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RESUMO 

 

O TRABALHO (IN)VISÍVEL DO PROFESSOR DA ESCOLA BÁSICA NO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO DE ESPANHOL:  INTERFACES ENTRE ESTUDOS 

DISCURSIVO E DO TRABALHO 

 

Esta tese de doutorado se insere num conjunto de pesquisas que se voltam para as 

articulações existentes entre as práticas de linguagem e as situações de trabalho em diferentes 

contextos e situações enunciativas. Observamos vários estudos focados em investigar 

questões relacionadas à formação docente, que se centram, grande parte, na articulação entre 

a teoria e prática, nas políticas públicas, reformas curriculares, estágio supervisionado, entre 

outros. No entanto, pouco (ou nunca) se discute sobre os saberes e atribuições que 

constituem o trabalho do professor em atuação na escola básica que recebe estagiário dos 

cursos de Licenciatura, que segundo nossa visão, compartilha com o professor 

da universidade, o papel de formador. Dessa maneira, definimos como objeto de estudo o 

que se diz sobre o trabalho do professor da escola básica no estágio supervisionado - 

Habilitação Português-Espanhol. O aporte teórico se situa nas interfaces entre os estudos da 

linguagem, sob uma perspectiva discursiva de base enunciativa (MAINGUENEAU, 1997, 

2002, 2007) e os estudos do trabalho (SCHWARTZ, 1997, 2013), pautadas numa concepção 

ampliada de situação de trabalho (ROCHA, DAHER, SANT´ANNA, 2002). Os objetivos 

específicos são: (a) reunir documentos e informações sobre a Licenciatura e o estágio 

supervisionado de espanhol, com ênfase no estado do Rio de Janeiro; (b) identificar sentidos 

construídos sobre o trabalho do professor da escola básica no estágio supervisionado de 

espanhol; e (c) criar um espaço coletivo de discussão para dar voz ao ponto de vista desse 

profissional sobre seu próprio trabalho. Os encaminhamentos metodológicos consideram: 

(a) observação acerca do que dizem documentos do âmbito nacional, de universidades 

públicas (UERJ, UFF, UFRJ e UFRRJ) e de instituições do ensino básico sobre o trabalho 

do professor, foco deste estudo; (b) realização de entrevistas com professores universitários; 

e (c) organização e análise de fórum de discussão com professores da escola básica que 

recebem estagiários. Os resultados evidenciam sentidos discursivos que apontam para um 

trabalho constituído por diversas ausências, entre as quais destacamos: a ausência de 

normatização, de diálogo com a universidade e de valorização do seu lugar na formação 

docente. Esperamos que esta pesquisa, ao dar visibilidade à importância do trabalho do 

professor da escola básica no estágio supervisionado, possa colaborar com futuros estudos 

que problematizem esse tema em prol cada vez mais de uma formação docente pública de 

qualidade. 

 

 

Palavras-chave: práticas de linguagem; trabalho do professor da escola básica; estágio 

supervisionado 
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RESUMEN 

 

EL TRABAJO (IN)VISIBLE DEL PROFESOR DE LA ESCUELA BÁSICA EN LAS 

PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS PARA LA DOCENCIA DEL 

ESPAÑOL: RELACIÓN ENTRE ESTUDIOS DEL LENGUAJE  Y DEL TRABAJO 

 

Esta tesis doctoral se inserta en un conjunto de investigaciones que se dedican a las 

articulaciones existentes entre las prácticas de lenguaje y las situaciones de trabajo en 

diferentes contextos y situaciones enunciativas. Observamos diversos estudios enfocados en 

investigar cuestiones relacionadas a la formación docente, que se centran, muchas veces, en 

la articulación entre teoría y práctica, en las políticas públicas, en reformas curriculares, en 

prácticas profesionales supervisadas, entre otros. Sin embargo, poco (o nunca) se discuten 

los saberes y las atribuciones que constituyen el trabajo del profesor en actuación en la 

escuela de educación básica brasileña que recibe a los pasantes de los cursos universitarios 

de formación docente.  Según nuestra perspectiva, ese profesional comparte con el profesor 

de la universidad, el papel de formador. De ese modo, definimos como objeto de estudio lo 

que se dice sobre el trabajo del profesor de la educación básica en las prácticas curriculares 

supervisadas – grado en Portugués/Español. El aporte teórico se sitúa en la relación entre los 

estudios del lenguaje, en la perspectiva discursiva de base enunciativa (MAINGUENEAU, 

1997, 2002, 2007) y los estudios del trabajo (SCHWARTZ, 1997, 2013), orientada por una 

concepción ampliada de situación de trabajo (ROCHA, DAHER, SANT´ANNA, 2002). Los 

objetivos específicos son: (a) reunir documentos e informaciones sobre los cursos superiores 

de formación de profesores y las prácticas supervisadas de español, en la provincia de Río 

de Janeiro; (b) identificar sentidos construidos sobre el trabajo del profesor de la escuela 

básica en las prácticas supervisadas de español; y (c) crear un espacio colectivo de discusión 

para dar voz al punto de vista de este profesional sobre su propio trabajo. Los pasos 

metodológicos consideran: (a) observación sobre lo que dicen los documentos de ámbito 

nacional, de universidades públicas (UERJ, UFF, UFRJ e UFRRJ) y de instituciones de 

educación básica sobre el trabajo del profesor, enfoque de este estudio; (b) realización de 

entrevistas con profesores universitarios; y (c) organización y análisis de foro de discusión 

con profesores de la educación básica que reciben a los pasantes. Los resultados evidencian 

sentidos discursivos que apuntan para un trabajo constituido por diversas ausencias, entre 

las cuales destacamos: la ausencia de normalización, de diálogo con la universidad y de 

valoración de su espacio en la formación docente. Esperamos que esta investigación, 

mientras da visibilidad a la importancia del trabajo del profesor de la educación básica en la 

práctica curricular supervisada, pueda colaborar para futuros estudios que problematicen ese 

tema en pro cada vez más de una formación docente pública de calidad. 

Palabras clave: prácticas de lenguaje, trabajo del profesor de la escuela, prácticas 

profesionales supervisadas. 

 

Palabras clave: prácticas de lenguaje, trabajo del profesor de la escuela, prácticas 

profesionales supervisadas. 
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ABSTRACT 

 

THE (IN)VISIBLE WORK OF THE BASIC SCHOOL TEACHER IN THE SUPERVISED 

INTERNSHIP IN SPANISH: INTERFACES BETWEEN DISCURSIVE STUDIES AND 

WORK STUDIES. 

 

This doctoral thesis is part of a set of research that turn to the joints between the language 

practices and work situations in different contexts and enunciative situations. We observed 

several studies focused on investigating issues related to teacher training, that focus, largely, 

in the articulation between theory and practice in the public policies involved, curricular 

reform, supervised internship, among other. However, little (if ever) is discussed on the 

knowledge and assignments which constitute the teacher's work in basic school, those 

teachers who receive interns from undergraduate courses and, according to our point of view, 

shares with the professor of the University, the role of training. This way, we define as object 

of study what is said about the work of the basic school teacher in the supervised internship 

– Portuguese-Spanish languages. The theoretical contribution lies in the interfaces of the 

language studies, on a discursive perspective, based on an enunciative viewpoint 

(MAINGUENEAU, 1997, 2002, 2007) and the work studies (SCHWARTZ, 1997, 2013), 

based on an expanded conception of working situation (ROCHA, DAHER, SANT´ANNA, 

2002). The specific objectives are: (a) to gather documents and information on the  

undergraduate course and supervised internship of Spanish, with emphasis in the State of 

Rio de Janeiro; (b) to identify the senses built on the work of basic school teacher in Spanish 

supervised internship; (c) create a collective discussion space to give voice to such 

professional's viewpoint about his/her own work. Methodological referrals considered: (a) 

observations on what is stated in nationwide documents, from public universities (UERJ, 

UFF, UFRJ e UFRRJ) and basic education institutions, concerning the work of teachers, 

focus of this study; (b) interviews with professors of the Universities; (c) organization and 

analysis of a discussion forum with teachers from basic school who receive interns. Results 

reveal discursive senses pointing to the work constituted of several absences, among which 

we detach: the absence of regulation, of dialogue with the university, and of valorization of 

their place in teacher training. Once this research gives visibility to the importance of the 

work of basic school teacher in supervised training, we expect it can collaborate with future 

studies for the discussion of the issue towards the increasing improvement in quality of 

teacher training in public education institutions. 

 

Keywords: language practices; work of basic school teacher; supervised internship. 
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INTRODUÇÃO 
 

Tudo está em deixar amadurecer e então dar à luz. Deixar 

cada impressão, cada semente de um sentimento germinar 

por completo dentro de si, na escuridão do indizível e do 

inconsciente, em um ponto inalcançável para o próprio 

entendimento, e esperar com profunda humildade e 

paciência a hora do nascimento de uma nova clareza: só isso 

se chama viver artisticamente, tanto na compreensão quanto 

na criação (Rainer Maria Rilke, 2013) 

 

 

Esta tese se insere num conjunto de pesquisas1 que se voltam para as articulações 

existentes entre as práticas de linguagem e as situações de trabalho em diferentes contextos 

e situações enunciativas.  

Questionamentos sobre a formação docente motivam minha vida acadêmica já há 

algum tempo e, assim como aconteceu no Mestrado2, o doutorado me ofereceu a 

oportunidade de aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre esse tema.  No entanto, 

tratar da formação de professores é um desafio, uma vez que é um campo bastante vasto e 

complexo, possibilitando diversas abordagens.  

Nas últimas décadas, grande parte dos estudos, principalmente na área da pedagogia, 

vêm se dedicando a investigar e aprofundar questões que se centram na articulação entre a 

“teoria e prática”, nas políticas públicas, reformas curriculares, estágio supervisionado, entre 

outros.  Assim, a necessidade de tentar discutir problemas advindos de um sistema 

universitário, muitas vezes visto como desarticulado quando se propõe a unir o saber 

“teórico” com o fazer “prático” na formação de professores, e de tentar romper com um 

modelo de formação, no qual, somente ao final do curso, o licenciando aplicaria na “prática” 

o que aprendeu na teoria, são pautas bastante comuns no universo da formação docente3.  

Como assinalam Daher e Sant’Anna (2010): 

 

Cria-se a expectativa de que a formação para o trabalho de professor, portanto, não é uma 

tarefa do Instituto/Faculdade de Letras, dicotomizando-se não só educação-trabalho, mas 

também teoria-prática, instituto básico–Faculdade de Educação, desenvolvendo uma crença 

muito bem sedimentada de que as disciplinas de caráter pedagógico seriam práticas e, por 

                                                 
1
 Integro os grupos de pesquisa Práticas de linguagem, trabalho e formação docente (UFF) e Práticas de 

Linguagem e Subjetividade - PraLins (UERJ). Tratam-se de grupos conveniados ao CNPQ, que dialogam entre 

si por privilegiarem articulações entre as práticas de linguagem e o mundo do trabalho. 
2
 FERREIRA, Charlene Cidrini. (Não) faça isso, professor: uma análise discursiva de dicas da internet. 2007. 

