 

Quadro 29 – Respostas do Grupo Focal 3 ao tópico: O estágio e a formação docente 

Linha Estagiário Respostas Indicador 

310-313 

Estagiário 15 

acho o estágio uma ferramenta crucial porque você está sendo éh... de certo modo guiado pra sala de aula sem ser necessariamente jogado 

lá... porque se você imagina que não existisse o estágio como é que seria você ia simplesmente cair na sala de aula sem qualquer 

experiência prévia pelo menos com o estágio você tem uma ideia... então o valor dele nesse sentido é não é diferente de qualquer outro 

estágio mas éh:: é importante não tem como negar a importância dele 

Especificidades do estágio 

316-318 

Estagiário 16 

além do quê pra mim é também uma prévia pra ver se você realmente quer ir pra área antes de você formar e... chegar lá né e ver não não 

era isso que eu queria... eu já pude perceber isso mais ou menos ((risos)) que nossa... esse pelo menos agora por exemplo está dando medo 

Especificidades do estágio 

Especificidades da escola 

322-323 acho que eu não consigo dominar a turma pelo menos que eu vou reger agora... é difícil... hoje só já veio coordenador já foi diretor 

porque... é incontrolável 

327-328 eles conversavam davam as costas para o professor saiam entravam na sala quantas vezes queriam... não paravam de conversar o celular 

tocava 

330-333 

Estagiário 14 

pra mim o seguinte éh:: são... como se você provasse um pouquinho daquilo que você vai passar nos próximos anos né mas... eu 

sinceramente não... não tenho vontade de seguir não... eu vim para esse propósito mas não saio daqui com o propósito de entrar na sala de 

aula não... mas não porque assim eu não acredito que possa fazer alguma coisa diferente entendeu... mas já é mais pessoal mesmo... acho... 

acho que não é bem isso que eu quero não Especificidades do estágio 

341-345 eu não quero fazer igual eu não quero por exemplo entrar numa sala de aula e falar assim falar com os alunos como eu já ouvi muitas 

vezes ah o meu está garantido no final do mês... se for pra eu fazer isso pra falar isso e ficar também desmotivado e não tentar fazer nada 

diferente eu não quero... né mesmo que eu não consiga atingir né todo o objetivo se eu puder pelo menos fazer uma coisa né pra algum 
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pelo menos tentar eu acredito que tem como mudar entendeu mas... entrar já ir desmotivado eu não quero 

351-357 

Estagiário 15 

eu estou menos preocupado com uma mudança global do que com uma mudança pontual... então esse esse não me incomoda muito essa 

questão de de haver problemas eu não tenho muito medo dos problemas que possam ocorrer éh não tenho muito medo também de entrar 

numa sala de aula não me acho que isso o fato de eu ter escolhido fazer esse trabalho necessariamente me prenda a ele... me vejo como um 

indivíduo com escolha com a possibilidade de escolha qualquer momento eu posso deixá-lo mas eu não tenho nenhum motivo maior de eu 

deixá-lo agora então porque não fazer algo... porque não trabalhar... porque não tentar alcançar algum grau de excelência pelo menos em 

algum nível... mas é aquela história a mudança ela é sempre pontual a gente tem que fazer aos poucos e ponto a ponto não adianta tentar 

mudar tudo de uma vez que irá tocar o céu com a terra 

Especificidades do estágio 

Formação, profissão e 

condição docente 

359-363 

Estagiário 17 

acho que é importante sim o estágio... e é a gente tem um tem uma prévia do que vai ser futuramente e também faz a gente refletir sobre éh 

que tipo de professor que a gente quer ser que a gente observa professores bem diferentes assim uns dos outros uns que não se preocupam 

muito outros que querem fazer uma coisa diferente mesmo que a turma não esteja interessada mas ainda tenta... então assim dá pra gente 

refletir éh como que a gente quer fazer futuramente o quê que a gente acha que vai fazer pra mudar 

Especificidades do estágio 

Formação, profissão e 

condição docente 

363-370 quero ter uma experiência na escola pública éh embora eu tenha preferência por cursinho livre porque eu acho que os alunos são muito 

mais interessados e quando você está numa turma que ninguém está interessado você também fica desmotivado... então se eu for para 

trabalhar numa turma de uma escola pública que ninguém quer participar que e também não vai contribuir na minha formação que a partir 

de quando a gente dá aula a gente está aprendendo também e se for uma turma que não se interessa em nada não tem vontade... então eu 

acho que também não vai contribuir pra mim então eu prefiro continuar com cursinho livre mas antes disso eu quero sim ter passar um 

tempo em uma escola pública porque eu acho que vai contribuir muito para minha carreira futuramente caso queira fazer algum mestrado 

alguma coisa depois... essa fase é importante 

372-373 

Estagiário 18 

meu estágio eu achei muito bom assim a parte de planificação das aulas... aprender a fazer a planificação das aulas do curso isso esse 

preparo assim... e sobre a realidade a sala de aula não... eu sabia mais ou menos o que eu iria encontrar 

Especificidades do estágio 

Ensino e aprendizagem de 

língua 

378-382 eu acho que é bem interessante assim ter um domínio disso assim... o meu maior medo é se aqui é a falta que tenho do domínio do inglês... 