155f. Dissertação (Mestrado em Linguística) –UERJ, Rio de Janeiro, 2007. 
3Haverá oportunidade de retomar mais adiante pontos de vistas extraídos desse debate.  
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isso, dariam conta da preparação para o trabalho, isto é, como se não tivessem fundamentos 

teóricos de sustentação. (DAHER; SANT’ANNA, 2010, p. 58) 

 

Entretanto, pouco (ou nunca) se discute sobre os saberes e atribuições que constituem 

o trabalho do professor em atuação na escola básica que recebe estagiários dos cursos de 

Licenciatura que, segundo minha visão, compartilha o papel de formador com o professor 

da universidade. Com efeito, o professor da escola participa da formação do licenciando a 

partir de uma aproximação com a situação de sala de aula contribuindo diretamente na 

construção de conhecimento sobre o trabalho docente. Dessa maneira, optei por definir como 

objeto de estudo o que se diz sobre o trabalho do professor da escola básica no estágio 

supervisionado – PEBEST4. 

Minha atuação profissional como docente me motiva a falar de dois lugares que se 

relacionam diretamente com meu objeto de estudo: o da professora que se formou em um 

curso de graduação de Letras, com habilitação Português-Espanhol, que vivenciou a 

experiência do estágio supervisionado na sua formação e outro, o da professora de uma 

instituição de ensino básico que pode receber, em suas aulas, estagiários oriundos de 

universidades5. Esses papéis me possibilitam estabelecer relações significativas para a 

construção desta investigação como professora-pesquisadora. Venho ressaltar que esses 

papéis são indissociáveis na minha prática e que, por isso, assumo a total impossibilidade de 

me distanciar do que pretendo analisar, sem poder e muito menos desejar estabelecer os 

limites entre um papel e outro. A esse respeito concordo com Deusdará e Rocha (2010) ao 

dizerem:  

 
Não há neutralidade do pesquisador, assim como não há neutralidade no pesquisado, por 

muito que se queira assegurá-la/valorizá-la como possível. Isto, no entanto, não significa crer 

que o fazer científico seja uma impossibilidade: o rigor intrínseco a toda pesquisa precisa 

considerar o atravessamento dos limites e da amplitude do que somos capazes de “ver”, 

“ouvir” e “dizer” (DEUSDARÁ; ROCHA, 2010, p.65) 

 

O estágio supervisionado obrigatório (doravante ES) é uma etapa constitutiva do 

Curso de Licenciaturas em Letras e um elo entre formação acadêmica e prática 

profissional.  Legalmente, se constitui uma das condições para a obtenção da licença para o 

                                                 
4 Todas as vezes em que houver referência ao professor da escola básica que recebe estagiários usaremos a 

sigla PEBEST. Essa abreviatura foi criada para facilitar o encadeamento e a identificação do professor, foco 

deste estudo. 
5
É importante ressaltar que não tenho muita experiência com estagiários. Mas, é justamente esse 

desconhecimento e as inquietações de alguns colegas mais experientes, que me motivaram a pensar melhor 

sobre esse trabalho com estagiários de espanhol na escola básica.  
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exercício profissional na medida em que é considerado o momento de efetivar um processo 

de ensino-aprendizagem em que se tornará concreto e autônomo durante a profissionalização 

desse estagiário (BRASIL, PARECER CNE 28/2001). Portanto, a partir de uma 

aproximação às tarefas vinculadas à atividade docente que o ES proporciona, o licenciando 

pode desenvolver reflexões sobre o que, no futuro, virá a ser a sua prática, construindo 

saberes fundamentais na sua formação para o trabalho. Considero que a troca estabelecida 

com o PEBEST é de suma importância para o (re)pensar sobre essas questões.   

Contudo, no transcorrer de minha experiência profissional, incomoda-me escutar 

discursos naturalizados que dizem que o professor da escola básica é um docente 

despreparado e sem capacitação para exercer a docência. Também não é raro escutar de 

licenciandos que o estágio não funciona e que não é eficaz, pois quando vão para a escola, 

entram em contato com uma prática docente totalmente diferente do que aprenderam na 

academia. Sobre essa distância entre universidade e escola, Daher e Sant’Anna (2009) 

comentam que, durante anos, os cursos de Letras não demonstraram, em suas disciplinas, 

uma preocupação com a formação para o trabalho, pois “a maior parte das disciplinas 

preocupa-se com conteúdos sobre língua e literatura, ignorando ou não valorizando a 

relevância da articulação entre tal conteúdo e a atividade a ser realizada em situação de 

trabalho” (DAHER; SANT’ANNA, 2009, p. 15). Tal distância é histórica e foi construída 

de saberes que valorizavam a teoria como o que seria relevante na formação universitária. 

Assim, o que se relacionasse mais com a prática, como a formação de professores, não 

merecia tanta atenção no meio acadêmico.  

Embora haja um movimento recente a respeito da mudança dessa situação, ainda 

chamam atenção as muitas críticas à qualidade da formação docente que circulam em vários 

espaços sociais, como por exemplo, o da mídia brasileira. Logo, com base no momento atual 

de Reformas da Licenciatura, em que uma reestruturação dos Cursos de Graduação está 

sendo posta em debate, corroboro a relevância do meu objeto de estudo num contexto tão 

propício para essas discussões.  

Apoiando-me em Daher e Sant’Anna (2010), considero que é na relação entre os 

saberes produzidos na academia e os saberes instituídos nas experiências vividas pelos 

professores em atuação, neste caso de espanhol, que o conhecimento é construído e que a 

transformação é produzida. Dessa maneira, trazer à luz a complexidade que envolve o 

trabalho do docente da escola no ES implica deixar de lado impressões naturalizadas para 

dar maior visibilidade a peculiaridades que ainda precisam ser exploradas.   
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Tendo em vista o que já foi exposto, os objetivos específicos desta pesquisa são: (a) 

reunir documentos e informações sobre a Licenciatura e o ES de espanhol; (b) identificar 

sentidos construídos sobre o trabalho do PEBEST, com ênfase na formação docente de 

espanhol; e (c) criar um espaço coletivo de discussão para dar voz ao ponto de vista do 

PEBEST sobre seu próprio trabalho. 

O aporte teórico situa-se na interface que se pretende constituir entre os estudos da 

linguagem, especificamente a perspectiva discursiva de vertente enunciativa 

(MAINGUENEAU, 1997) e os estudos da Ergologia (SCHWARTZ, 1997)6, que 

compreende o trabalho como uma atividade humana universal em transformação segundo as 

condições sócio históricas do contexto no qual está inserido (SCHWARTZ, 1997). Se não 

há situação de trabalho sem que haja algum uso da linguagem, pode-se dizer então que a 

transformação do trabalho está nos sentidos que se instituem no/pelo discurso. Por 

conseguinte, a escolha da linguagem como entrada para uma investigação sobre o trabalho 

docente, neste caso especificamente o do PEBEST,  torna-se interessante, visto que recorrer 

a uma relação interdisciplinar significa trazer o conhecimento de outras áreas, 

proporcionando uma abordagem mais enriquecida, haja vista sua complexidade. Como 

afirmam Daher e Sant’Anna (2010): “tratar da formação profissional significa dialogar com 

o mundo do trabalho” (DAHER; SANT’ANNA, 2010, p.59). 

Além dessa articulação, as contribuições de Foucault (2010) têm sido relevantes para 

a perspectiva discursiva em que esta pesquisa se inscreve, entre as quais, começo destacando 

a noção de arquivo.  

Para o autor, o arquivo vai além da materialidade, visto como um sistema que rege o 

aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares: “o discurso não é jamais um 

dado, ele surge sustentado por um ruído de práticas obscuras que o configuram e o fazem 

circular segundo trajetórias que se confundem com seus múltiplos modos de existência” 

(MAINGUENEAU, 2008, p.32). Nesse sentido, “o arquivo é, de início, a lei do que pode ser 

dito” (FOUCAULT, 2010, p. 147), instituindo regimes de enunciabilidades - quem tem 

autoridade para falar, de que lugar etc. Se um determinado sentido está em circulação é 

porque existe a condição de sua enunciabilidade:  

 

                                                 
6
Esta pesquisa é mais um estudo decorrente da interlocução de um coletivo de pesquisadores que estão se 

voltando para a articulação entre linguagem e diferentes práticas de trabalho. Rocha, Daher e Sant’Anna (2002) 

informam que as articulações entre linguagem e trabalho realizadas por nosso grupo de pesquisa vêm se 

realizando por meio de trocas com outros pesquisadores no Brasil e na França, com o objetivo de formar 

equipes interinstitucionais e multidisciplinares. 
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Entre a língua que define o sistema de construção de frases possíveis e o corpus que recolhe 

passivamente as falas pronunciadas, o arquivo define um nível particular: o de uma prática 

que faz surgir uma multiplicidade de enunciados como tantos acontecimentos regulares, 

como tantas coisas oferecidas ao tratamento e à manipulação. Não tem o peso da tradição; 

não constitui a biblioteca sem tempo nem lugar de todas as bibliotecas, mas não é, tampouco, 

o esquecimento acolhedor que abre a qualquer palavra nova o campo de exercício de sua 

liberdade; entre a tradição e o esquecimento, ele faz aparecerem as regras de uma prática que 

permite aos enunciados subsistirem e, ao mesmo tempo, se modificarem regularmente. É o 

sistema geral da formação e da transformação dos enunciados. (FOUCAULT, 2010, p. 147-

148) 

 

Partindo dessa concepção, optei por compreender os textos que participam da 

apreensão de sentidos a respeito do trabalho do PEBEST não mais como córpus, que nos 

remeteria a algo que já estaria predefinido e caberia ao pesquisador coletá-lo, mas como 

pertencentes a um grande arquivo7. Encontrando pontos em comum com essa visão, destaco 

o que dizem Deusdará e Rocha (2010): 

Ora, parece-nos insuficiente compreender os textos, produzidos em situações concretas de 

enunciação, como “dados” a serem coletados, extraídos desses contextos e passíveis de 

análise em outras coordenadas de espaço-tempo, sem qualquer reflexão sobre esse 

procedimento que se caracteriza como uma intervenção de ordem ético-política 

(DEUSDARÁ; ROCHA, 2010, p. 47-48) 

 

O interessante de trabalhar com a noção de arquivo é o entendimento de que todas as 

coisas que são ditas sobre o objeto de estudo não se inscrevem em uma linearidade sem 

ruptura e não desaparecem acidentalmente, mas se compõem umas com as outras segundo 

relações múltiplas (FOUCAULT, 2010). Romão, Leandro-Ferreira e Dela-Silva (2011) 

comentam que o arquivo é muito mais do que córpus, pois “envolveria tanto as 

materialidades sob investigação, como um modo de observar seu funcionamento e mudança 

no seio de uma sociedade (dispositivo analítico)” (ROMÃO; LEANDRO-FERREIRA; 

DELA-SILVA, 2011, p. 16).  

 De acordo com Guilhamou e Madidier (1994), não se pode mais ignorar a 

multiplicidade de dispositivos textuais disponíveis que podem ser incluídos num arquivo.  

Por isso, cabe ao pesquisador fazer escolhas, de acordo com seus pontos de vistas teóricos, 

metodológicos, culturais, sociais, entre outros, a respeito de quais elementos serão 

recortados, organizados, manipulados dos arquivos diante de tantas possibilidades, tendo em 

vista que nenhum arquivo pode ser descrito na sua completude. Além disso, é importante 

compreender que o funcionamento discursivo do arquivo está ligado a um desejo de 

                                                 
7
A opção por não mais utilizar o termo córpus de análise, tal como fiz na dissertação de mestrado, se deve ao 

amadurecimento teórico ao longo do doutorado proporcionado pelo grupo de pesquisa, a partir de leituras e 

reflexões sobre o conceito de arquivo proposto por Foucault (2010). 



  

6 
 

manutenção de memória. Então, o arquivo aqui recortado para investigar o trabalho do 

PEBEST faz parte de uma rede de memória discursiva, na qual novos olhares podem e devem 

se multiplicar. Em outras palavras, não há como separar os sentidos construídos nos/pelos 

textos que compõem o arquivo do social e da história. 

Sob esta ótica, as reflexões feitas não reduzem o discurso a análises de aspectos 

puramente linguísticos, dissociando-o do contexto histórico, mas articulam o funcionamento 

discursivo e a história, refletindo sobre as condições que possibilitam que “enunciabilidade" 

se circunscreva historicamente (MAINGUENEAU, 2007). E nesse sentido, identifico-me 

com Fischer (2007) ao olhar para o córpus de análise, considerado, aqui, arquivo “como um 

conjunto de textos associados a inúmeras práticas sociais (...) como constituidores de sujeitos 

e corpos, de modos de existência não só de pessoas, mas de instituições e inclusive de 

formações sociais mais amplas” (FISCHER, 2007, p. 43).  

Feitas essas considerações iniciais, passemos a explicações relativas à organização 

da tese. 

No capítulo I, foi necessário aproximar-me do contexto sócio histórico que envolve 

meu objeto de estudo, pois, como já ressaltado, muito se diz sobre a formação docente, mas 

há uma carência de pesquisas que tratam do trabalho do PEBEST, principalmente sob a 

perspectiva teórica aqui adotada. Trilhar um percurso histórico foi árduo, porém fundamental 

para aprofundar o conhecimento acerca dos diversos embates e debates travados ao longo da 

história da formação de professores, especialmente no que concerne à elaboração de uma 

legislação que regesse o ES, à qual tive pouco acesso enquanto aluna no curso de 

Licenciatura em Letras.  

Para fazer tal contextualização, recorri a uma série de documentos e reflexões que 

tratam dessa questão em âmbito nacional, com ênfase no Rio de Janeiro, e entrevistei duas 

das primeiras professoras que fizeram parte do início do ES de espanhol em instituições de 

Educação Superior (IES) públicas para obter informações da época de sua implantação. A 

escolha pelo estado do Rio de Janeiro se deve ao fato de ser o lugar da minha atuação 

profissional e por ser o estado do Brasil com o percurso mais antigo do ensino de Espanhol 

no nível básico na rede pública. Vale ainda comentar que o Rio de Janeiro apresenta uma 

diferenciada trajetória no que tange às políticas de implantação do ensino de espanhol no 
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sistema escolar a partir da constituição de emenda popular e da criação da Associação de 

Professores de Espanhol do Rio de Janeiro – APEERJ (VARGENS, 2012)8. 

O capítulo II aborda a teoria que norteia esta pesquisa, iniciando-se com reflexões 

acerca do ES compreendido como uma prática de poder e vigilância na formação para o 

trabalho institucionalizada sócio historicamente. Em seguida, apresenta uma breve 

tipologização das práticas linguageiras, com enfoque na linguagem sobre o trabalho 

fundamentada numa concepção ampliada de situação de trabalho e na Análise do Discurso 

de orientação enunciativa que considera a impossibilidade de “dissociação entre a[s] 

prática[s] discursiva[s] e outras séries de seu ambiente sócio histórico” (MAINGUENEAU, 

2007, p. 23). 

É importante ressaltar que o linguista que se propõe a seguir tal perspectiva deve ter 

o entendimento de que as escolhas não estão predefinidas, mas são construídas por meio das 

reflexões e da gama de possibilidades com as que se depara ao longo da investigação. Assim, 

foi possível não restringir nossas considerações relativas aos conceitos teóricos adotados 

neste trabalho em um único capítulo, mas trazê-los à discussão à medida que fossem sendo 

necessárias essas explicações. Fazer uma pesquisa é ser desafiado a um constante rever-se, 

questionar-se. 

A escolha dos procedimentos metodológicos para alcançar os objetivos traçados 

também se vincula a essa compreensão de que o fazer científico considera as necessidades 

impostas pela própria pesquisa no decorrer de seu processo. Por essa razão, arrisquei-me a 

não elaborar um capítulo específico para a metodologia, mas descrevê-la ao longo, 

principalmente, dos capítulos III e IV.  

Os passos adotados são: (a) localização de uma série de documentos que 

regulamentam o ES do âmbito nacional, do âmbito de universidades públicas (UERJ, UFF, 

UFRJ e UFRRJ9) e de instituições do ensino básico; (b) realização de entrevistas com 

professores formadores que atuam no ES de espanhol; e (c) organização e análise de fórum 

de discussão com professores da escola básica que recebem estagiários. Todo esse conjunto 

de textos, ao qual tive acesso, foi reunido em um DVD de forma a poder ser disponibilizado 

para estudos da área que deem continuidade às reflexões aqui propostas.    

                                                 
8
Para conhecer mais a trajetória da APEERJ, indico a leitura da tese de doutorado de Vargens (2012), que se 

dedicou a estudar a história do ensino de espanhol a partir da revisitação da memória dessa associação a fim 

de identificar o embate entre diferentes posicionamentos no que se referem às políticas adotadas e implantação 

do ensino de espanhol na escola.     
9
Cabe ressaltar que a UNIRIO não foi incluída entre as universidades públicas analisadas por não oferecer o 

curso de Licenciatura em Letras, na Habilitação Português-Espanhol. 
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Cabe informar que nomeei os próximos capítulos fazendo um “jogo” entre os 

objetivos de cada um e os termos comumente utilizados no planejamento e avaliação do ES. 

O capítulo III – “etapa de observação” – apresenta os passos (a) e (b) com a finalidade 

de observar o que os documentos e professores universitários entrevistados dizem sobre o 

ES e a participação do PEBEST. A universidade, apesar de ainda haver a formação do 

magistério para os anos iniciais do Ensino fundamental como habilitação do Ensino Médio, 

é a principal responsável pela formação de professores para educação básica na sociedade 

atual. Junto com a escola básica, através da prática do ES, integra uma rede de discursos que 

contribuem para os sentidos que nosso estudo busca identificar, por meio de seus 

documentos e sujeitos envolvidos.   

Já o capítulo IV – “etapa de coparticipação” – discorre sobre o passo (c), relativo à 

análise linguística. O fórum de discussão configura-se como um espaço em que os 

“coparticipantes” (professores da escola básica convidados, incluindo a pesquisadora) têm a 

oportunidade de falarem sobre o próprio trabalho e não somente “serem falados”, como, 

segundo minha percepção, geralmente acontece nos diversos meios sociais, especialmente o 

acadêmico.  Dessa forma, embora esta pesquisa considere textos de fontes oficiais e de 

professores universitários, a decisão de priorizar os enunciados produzidos no fórum para 

análise se baseia num posicionamento que visa garantir ao professor da escola o poder de 

dizer. 

As perguntas que nortearam a análise discursiva são as seguintes: 

• O que diz o PEBEST sobre seu próprio trabalho? 

• Que vozes são trazidas na composição dos enunciados sobre seu próprio 

trabalho? 

• De que forma o sujeito enunciador – PEBEST se constitui e constitui seu 

trabalho na relação com o outro?  

 

Recorrer às formas como o PEBEST constrói seu dizer na relação com seus 

interlocutores e com as outras vozes trazidas a falar possibilita a identificação dos sentidos 

sobre o seu trabalho a partir de elementos discursivos que coexistem, que se transformam, 

que se aproximam e/ou se distanciam quando determinados pontos de vista são colocados 

em diálogo. 

 No capítulo V – “etapa de participação” –  encontram-se os resultados de análise, em 

que coube à pesquisadora, retomando as principais informações levantadas durante o estudo, 

o papel de “reger” os sentidos construídos sobre o trabalho do PEBEST.  
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Por fim, as últimas considerações foram feitas com o intuito de entregar “um relatório 

final” de pesquisa em que se aponta a problemática que envolve o trabalho (in)visível do 

PEBEST na realização do ES de espanhol no Rio de Janeiro e a necessidade de estudos 

futuros que visem aprofundar o tema, ampliando sua divulgação em diferentes espaços, 

especialmente, os acadêmicos.  

Fica evidente, portanto, que esta tese reafirma a importância do lugar do pesquisador 

da área da Linguística Aplicada (LA) junto a estudos de produções de linguagem sobre o 

trabalho situadas sócio historicamente. Como afirmam Rocha, Daher e Sant’Anna (2002)  

as pesquisas que têm se voltado para a análise das práticas de linguagem em situação de 

trabalho possuem uma afinidade muito forte, no plano da interdisciplinaridade, com a 

abordagem possibilitada pelos estudos em sociologia, ergonomia, psicologia do trabalho etc., 

ao passo que a investigação das práticas de linguagem sobre o trabalho manifesta claramente, 

ao nosso ver, um deslocamento em direção à ciência da história, da economia, entre outras 

ciências sociais (ROCHA; DAHER; SANT’ANNA, 2002, p. 80) 

 

Cabe destacar que a concepção de LA tratada aqui não se baseia na solução de 

problemas voltados para o contexto de ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras – que 

costuma ser ainda o cerne da maioria dos estudos nessa área  –, mas para questões relativas 

à complexidade que envolve o trabalho docente e sua formação, propondo encaminhamentos 

para uma transformação social que ultrapassa conclusões de uma análise “puramente” 

linguística10.  

Partindo de uma demanda que tem origem na própria pesquisadora em função de um 

coletivo de trabalho do qual também faz parte - professores da escola básica – busca-se, 

nesta investigação, dar voz a esse profissional que tanto carece de espaço e valorização. 