no caso para eu dar aula... só que realmente:: isso eu acho que isso cai um déficit aqui você venha aqui na UFOP aprender a ensinar aula 

não é pra aprender inglês você aprende inglês do outro lado... então aqui ensina como dar aula essa coisa... só que depois... você vê 

realmente chega o material e o aluno está no zero mesmo... aí você vê nossa você está vendo uma coisa would like... para o menino que 

está no verbo to be então ai essa coisa é... tem que ir trabalhando isso 

384-390 

Estagiário 15 

que denota outra importância do estágio também... éh:: que se você pensar bem é ridículo você pensar num professor que nunca entrou 

numa sala de aula de uma escola pública que é onde tem a prevalência de estudantes e que ele se chame de professor de fato... porque:: ele 

não tem aquela experiência mais básica... da didática mais básica... então tem que haver uma gradação aí... professor estagiário o estágio 

cumpre essa função... sabe pelo menos uma experiência... é mínima mas uma experiência que você tem uma sala de aula uma escola 

pública então você sabe éh você tem um um grau de apreensão da realidade que é útil até pra você ( ) maiores se for o caso... por exemplo 

no caso de uma pessoa que quer seguir uma carreira acadêmica se tornar professor universitário... ele não vai queimar uma etapa que 

importante que é a experiência com a escola pública... com o ensino público 

Especificidades do estágio 

       
 

 
 

Quadro 30 – Respostas do Grupo Focal 3 ao tópico: Feedback das disciplinas de estágio cursadas 

Linha Estagiário Respostas Indicador 

399-400 
Estagiário 17 

acho que atendeu as expectativas... éh pude aprender bastante quebrar um pouco os medos que eu tinha achei que seria ser bem pior... não 

foi tão ruim assim... então foi válido 
Especificidades do estágio 

402-405 
Estagiário 18 

a experiência foi foi boa né só a acrescentar... é que... são... são quatro fases do estágio poderia ser que... o:: a licenciatura são quatro anos 

né pensando dois anos assim que você vê uma coisa assim que não... realmente aí começa a entrar na real né quando começa a entrar no 
Especificidades do estágio 
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estágio é que você ((tem)) uma coisa uma prática... então assim por isso acho mais positivo isso... você trabalhar com ((algo)) que é 

prático 

407-408 

Estagiário 16 

eu também achei válido gostei mas eu... achei fácil sentar lá e observar a professora passando aperto entendeu... não é tão difícil você 

chegar e ficar anotando o quê que você está vendo então... eu não estava com medo de eu estou com medo agora 
Especificidades do estágio 

Ensino e aprendizagem de 

língua 
416 a tradução... eu olhava muito 

420 a disposição da dos escritos no quadro... se estava bagunçado se estava... dava pra ver direito 

422-430 

Estagiário 15 

a gente discutia previamente os estágios algumas das concepções... que eram expostas teoricamente sobre por exemplo questão o quê que 

são quais são os vícios de ensino que são problemáticos quais são as dificuldades por exemplo problema que falou da questão da tradução 

aí que alguns professores traduzem que e isso não é legal às vezes então a gente já ia armado desse arcabouço pra poder observar assim a 

realidade o quê que se demonstrava a realidade... e também aquela ideia que a gente tinha a gente estudava a abordagem x a abordagem y 

e a gente olhava lá e fala como é que a gente aplica esse raio dessa abordagem num aula desse jeito com uma turma nessas circunstâncias 

aí isso era bem desesperador mas:: era uma coisa que a gente já ia meio que avisado... que uma coisa é você ter aquele conhecimento 

teórico outra coisa é você transformar aquela teoria em realidade... e isso é um processo que nem sempre se concretiza nem sempre não na 

maioria das vezes não se concretiza 

Especificidades do estágio 

432-434 
Estagiário 16 

e isso até me ajudou assim na hora de observar o professor... quando ele não tomava atitudes que eu esperava... pelo conhecimento teórico 

que eu tinha eu entender porque ele não tomava tais atitudes por causa das dificuldades tipo eu me colocava no lugar dele 
Especificidades do estágio 

436-437 
Estagiário 15 

em outras circunstâncias também eu observei o problema que o professor não tomava atitude ou não não seguia determinado curso por 

simples ignorância... porque não tinha acesso aquela informação... e isso é... é meio desanimador 
Especificidades do estágio 

440-447 

Estagiário 14 

quando a gente está observando a gente acha que:: que é fácil às vezes fazer... a gente poderia fazer algo que o professor não fez... e agora 

na quer dizer hoje é primeiro dia de regência meu aí a gente vê que é completamente diferente como é difícil e outra coisa também é o 

seguinte éh:: é aquela coisa a gente está na observação éh muitas vezes a gente não pode assim entre aspas criticar o professor... porque 

pra gente saber o que se passa ali a gente teria que o professor já está ali há anos né... então a gente não sabe o quê que aconteceu pra ele 

poder estar desmotivado daquele jeito então às vezes a gente entre aspas critica mas muitas vezes a gente erra nisso né a professora 

poderia fazer isso mas vai saber o quê que já não tentou né fazer pra mudar e às vezes a gente chega alí e fica tão pouco tempo então é 

difícil você tirar uma conclusão né se é o professor se são os alunos 

Especificidades do estágio 

Ensino e aprendizagem de 

língua 
447-451 na última observação que eu fiz eu observei que o professor poderia ter aproveitado um pouco mais assim... se ele tentava um certo tipo de 

estratégia ele podia ir... e via que não dava certo ou via que os alunos iam para o outro lado eu acho que ele poderia aproveitar as dicas dos 

alunos né como a professora disse tentou passar música e eles ah dá hip hop dá não sei o quê então assim eu acho que... pelo que ela 

conversou com a gente o tempo todo os alunos davam dicas que ela poderia aproveitar e trabalhar isso com a sala 

453-454 é muito relativo você estar na observação quando você está fazendo o papel do professor mesmo né... é difícil... é bem diferente 

 

Observação: Os quadros foram criados a partir de recortes das transcrições das falas das entrevistas com as professoras orientadoras e dos grupos 

focal com os alunos. Todas as transcrições encontram-se a disposição da pesquisadora para consultas.  