Como explicam Rocha e Daher (2015), tal perfil de trabalho em LA “parece coincidir com 

casos em que o pesquisador, por também ocupar um lugar no universo que pretende 

investigar, formula uma demanda que atribui a um coletivo maior, baseando-se em seu 

conhecimento da situação” (ROCHA; DAHER, 2015, p. 122). Assim, a partir desse 

momento, considero-me autorizada a falar por/com todo um grupo de professores-

pesquisadores que acredita num trabalho docente coletivo na/pela educação pública. Que 

nossas escolhas teórico-metodológicas abram caminhos que resultem em iniciativas de 

aproximação entre os cursos de formação docente e a escola: “Aí estará a humilde 

originalidade, o exercício criativo, a contribuição à academia e principalmente à sociedade” 

(FISCHER, 2007, p. 58). 

                                                 
10

Indicamos a leitura do artigo publicado recentemente por Rocha e Daher (2015) com importantes 

questionamentos acerca da dimensão social e do lugar de valorização dos trabalhos em LA. 
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CAPÍTULO I – FORMAÇÃO DOCENTE E ESTÁGIO SUPERVISIONADO: UM 

PERCURSO NECESSÁRIO 
 

Em primeiro lugar, trata-se, com efeito, de estudos que 

possibilitam o resgate de uma certa historicidade do 

homem no trabalho. Afinal, de que modo poderíamos ter 

acesso a esse passado mais ou menos remoto do homem 

no trabalho, senão por intermédio daquilo que dele ficou 

registrado? (ROCHA, DAHER, SANT’ANNA, 2002, 

p.80)  

 

 

Neste capítulo, incluímos uma breve apresentação relativa à formação de professores 

no Brasil, com o objetivo de oferecer informações acerca do ES.  As seguintes considerações 

pautam-se em documentos legais que integram, em diferentes momentos, a educação 

brasileira, e que são compreendidos, neste estudo, como inerentes às práticas discursivas em 

que se inscrevem concepções diversas de formação profissional, especialmente a formação 

de professores. 

É importante situar que a perspectiva teórica em que nos apoiamos busca articular o 

funcionamento discursivo e a história (MAINGUENEAU, 2007), levando em consideração 

que os documentos de lei são práticas discursivas constituídas/constituidoras de regimes de 

verdade no que tange ao seu papel de regular a formação docente, bem como pautam-se em 

relações de poder-saber que situam de forma diferenciada os sujeitos envolvidos nessa etapa 

de formação (FOUCAULT, 2010). 

A enunciabilidade entre esses documentos não se dá de forma simples e contínua, 

mas por meio de diferentes discursos, algumas vezes em consonância, outras, em situação 

de disputa. Assim, as condições políticas e econômicas envolvem domínios de saber, 

relações de luta, de poder, relações com a verdade (FOUCAULT, 2003), ou seja, determinam 

e marcam a produção de documentos oficiais: “O discurso não é simplesmente aquilo que 

traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder 

do qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 2010a, p 10). 

Dentro de um amplo panorama da legislação educacional brasileira sobre a formação 

docente no Brasil, se inscreve a formação de professores de espanhol como língua 

estrangeira (LE), foco de nosso estudo, que abordaremos mais detalhadamente no item 1.2 

deste capítulo. Para tal discussão, recorremos também a contribuições teóricas advindas de 
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diferentes perspectivas, entre elas, Celada e González (2005), Picanço (2003), Paraquett 

(2006, 2009, 2010), Daher e Sant’Anna (2009, 2010), Rodrigues (2010) e Daher (2011)11. 

Como se pode observar, os estudos considerados são recentes. Desse modo, esperamos que 

esta pesquisa venha a se constituir como uma contribuição a mais na discussão acerca da 

formação docente de espanhol.  

O ensino de espanhol no Brasil e, por conseguinte, a formação de seus professores 

foram marcados ao longo da história por diversas forças políticas relacionadas à implantação 

da língua espanhola nas escolas. No caso específico do Rio de Janeiro, a Prática de Ensino 

de espanhol e o ES têm início nas universidades públicas na década de 80. Dessa forma, 

julgamos importante e enriquecedor para nossa tese entrevistar professoras em exercício no 

curso de Licenciaturas de Letras (Português-Espanhol) desse período, a fim de que, com suas 

produções discursivas, possamos ter acesso a uma parte da historicidade do início do ES de 

espanhol nesse estado ainda não registrada em artigos científicos da área.  

Compreendemos a entrevista como um dispositivo produtor de memória que, por 

meio da captação de textos, torna possível a retomada de situações de enunciação anteriores, 

as quais o pesquisador não tem acesso imediato (ROCHA, DAHER, SANT’ANNA, 2004). 

No caso desta pesquisa, ainda que tenhamos acesso a textos em circulação, entrevistar as 

professoras permitiu-nos provocar a atualização de textos que foram produzidos em outros 

momentos/espaços, como o da sala de aula da universidade, o da orientação de estagiários, 

o de seu departamento etc. Não seria possível o acesso a textos daquela época, se não fosse 

pela fala dos sujeitos entrevistados.  

Também é preciso esclarecer a noção de memória que orienta o presente capítulo, 

tendo em vista as diferentes compreensões sobre o termo existentes. Sob uma perspectiva 

discursiva, a ideia de memória não é compreendida como uma lembrança ou recordação de 

algo que efetivamente tenha acontecido, como comumente é caracterizada pelo senso 

comum. Mas, segundo Coracini (2011), como uma forma de um sujeito se dizer e dizer o 

mundo, constituída também pelos esquecimentos. Ao enunciar, o sujeito privilegia sentidos, 

silencia outros. Ou seja, quando preserva determinados acontecimentos e informações, deixa 

de lado outros(as). Essa compreensão da memória discursiva materializa-se pela e na 

linguagem e se constrói pelo dito e pelo não dito:   

 

                                                 
11 Temos consciência da vasta contribuição de outros trabalhos no Brasil sobre o ensino de espanhol não citados 

aqui. 
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há sempre algo que escapa, um resto, que, de algum modo, emerge, no texto que escrevemos, 

do inconsciente que nos constitui, algo que rompe o real, algo que produz efeitos de sentido 

nem sempre desejados, arquivados na memória do inconsciente, traços subjetivos as quais 

nos submetemos sem saber ou querer (CORACINI, 2011, p. 43). 

 

A memória discursiva remete assim à história, à historicidade do sujeito, pois “não se 

trata portanto de uma memória psicológica, mas de uma memória que supõe o enunciado 

inscrito na história” (BRANDÃO, 2012, p. 96). A esse respeito também comenta Coracini 

(2011): 

 

Abarcando outros dizeres historicamente construídos, que o sujeito reatualiza em seu 

discurso e recebida por herança ou por experiências vivenciadas, a memória discursiva diz 

respeito à existência histórica do enunciado no seio de práticas discursivas, já que o sentido 

é sempre construído na historicidade, que marca a relação do homem com a linguagem 

(CORACINI, 2011, p. 33) 

 

Desse modo, se entendemos que a memória discursiva da formação docente no Brasil 

e do ensino de espanhol do Rio de Janeiro se dá no entrecruzamento do que foi valorizado 

e/ou apagados historicamente, os textos tomados aqui como base, estabelecem diversos 

sentidos que são constitutivamente diferentes daqueles que nós, hoje, de acordo com nosso 

modo de pensar, de compreender o passado, conseguimos estabelecer.  

A história da formação docente não corresponde a uma superação contínua de modos 

inadequados de estudo por outros melhores, na direção do aperfeiçoamento do ensino. De 

fato, trata-se de uma sucessão de conflitos entre professores, políticos e intelectuais ligados 

à educação que discutiram metodologias e currículos mais adequados em cada época.  

(VICENTINI; LUGLI, 2009, p. 29) 

 

Bem como afirma Arouca (2003), “a educação é fonte primeira de jogos e de tensões 

ideológicas, já que atravessa e constitui toda a sociedade” (AROUCA, 2003, p. 52). 

Dito isto, no item a seguir, registramos o resultado de diálogos e questionamentos 

decorrentes de nossa atuação na docência e na pesquisa. 

 

 

1.1. Breve histórico em âmbito nacional 
 

 

   De acordo com Saviani (2009), a preocupação com a preparação de professores 

surgiu explicitamente no Brasil após a independência, com a necessidade de uma 

organização da instrução popular. A partir de então, observam-se diferentes períodos da 

história da formação docente de professores marcados por uma diversidade de políticas 

públicas, referências a métodos de ensino e a propostas pedagógicas.  Assim, foi necessário 
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conhecer melhor e refletir sobre esses períodos como condição de aproximação ao contexto 

que envolve nosso objeto de estudo. Para compor este breve histórico em âmbito nacional, 

selecionamos alguns pontos principais desse percurso e deixamos disponíveis para uma 

leitura complementar informações resultantes de nossa pesquisa, no apêndice A.  

Partimos, então, da discussão da Escola Nova, que aparece na década de vinte12, em 

que se pensava numa educação de massa voltada para a população brasileira e não para um 

grupo minoritário e buscava-se refletir sobre o lugar da escola pública na construção do 

cidadão para o Estado.  

Primeiramente, é interessante poder pensar nos sentidos atribuídos à "Escola Nova". 

Ghiraldelli Jr (2009) comenta que os intelectuais da educação puderam ler, durante esta 

década, o filósofo norteamericano John Dewey (1859-1952), que se dedicava ao campo 

experimental da "educação nova" ou "pedagogia nova" ou ainda a "pedagogia da escola 

nova". Ele criou em 1896, nos Estados Unidos, a University Elementary Scool acoplada à 

Universidade de Chicago.  Isso gerou no Brasil o termo "escolanovismo" como referência à 

doutrina dessas experiências e outras semelhantes ou não. Dessa forma, a partir de suas ideias 

de que a verdadeira educação era crescimento em favor da diversidade e por isso, só poderia 

existir na democracia, reflexões pedagógicas aconteceram. Ainda na década de 20, tivemos 

autores brasileiros escrevendo sobre o "escolanovismo" e o tornando história, como 

Lourenço Filho, que em 1929, publicou pela primeira vez o livro Introdução ao Estudo da 

Escola Nova. Esta obra se tornou um clássico da literatura pedagógica brasileira. Podemos 

observar que se institui, então, um confronto entre o que seria a "pedagogia nova" e a 

"pedagogia tradicional" ou poderíamos dizer "velha". Vale comentar que o regime da 

república ainda era recente, portanto esse debate entre o uma escola "velha" e "nova" 

aconteceu num contexto ainda em construção e de muitas indefinições em relação ao que era 

a escola. 

 Não podemos ignorar que este pensamento do "escolanovismo" não era de todos. 

Havia no Brasil, pontos de vista diferentes a respeito de experiências pedagógicas. Segundo 

Ghiraldelli Jr (2009), circulavam ideias de caráter libertário, que motivaram professores de 

tendências anarquistas e socialistas, ligados ou não às movimentações sociais operárias das 

décadas de 1910 - 1920. Esses professores, de diversas capitais do Brasil, lideravam o que 

chamaram de "escolas modernas", associada, muitas vezes, a centros de cultura libertários 

                                                 
12 Em 1924, foi fundada a Associação Brasileira de Educação (ABE), que marcou o foco de divulgação das 

novas ideias e debates sobre a educação em meio a questionamentos sobre como formar professores para a 

instrução pública e como ampliar o acesso à escola. 
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de imigrantes italianos, franceses e também brasileiros, que tinham aderido ao anarquismo 

e suas formas. Tanto um como o outro são influências de tendências estrangeiras vigentes 

na época.  

   O ano de 1932 é marcado pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, assinado 

por 26 intelectuais, dos quais destacamos: Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço 

Filho. Apesar de os signatários terem pontos de vistas heterogêneos, concordaram com a 

ideia geral de uma “nova” educação.  Esse Manifesto ofereceu uma proposta de organização 

da educação que visava à uma educação laica, obrigatória, gratuita, que fosse de 

responsabilidade do Estado, uma educação nacional. Segundo Arouca (2003), havia um 

conflito entre a burguesia emergente, que aspirava à uma educação acadêmica e elitista, 

desprezando a formação técnica, vista como inferior, e o operariado, que por outro lado 

exigia uma escolarização que pudesse atender à demanda da sociedade industrial que se 

instaurava naquela época. Dessa maneira, a autora assinala que o Manifesto “criticava o 

sistema dual de ensino, que destinava uma escola para os ricos e outra para os pobres, 

reivindicando uma escola básica única” (AROUCA, 2003, p. 31). Os ideais dos intelectuais 

voltados para uma educação gratuita e laica iam contra um ensino particular e religioso.  

Desse modo, o contexto da época revela o embate entre o conservador e o novo (AROUCA, 

2003). 

Diante de diversas dispersões, o sentido de "Escola Nova" se instituiu num contexto 

de diversos embates. Foucault (2010) nos ajuda a compreender que os significados das 

palavras, expressões e proposições são adquiridos a partir de determinadas formações 

discursivas13 nas quais são produzidas e assim, o sentido se torna efeito sobre um sujeito 

ativo e não a uma propriedade estável. Logo, o que se considerou como "Escola Nova" surgiu 

a partir das relações que constituem o discurso com a história, determinadas pelas práticas 

discursivas, ao estabelecerem as condições para que se possa falar de um certo conceito ou 

até mesmo para que não se possa falar. Além disso, segundo o autor, nem todo mundo tem 

acesso a todos os discursos, pois o grupo social seleciona o que pode e deve ser dito (para 

quem) a partir de uma série de restrições com base em formas de controle. E assim se explica 

a priorização de um determinado discurso que passa a adquirir um caráter de poder e 

regulamentação em detrimento de outros em circulação, que no caso foi o defendido pelo 

Manifesto da "Escola Nova".  

                                                 
13 O conceito de formação discursiva deste autor será retomado no capítulo II. 
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Quando lemos o manifesto14, a introdução já nos chama atenção por propor uma 

"reconstrução da educação no Brasil - ao povo e ao governo". Uma "reconstrução" pressupõe 

a necessidade de derrubar o que já havia sido construído, o que já existia, para que fosse 

construído novamente. Nesse sentido, o documento carrega uma ideia de que a educação no 

Brasil tinha que ser refeita e argumenta que durante 43 anos, o regime republicano não 

conseguiu criar um sistema de organização escolar à altura das necessidades modernas e das 

necessidades do país naquele momento. Tudo estava fragmentado e desarticulado e a causa 

disso estaria na falta de entrelaçamento entre as reformas econômicas e educacionais. No 

entanto, o problema não estaria só nisso, mas também na falta de um aspecto filosófico e 

social que se relacionariam aos objetivos da educação e aspectos técnicos, relacionados à 

aplicação de métodos científicos aos problemas existentes: "Em poucas palavras, na falta de 

espírito filosófico e científico, na resolução dos problemas da administração escolar" 

(MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA DE 1932).  Essa preocupação 

atingia à formação do professor, cuja preparação estaria ligada a aspectos filosóficos e 

científicos. De acordo com o Manifesto, 

  

um educador pode bem ser um filósofo e deve ter a sua filosofia de educação; mas, 

trabalhando cientificamente nesse terreno, ele deve estar tão interessado na determinação dos 

fins de educação, quanto também dos meios de realizá-los. (...) ele deve ter o conhecimento 

dos homens e da sociedade em cada uma de suas fases, para perceber, além do aparente e do 

efêmero, "o jogo poderoso das grandes leis que dominam a evolução social", e a posição que 

tem a escola, e a função que representa, na diversidade e pluralidade das forças sociais que 

cooperam na obra da civilização. (...) se tem um espírito científico, empregará os métodos 

comuns a todo gênero de investigação científica, podendo recorrer a técnicas mais ou menos 

elaboradas e dominar a situação, realizando experiências e medindo os resultados de toda e 

qualquer modificação nos processos e nas técnicas, que se desenvolveram sob o impulso dos 

trabalhos científicos na administração dos serviços escolares. (MANIFESTO DOS 

PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA DE 1932) 

Esse trecho demonstra uma das visões sobre o trabalho do professor que circulava na 

época, visto como educador e que deveria ter uma filosofia de educação e um espírito 

científico que estaria ligado à sua capacidade de empregar as técnicas "ideais" de 

aprendizagem dominando a "situação".  

Hoje, a partir de uma visão ergológica do trabalho (SCHWARTZ, 1997)15, esse 

"domínio" seria tratado como inatingível, uma vez que não é possível prever o trabalho, 

portanto dominá-lo por completo. Na atividade, o trabalhador se depara com os imprevistos 

do trabalho real, que envolve debate de valores, normas, renormalizações, coletivo etc. 

                                                 
14 É possível ler o documento na íntegra em http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb07a.htm. (Acessado em 

06/09/2013). 
15 A perspectiva ergológica do trabalho está descrita no capítulo II e é retomada ao longo da pesquisa. 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb07a.htm
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Contudo, podemos ver que, mesmo sem os avanços dos estudos do trabalho que se deram 

posteriores àquela época com os quais podemos dialogar hoje, percebemos que já havia um 

questionamento do papel do educador como aquele que constrói o saber a partir da própria 

experiência e como responsável por regular sua atividade e consequentemente os meios 

utilizados para que se realize o processo de aprendizagem16.  

A parte do documento que trata da “Unidade de formação de professores e a unidade 

de espírito” defende a elevação da formação ao nível universitário, a fim de romper com “a 

tradição das hierarquias docentes, baseadas na diferenciação dos graus de ensino”, 

alcançando uma “unidade da função educacional” (MANIFESTO DOS PIONEIROS DA 

EDUCAÇÃO NOVA DE 1932). Também destaca alguns pontos que já, naquela época, se 

apresentavam como problema e que continuam em voga até os dias de hoje como o 

descompasso entre o que se considera como a “função pública da mais alta importância” e a 

“não necessidade de qualquer preparação profissional”. Ainda que se afirme que o professor 

é um profissional importante e que merece uma “formação e remuneração equivalentes que 

lhe permitam manter, com a eficiência no trabalho, a dignidade e o prestígio indispensáveis 

aos educadores” (MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA DE 1932), 

não é o que acontecia na realidade da época. Com isso, se este documento surgiu como um 

manifesto, e por este entendemos como um gênero discursivo17 que apresenta enunciados 

contrários a um acontecimento ou a uma ideia, é porque, naquele período, já se verificava 

uma polêmica a respeito do trabalho docente e sua formação. De um lado, um discurso de 

desvalorização do professor, evidenciada pela falta de preparo e baixa remuneração. E de 

outro, a valorização do professor, considerado um profissional de suma importância para a 

sociedade e uma busca pelo reconhecimento disto a partir de uma qualificação e melhor 

remuneração.  

Podemos ver que o documento do Manifesto apresenta os diferentes pensamentos da 

época sobre o que se considerava como educação, educação nova, educação pública, escola, 

escola única, educador e outros, configurando um grande jogo de interesses e posições 

ocupadas, seja pelo Estado, pelos intelectuais e pela sociedade. Fica até difícil identificarmos 

os diferentes pontos de vistas que atravessam esse documento, e nem é nosso objetivo neste 

estudo. Mas é importante sim reconhecer que eles existem e que fazem parte da construção 

                                                 
16 Essas noções serão desenvolvidas no capítulo II. 
17 Seguimos a noção de gênero de discurso desenvolvida por Bakhtin (1992), que afirma que a partir de uma 

dada função social (científica, técnica, cotidiana,...) e umas dadas condições específicas para cada uma das 

esferas da comunicação verbal, se origina um certo gênero de discurso, ou seja, um  certo enunciado, 

relativamente estável desde o ponto de vista temático, composicional e de estilo.  
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dos sentidos ao longo da história e que serviram para a construção dos que circulam no 

contexto sócio histórico atual. Essa compreensão nos ajuda a perceber que as questões que 

perpassam a educação não são contínuas e bem definidas. E nisso concordamos com 

Foucault (2010) ao dizer que a investigação da história se torna mais relevante, quando 

levamos em consideração também os apagamentos, as descontinuidades e não só o que está 

explícito, registrado.    

 O período de 1937 marcou a instituição do Estado Novo, governado por Getúlio 

Vargas, que exerceu o poder como ditador até 1945. Com a instituição do “Estado Novo”, 

uma nova constituição foi elaborada. Tal documento foi imposto num contexto de muita luta 

política e conflitos como podemos ver em: 

 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL , 

 ATENDENDO às legitimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social, 

profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente a 

gravação dos dissídios partidários, que, uma, notória propaganda demagógica procura 

desnaturar em luta de classes, e da extremação, de conflitos ideológicos, tendentes, pelo seu 

desenvolvimento natural, resolver-se em termos de violência, colocando a Nação sob a 

funesta iminência da guerra civil;  

ATENDENDO ao estado de apreensão criado no País pela infiltração comunista, que se torna 

dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios, de caráter radical e permanente; 

 ATENDENDO a que, sob as instituições anteriores, não dispunha, o Estado de meios 

normais de preservação e de defesa da paz, da segurança e do bem-estar do povo;  (BRASIL, 

CONSTITUIÇÃO DE 1937) 

 

 Como se pode notar no fragmento, Vargas impôs ao Brasil uma nova constituição 

alegando a existência de um plano comunista, conhecido como “Plano Cohen”. Anos depois, 

ficou comprovado que esse documento era falso e teve a intenção de justificar a instauração 

da ditadura do Estado Novo18. 

A Constituição de 193719 teve um marco significativo no sentido atribuído à 

educação pública naquele contexto. Antes proposta como direito de todos, sem distinção de 

classe social e obrigação primeira dos poderes públicos, a nova redação desobriga o Estado 

da responsabilidade central sobre a educação do povo e passou a deixar mais evidente a 

divisão entre os pobres e ricos, ao estabelecer que estes ajudem a financiar a educação dos 

mais necessitados. Vejamos:    

Art 125 - A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural dos pais. O 

Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de maneira principal ou subsidiária, para 

facilitar a sua execução ou suprir as deficiências e lacunas da educação particular. 

                                                 
18 Informações retiradas de http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-

37/GolpeEstadoNovo/PlanoCohen. Acessado em 08/01/2015. 
19 Constituição conhecida como “A Polaca”, por ter sido baseada na Constituição da Polônia, de tendência 

fascista. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/GolpeEstadoNovo/PlanoCohen
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/GolpeEstadoNovo/PlanoCohen
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Art 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à educação em 

instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, pela 

fundação de instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a possibilidade de receber 

uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais. 

Art 130 - O ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, não exclui o dever 

de solidariedade dos menos para com os mais necessitados; assim, por ocasião da matrícula, 

será exigida aos que não alegarem, ou notoriamente não puderem alegar escassez de recursos, 

uma contribuição módica e mensal para a caixa escolar. (BRASIL, CONSTITUIÇÃO DE 

1937) 

   

No período do Estado Novo20, a regulamentação do ensino se deu com as Leis 

Orgânicas do Ensino21, lideradas pelo Ministro Gustavo Capanema, que esteve à frente do 

Ministério da Educação durante o governo Getúlio Vargas.  Assim,  as Leis Orgânicas 

ficaram também conhecidas como “Reforma Capanema”, e marcaram  a história da educação 

do Brasil.  

O Decreto lei n. 8.530/46 que dispõe sobre a Lei Orgânica do Ensino Normal propôs 

uma estruturação nacional desse ensino e consequentemente a formação de professores, 

buscando articular com os demais tipos e níveis de ensino, como previsto na Constituição de 

1937. Segundo Vicentini e Lugli (2009), não houve debates evidentes referentes a esta 

legislação e seus objetivos, pois ela surgiu num contexto caracterizado politicamente pelo 

autoritarismo: o Estado Novo. Dessa forma, não havia uma preocupação significativa com a 

diversidade de cada região do país. As autoras chamam a atenção que os fins dessa lei 

pretendiam regular o ensino, tal como o limite de horas semanais de aula, a redação dos 

programas das disciplinas, registrando que os trabalhos escolares deveriam ser lições, 

exercícios e exames.  

Podemos dizer que essas formas de regulação acabam sendo formas de controle da 

atividade do professor. O tempo que ele deve utilizar para sua aula, o programa existente, o 

modo como ensinar os alunos, os métodos para tal etc. Segundo Foucault (2012), o controle 

                                                 
20 Nesse tempo, foram criados o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), o Instituto Nacional do 

Livro, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), que esboçaram, junto com a Reforma 

Capanema, a construção de um sistema educacional em nosso país até aquele momento inexistente. 

(GHIRALDELLI JR, 2009) 
21 São eles: Decreto-lei n. 4.073, de 30 de janeiro de 1942, que organizou o ensino industrial; Decreto-lei n. 

4.048,  de 22 de janeiro de 1942, que instituiu o SENAI; Decreto-lei n.4.244 de 9 de abril de 1942, que 

organizou o ensino secundário em dois ciclos: o ginasial, com quatro anos, e o colegial, com três anos; Decreto-

lei n.6.141, de 28 de dezembro de 1943, que reformou o ensino comercial. Em 1946, já no fim do Estado Novo, 

foram decretados o Decreto-lei n. 8.529, de 02 de janeiro de 1946, que organizou o ensino primário a nível 

nacional; Decreto-lei 8.530, de 02 de janeiro de 1946, que organizou o ensino normal;  Decretos-lei n 8.621 e 

8.622, de 10 de janeiro de 1946, que criaram o SENAC;Decreto-lei n. 9.613 de 20 de agosto de 1946, que 

organizou o ensino agrícola. (ROMANELLI, 2003) 
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da atividade existe há muito tempo e não seria diferente neste contexto. Sobre o tempo, o 

filósofo diz que ele deve ser integralmente útil, um tempo de boa qualidade e durante todo o 

seu transcurso o corpo deve ficar aplicado ao seu exercício. Assim, o professor deve ajustar 

a sua aula, o que a envolve como as lições, exercícios, exames mencionados anteriormente, 

o próprio comportamento entre outros a imperativos temporais: “Para cada movimento é 

determinada uma direção, uma amplitude, uma duração; é prescrita sua ordem de sucessão. 

O tempo penetra o corpo, e com ele todos os controles minuciosos do poder” (FOUCAULT, 

2012, p. 146). 

Saviani (2009) aponta que o curso normal foi dividido em dois ciclos. O primeiro 

tinha duração de 4 anos e correspondia ao ginásio do curso secundário. Tinha como objetivo 

a formação de professores para o ensino primário e funcionaria em Escolas Normais 

Regionais. Já o segundo ciclo tinha duração de 3 anos, correspondia ao ciclo colegial do 

curso secundário. Tinha o objetivo de formar professores do ensino primário e funcionaria 

em Escolas Normais e nos Institutos de Educação. O autor complementa que  

 
Se os cursos normais de primeiro ciclo, pela sua similitude com os ginásios, tinham um currículo 

centrado nas disciplinas de cultura geral, no estilo das velhas Escolas Normais, tão criticadas, os 

cursos de segundo ciclo contemplavam todos os fundamentos da educação introduzidos pelas 

reformas da década de 1930. (SAVIANI, 2009, p. 147) 

 

 

Cabe comentar que o Instituto de Educação, estabelecido pela Lei orgânica do Ensino 

Normal como um nível de formação docente em todo Brasil, já existia antes de 1946 nos 

estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, mas se direcionavam à formação especializada 

para diretores e inspetores do Ensino Primário e à formação pedagógica de professores de 

nível secundário – ginásios e colégios. Com a lei orgânica, os “Institutos de Educação 

deveriam ministrar os cursos de especialização de professores – para a educação especial, 

curso complementar primário, ensino supletivo, desenho e artes aplicadas, música e canto” 

(TANURI, 2000, p.76). Sobre os Institutos também podemos dizer que  

 
Como os Institutos de Educação ofereciam formação num nível mais elevado do que o Curso 

Normal, a legislação determinou que os seus professores (assim como aqueles dos Cursos 

Normais) deveriam ter, de preferência, a formação em nível superior, ou seja, havia 

professores também desse nível que eram autodidatas ou oriundos das próprias Escolas 

Normais. (VICENTINI; LUGLI. 2009, p. 44) 

 

Merece também referência a exigência do Art. 47 dessa lei que decreta que “todos os 

estabelecimentos de ensino normal manterão escolas primárias anexas, para a demonstração 

e prática de ensino”. Saviani (2009) ressalta que tanto os cursos normais como os de 
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licenciatura e Pedagogia privilegiaram na formação profissional um currículo composto por 

disciplinas a serem frequentadas pelos alunos dispensando a exigência das escolas-

laboratório22. Constata-se assim, que o aspecto pedagógico-didático representado pelo curso 

de didática foi colocado em um plano de menor importância, “encarado como uma mera 

exigência formal para obtenção do registro profissional de professor” (SAVIANI, 2009, 

p.147).  

O propósito dos cursos de Pedagogia e dos Cursos Normais era seguir um modelo 

com caráter pedagógico-didático, mas acabou sendo interpretado de forma a valorizar o 

conteúdo.  Logo, “o aspecto pedagógico-didático, em lugar de se constituir em um novo 

modelo a impregnar todo o processo da formação docente, foi incorporado sob o égide do 

modelo dos conteúdos culturais-cognitivos”. (SAVIANI, 2009, p. 147). 

Em 1946, foi aprovado o Decreto de lei n. 9053 que dispunha da obrigatoriedade de 

um Colégio Aplicação para todas as Faculdades de Filosofia, destinados à prática docente 

dos alunos dos cursos de Didática. Assim, os Colégios de Aplicação surgiram para se 

constituírem em campo de estágio obrigatório para os licenciandos das Faculdades de 

Filosofia e para serem um meio dos estudantes experimentarem novas práticas pedagógicas. 

 

Art. 1º As Faculdades de Filosofia federais, reconhecidas ou autorizadas a funcionar no 

território nacional, ficam obrigadas a manter um ginásio de aplicação destinado à prática 

docente dos alunos matriculados no curso de didática. (BRASIL DECRETO-LEI 9.053/ 

1946) 

 

O decreto nº 9092 de 1946, equiparou os cursos de bacharelado e licenciatura no que 

diz respeito ao tempo de duração. No entanto, estabeleceu exigências pedagógicas  para a 

obtenção do diploma de licenciado: 

§ 1º Para obter o diploma de licenciado, os alunos do quarto ano receberão formação didática, 

teórica e prática, no ginásio de aplicação e serão obrigados a um curso de psicologia aplicada 

à educação. 

§ 2º Os que não satisfizerem as exigências do parágrafo anterior receberão o diploma de 

bacharel. (BRASIL, DECRETO LEI 9.092/46) 

  

Com o fim do Estado Novo, em 1945, houve o surgimento de uma proposta de 

sociedade novamente democrática, a partir da promulgação da Constituição de 1946. No 

entanto, ainda ficaram resquícios do regime ditatorial.  

                                                 
22 Essas escolas forneciam uma base de pesquisa que pretendia dar caráter científico aos processos formativos. 

Eram consideradas um suporte para a formação de professores em nível superior. (SAVIANI, 2009) 
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A partir da década de 1950, houve o crescimento do número das universidades 

públicas e das Faculdades de Filosofia da iniciativa particular. No entanto, o consequente 

crescimento do curso de Pedagogia no Brasil, especialmente durante a década de 1960 e 

1970, foi duramente criticado porque sua expansão se dava com condições precárias, com 

um número elevado de alunos e professores não qualificados que vinham das Escolas 

Normais (VICENTINI; LUGLI, 2009). 

Segundo Andrade e Resende (2010), nas escolas, “a prática passou a ter muito mais 

um significado de treinamento, acompanhando o momento político conservador em plena 

implantação” (ANDRADE; RESENDE, 2010, p. 236). Sobre isso, Caimi (2002) afirma que 

a visão de prática estava relacionada ao “desenvolvimento de habilidades instrumentais 

necessárias ao desempenho docente, ou seja, o treinamento em situações experimentais, a 

utilização de técnicas de ensino era considerado a priori como necessário ao bom 

desempenho docente” (CAIMI, 2002, p. 87). Logo, acreditava-se que esse bom desempenho 

do professor dependia do uso adequado das técnicas de ensino.  

Quando pensamos em treinamento, ainda mais num contexto histórico de 

autoritarismo, pensamos num mecanismo de controle, regularização, imposição de uma 

ordem. Pressupõe-se que há alguém que ocupa o lugar de quem já possui o domínio do saber 

do que é ser professor e dessa forma tem o poder de treinar outro indivíduo para ser o que se 

espera que ele seja. Não há espaço para reflexão ou troca, pois as técnicas já estariam pré-

definidas e, portanto, devem ser apenas transmitidas a fim de fabricar um tipo de professor 

necessário ao funcionamento e à manutenção da sociedade. Quem nos ajuda a fazer essas 

considerações mais uma vez é Foucault (2012), ao discorrer sobre a sociedade disciplinar. 

Segundo Vicentini e Lugli (2009), quem ocupava esse lugar de conhecedor das 

técnicas de ensino e que deveria passar ao futuro professor eram os “técnicos em educação”. 

Cargo ocupado obrigatoriamente por egressos dos cursos de Pedagogia e que não tinham 

necessariamente vivência no ensino regular, nem mesmo no Curso Normal. As autoras 

comentam que se originou um conflito entre os técnicos em educação e os professores em 

exercício, pois estes viram que sua prática estavam sendo desqualificadas diante das novas 

técnicas de ensino e dos novos conhecimentos sobre educação que chegavam no país naquele 

momento. Além disso, os professores “acusavam os técnicos de não compreenderem as reais 

condições da educação brasileira, obrigando-os a utilizarem materiais, currículos ou métodos 

inadequados” (VICENTINI; LUGLI, 2009, p. 56). A formação de professores pelos 

“técnicos em educação” permaneceu inalterada até 1962, quando houve uma mudança no 

currículo mínimo do curso de Pedagogia. Essa situação de conflito estabelecida nessa época 
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provoca reflexos até hoje, visto que ainda existem cargos da educação que privilegiam 

profissionais da pedagogia em detrimento de professores. 

Destaca-se que o ES na época estava fundamentado num racionalismo técnico 

vigente no esquema “3+1”23, se configurando como um espaço de aplicação da teoria 

aprendida na licenciatura em uma situação prática. Essa estrutura não demonstrou grandes 

mudanças em algumas décadas, uma vez que era realizado somente no último ano ou 

semestre dos cursos de licenciatura. Assim, essa organização constrói uma visão, foco de 

muitos estudos e debates até hoje, de que a teoria pode ser aprendida de forma separada nos 

cursos da Universidade para que só no final, possa ser articulada a uma prática.  

Por volta de 1950 e 1960, muitas discussões e questionamentos foram feitos por 

intelectuais educadores como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho24 a 

respeito de uma primeira lei geral da educação do Brasil, a lei de diretrizes e bases da 

Educação proclamada em 1961, lei n. 4024.  Como assinala Tanuri (2000), essa lei não 

inovou o ensino normal, mantendo a organização da formação de professores no que se 

refere à duração dos estudos ou de divisão em ciclos. Após essa lei de número 4.024, o 

Parecer CFE 292/6225 do Conselho Federal de Educação, que estabelecia a carga das 

matérias pedagógicas, estipulou a fixação da disciplina de prática de ensino e do ES como 

componente mínimo curricular obrigatório a ser cumprido no âmbito de cada licenciatura.  

Antes da promulgação desse Parecer, a Prática de Ensino não era obrigatória, era entendida 

mais como tema de um programa do que como um objeto mínimo curricular. A prática, 

quando realizada, era desenvolvida em estabelecimentos-modelos (Colégios de Aplicação) 

junto às faculdades onde se formavam professores, vinculados às Faculdades de Filosofia. 

Deve-se ressaltar que a anterior exigência de manter um colégio de aplicação não obrigava 

legalmente a realização da prática de ensino (ANDRADE; RESENDE, 2010 p. 236) 

 

A legislação sofreu mudanças devido ao golpe militar de 1964 e a educação, nesse 

período, segundo Guiraldelli (2009), foi marcada  

 
pela repressão, privatização de ensino, exclusão de boa parcela dos setores mais pobres do 

ensino elementar de boa qualidade, institucionalização do ensino profissionalizante na rede 

pública regular sem qualquer arranjo prévio para tal, divulgação de uma pedagogia calcada 

mais em técnicas do que em propósitos com fins abertos e discutíveis, tentativas variadas de 

desmobilização do magistério através de abundante e confusa legislação educacional. 

(GUIRALDELLI JR, 2009, p. 112) 

                                                 
23 O esquema 3+1 se dividia da seguinte forma: três anos dedicados ao estudo de disciplinas teóricas e um 

ano para o estudo de métodos de ensino. 
24  Estes três educadores tiveram grande importância na trajetória da educação brasileira. Destacamos a 

participação de Lourenço Filho no Ministério da Educação e saúde no governo de Getúlio Vargas e a criação, 

em 1951, da Capes por Anísio Teixeira que, no ano seguinte, assumiu o cargo de diretor do Instituto Nacional 

de Pesquisas Pedagógicas (INEP) 
25 Este Parecer foi incorporado na Resolução nº 9, de 10 de outubro de 1969. 
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Nesse período, no âmbito do ensino escolar, encontramos as leis 5.540/68 e 5.692/71. 

Essas leis configuraram uma reforma do ensino universitário e do ensino médio, 

respectivamente. Segundo Daher (2011), a LDB de 1968 (lei número 5.540) foi a primeira a 

decretar a vinculação da formação universitária à escola26. Até então, essa vinculação não 

era exigida. Guiraldelli Jr (2009) informa que essa lei criou a departamentalização e a 

matrícula por disciplina, resultando no curso sob o regime de créditos. Também foi adotado 

o vestibular unificado e classificatório, em que mesmo aqueles aprovados na média exigida, 

não podiam efetivar a matrícula devido ao número de vagas oferecido. 

A Resolução nº 9, de 10 de outubro de 1969 determinou a base de organização dos 

Cursos de Licenciatura, estabelecendo no art.2, que “Será obrigatória a Prática de Ensino 

das matérias que sejam objeto de habilitação profissional, sob forma de ES a desenvolver-se 

em situação real, de preferência em escola da comunidade”. O ES passa a ter o tempo mínimo 

de 5% da carga horária do curso, segundo o Parecer 627/6927. Antes, no currículo das Escolas 

Normais havia apenas uma disciplina de formação profissional denominada de “Métodos e 

Processos de Ensino”. Com a reorganização do curso de Pedagogia, a designação “técnico 

em educação” não foi mais utilizada (VICENTINI; LUGLI, 2009). 

Em decorrência da lei, as denominações de ensino primário, secundário e colegial 

foram alteradas para 1º e 2º graus e o ensino universitário para terceiro grau. Assim, no lugar 

das Escolas Normais, se instituiu a habilitação específica de 2º grau para o exercício do 

Magistério de 1º grau. Andrade e Resende (2010) salientam que nesse contexto político “a 

educação brasileira passa a adotar um modelo tecnicista, com o surgimento do ensino 

profissionalizante no segundo grau” (ANDRADE; RESENDE, 2010, p. 237).  Teriam a 

habilitação para o exercício da docência aqueles professores que cursassem três anos do 

curso e só nos dois últimos, aprendessem disciplinas relacionadas ao magistério.  

A lei 5.962/71, estabeleceu que a formação de professores no que tange às quatro 

últimas séries do ensino do 1º grau e para o ensino de 2º grau, se daria em nível superior, em 

cursos de licenciatura (3 anos) ou plena (4 anos). O curso Normal passou a ser uma 

habilitação específica. Para Guiradelli (2009), essa lei não significou uma ruptura completa 

com a LDB de 1961, pois incorporou os objetivos gerais do ensino. No entanto, o autor 

                                                 
26 As datas de implantação da Reforma de 68 foram variadas para cada instituição. Nem todas as universidades 

realizaram as mudanças propostas imediatamente. Por exemplo, a Escola de Belas Artes mudou em 1970, o 

Instituto de Letras da UERJ, em 1975. (Informações fornecidas pela banca de qualificação).  
27 Este Parecer também foi incorporado na Resolução n. 9, de 10 de outubro de 1969. 
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salienta que a lei de 1961 apresentava princípios democráticos dos anos de 1950, enquanto 

que a de 1971, refletia aspectos da ditadura militar, como por exemplo, a “adoção do ensino 

profissionalizante no Segundo Grau de forma absoluta e universal” (GUIRALDELLI JR, 

2009, p. 124). Este autor ainda comenta que a transformação do segundo grau em 

profissionalizante feita por essa lei desativou a Escola Normal, pois o curso de formação dos 

docentes das quatro séries iniciais do Ensino básico passou a se chamar “Habilitação 

Magistério”. Esse projeto de Habilitação não foi bem sucedido, pois os alunos que acabavam 

ocupando tais vagas eram os de notas mais baixas, que não conseguiam lugar em outras 

habilitações que poderiam levá-los ao ensino superior. Essa conjuntura contribuiu, de certa 

maneira, para a construção de uma desvalorização da formação e do trabalho docente que 

continua ocorrendo até os dias de hoje. Em 1986, o governo derrubou a profissionalização 

obrigatória do ensino de Segundo Grau, mas não impediu que este ficasse descaracterizado.  

Para Silva (2007), a idealização do que seria o ES “ligou-se a um momento histórico 

em que se acreditava que esta atividade fosse concebida como um espaço privilegiado na 

luta pela melhoria na formação de professores e, consequentemente, atingir-se-ia a melhoria 

qualitativa do ensino” (SILVA, 2007, p.01). No entanto, durante muito tempo, o ES na sua 

etapa de observação, se realizou com o objetivo de denunciar supostos erros da escola, sem 

que o estagiário pudesse participar efetivamente de reflexões e propostas de mudanças. Além 

disso, a autora também sinaliza que na fase de observação, os estagiários se limitavam a 

corrigir provas, sem que tivessem participado da elaboração das mesmas ou exerciam 

funções de secretaria, o que não fazia parte do processo ensino-aprendizagem. Já na 

regência, as atividades dos estagiários eram determinadas de acordo com seu suposto “dom”.  

  Segundo Daher e Sant’Anna (2009), os anos 80 e 90 foram marcados por embates 

no que se refere à formação de professores.  No entanto, a ação docente não era prioridade 

desses movimentos como fundamental no processo educacional (DAHER; SANT’ANNA, 

2009). 

A Lei 7044/82 determinou que o estágio no curso de Licenciaturas continuasse com 

as fases de observação, participação e regência, mas ainda não se evidenciou a preocupação 

de articular a realidade do ensino de 1º grau e a formação docente. Pois como afirma Andrade 

e Resende (2010),  

 

a formação do professor fica restrita às disciplinas ditas “pedagógicas” e à Prática de Ensino 

sob forma de Estágio Supervisionado, pois não se faz referência às demais disciplinas que 

compõem os currículos de formação. Em decorrência disso, é mantida a dicotomia formação 

específica e formação pedagógica (ANDRADE; RESENDE, 2010, p. 238) 
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Com o fim da Ditadura Militar em 1985, a partir das décadas de 1980 e 1990, 

aconteceram várias iniciativas com o objetivo e melhorar a formação inicial e continuada 

dos professores das redes estadual e municipal, por meio de materiais pedagógicos e 

adequação do currículo proposto oficialmente de acordo com as singularidades de cada 

turma (VICENTINI; LUGLI, 2009).  

Com a Constituição Federal de 1988, os anos de 1990 foram marcados na área 

educacional por reformas trazidas pelas novas legislações. Segundo Guiraldelli Jr (2009), a 

elaboração da nova constituição ocorreu em meio a debates, pressões, movimentos 

populares, movimentos de elites, grupos corporativos etc. Dessa maneira, as discussões 

sobre a educação ali presentes também foram marcadas por disputa de interesses diversos e 

tal constituição determinou a elaboração de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional.  

A lei 9.394 - LDB de 1996 - surgiu num contexto em que se buscava amenizar o 

problema da formação docente no Brasil, prevendo formação superior para professores em 

atuação em todas as etapas da educação básica. Mas não atendeu às expectativas, uma vez 

que “as demandas pela autonomia e aperfeiçoamento do magistério conviveram com 

iniciativas de padronização representadas por sistemas didáticos fechados, expostos de 

forma a serem seguidos em sala de aula” (VICENTINI; LUGLI, 2009, p. 224). Além disso, 

Guiraldelli Jr (2009) sinaliza que a LDB de 1996 não destoou muito das anteriores, já que 

não conseguiu contemplar todas as conquistas geradas pelo término da ditadura. No entanto, 

muitos dos seus pontos podem ser considerados positivos no que se refere à melhoria de 

certas condições da educação. Conforme assinala Arouca (2003),  

 
A trajetória da LDB 9.394/96, assim como a 4024/61, foi longa tumultuada em função da 

conjuntura histórica de democratização do país. Os interesses envolvidos eram fortes, 

contraditórios e, às vezes, inconciliáveis. Do projeto inicial do Deputado Octávio Elísio, em 

1988, ao substitutivo do Senador Darcy Ribeiro, afinal aprovado, em 1996, passaram-se oito 

longos anos (AROUCA, 2003, p. 44) 

 

 

A LDB 9.394/96 determinou alterações no nome dos níveis da educação escolar, que 

passaram a se dividir em educação básica e educação superior. Dentro da educação básica 

encontramos subníveis conhecidos como educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio. Também são consideradas modalidades escolares a educação de jovens e adultos, a 

educação profissional e a educação especial.  
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No que tange à formação de professores, o artigo 62 da LDB de 96 diz que:  

 

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação 

infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na 

modalidade normal.  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) (BRASIL, LEI 9.394/96) 

 

Segundo Saviani (2009), “a LDB sinalizou para uma política educacional tendente a 

efetuar um nivelamento por baixo: os institutos superiores de educação emergem como 

instituições de nível superior de segunda categoria, provendo uma formação mais rápida, 

mais barata, por meio de cursos de curta duração” (SAVIANI, 2009, p. 148).   

A formação de professores se fundamenta, segundo o artigo 61 da LDB, na “II – a 

associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em 

serviço” (incluído pela Lei n. 12.014 de 2009). Além disso, como podemos verificar no Art. 

65, “a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no 

mínimo, trezentas horas”. Assim, observamos que ao longo do tempo, se instituiu uma 

tentativa de incorporação de aspectos didáticos-pedagógicos na formação docente, mas 

apesar disso, ainda podemos observar que a formação docente, em nosso país, é merecedora 

de questionamentos e reflexões. Segundo Andrade e Resende (2010), 

 

Há, entretanto, uma indicação clara de que a associação entre teoria e prática só será efetivada 

mediante uma relação e uma estrutura curricular que oportunize esse tipo de ação. Caso 

contrário, continuar-se-á a mascarar a existência dessa relação, ou, o que é pior, continuará 

como de costume, ficando a cargo do próprio aluno de Licenciatura, futuro professor, a tarefa 

autônoma de estabelecer essa relação (ANDRADE; RESENDE, 2010, pp. 239-240) 

 

Cabe trazer, nesse momento em que tratamos da última LDB, as considerações feitas 

por Arouca (2003) sobre essas leis.  A autora diz que  

 
As leis de diretrizes e bases que, por natureza, dialogam com o sentido que se pretende dar à 

Educação em um país, são leis extensas (a atual, 9.394 possui noventa e dois artigos) e 

buscam definir procedimentos relacionados à educação formal, em nível nacional. Elas 

prescrevem as normas que regulamentam a atividade que se desenvolve no âmbito 

educacional, em todos os níveis, desde a futura ordenação jurídica, por parte dos Estados, 

Distrito Federal, Municípios, sistemas e estabelecimentos de ensino nas esferas das 

respectivas competências, até às ações relacionadas à micro estrutura, constituída pelas salas 

de aula e pelo trabalho do professor (AROUCA, 2003, p. 54). 

 

Vale ainda contextualizar que com a LDB de 1996, visou-se estabelecer uma lógica 

de flexibilidade nos cursos de graduação, em que os currículos mínimos foram substituídos 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação, adotadas pelo MEC, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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em que caberá a cada universidade adaptar a indicação de conteúdos, habilidades e 

competências propostas, de acordo com o projeto pedagógico do curso e de sua realidade 

acadêmica28.  

Essa proposta de organização das licenciaturas para o Brasil se evidenciou no artigo 

53, inciso II, onde se exige a revisão da regulamentação do bacharelado e da licenciatura. 

Dessa maneira, coube ao Conselho Nacional de Educação – CNE formalizar estas discussões 

a partir dos pareceres nº492/2001 e nº1363/2001 (DAHER; SANT’ANNA, 2009) 

Em discussão sobre a Reforma dos anos 2000, Sant’Anna (2012)29 chama atenção 

para o surgimento das diretrizes curriculares e o fim dos currículos mínimos. O número de 

horas de prática como componente curricular e estágios aumenta de forma considerável e a 

formação docente passa a incluir atividades de caráter cultural, não necessariamente 

apresentadas em forma de disciplinas que contam como créditos no curso. As horas são 

redistribuídas por algumas universidades entre institutos, faculdades e colégios de aplicação, 

“desmanchando, ainda que não totalmente, a ideia da formação 3+1, que por longos anos 

prevaleceu” (SANT’ANNA, 2012).  

Assim, o Parecer CNE/CP 9/2001 ressalta o contexto da época de mudanças ocorridas 

no país no que se refere ao avanço e a disseminação de tecnologias da informação e da 

comunicação. “A internacionalização da economia confronta o Brasil com a necessidade 

indispensável de dispor de profissionais qualificados” (BRASIL, PARECER CNE/CP 

9/2001, p.3). O documento ainda afirma que uma das dificuldades encontradas para a 

implementação de políticas educacionais que visem à melhoria da educação básica é o 

preparo inadequado de professores. Assim, a preocupação de rever o modelo tradicional da 

formação docente fica evidente nas diretrizes impostas neste parecer, que apresenta 

diretrizes para a formação de professores, levando em conta a necessidade de haver uma 

contextualização social para repensar o papel do docente. Este documento foi submetido à 

apreciação da comunidade educacional em cinco audiências públicas regionais, uma reunião 

institucional, uma reunião técnica e uma audiência pública nacional. 

                                                 
28 Guiraldelli (2009) aponta que uma medida semelhante também foi estabelecida para as escolas, uma vez que 

essa lei determinou a existência de um núcleo comum do que deveria ser ensinado para todo o território 

nacional, e uma parte diversificada. Isso possibilitou a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), pelo MEC. Assim, esse documento deveria ser capaz “de orientar as ações educativas do ensino 

obrigatório, de forma a adequá-lo aos ideais democráticos e à busca da melhoria da qualidade do ensino nas 

escolas brasileiras” (BRASIL, PCN, 1997, p. 14) 
29 Informações retiradas de sua apresentação “Ementas e programas como práticas discursivas institucionais 

de formação do professor de E/LE”, na Mesa Coordenada: “Políticas institucionais e práticas discursivas: 

formação do professor e o ensino de espanhol”, no VII Congresso Brasileiro de Hispanistas, em setembro de 

2012. 
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Ainda em 2001, o parecer CNE/CP 27/2001 alterou a redação do item 3.6, alínea c, do 

Parecer CNE/CP 9/2001, no que se refere ao estágio curricular supervisionado, que passaria 

a acontecer na segunda metade do curso. Quanto à sua realização,  

 
deve, de acordo com o projeto pedagógico próprio, se desenvolver a partir do início da 

segunda metade do curso, reservando-se um período final para a docência compartilhada, sob 

a supervisão da escola de formação, preferencialmente na condição de assistente de 

professores experientes. Para tanto, é preciso que exista um projeto de estágio planejado e 

avaliado conjuntamente pela escola de formação inicial e as escolas campos de estágio 

(BRASIL, CNE/CP 27/2001, p.1)  
 

 

A necessidade de estabelecer reflexões nos cursos de formação a respeito do 

planejamento e a execução das práticas no estágio segue sendo discutida posteriormente no 

Parecer CNE/CP 28/2001, onde se indicou a necessidade de estabelecer uma distinção entre 

a prática como componente curricular e a prática de ensino e o ES. A maneira como se dá a 

explicação de tal distinção não deixa clara no documento, a diferença entre a Prática de 

Ensino e ES, pois primeiramente apresenta-se o que é a Prática como componente curricular 

e depois trata-se do ES, sem mencionar a prática de ensino como algo de natureza diferente. 

Essa falta de clareza gera divergências na interpretação por parte das universidades do que 

deve ser considerado “Prática como componente curricular” e “Prática de Ensino”, devendo 

esta última corresponder ao estágio30.  

Segundo o documento, a Prática como componente curricular é uma prática que vai 

além dos dispositivos legais, consistindo em uma “atividade tão flexível quanto outros 

pontos de apoio do processo formativo, a fim de dar conta dos múltiplos modos de ser da 

atividade acadêmico-científica” (BRASIL, PARECER 28/2001, p. 9). Dessa maneira, 

estipulou-se que ela deve acontecer durante todo o processo formativo, do início ao fim, não 

deixando de estar articulada com o ES. Propõe-se então que esta correlação teoria e prática 

seja “um movimento contínuo entre saber e fazer na busca de significados na gestão, 

administração e resolução de situações próprias do ambiente da educação escolar” (BRASIL, 

PARECER 28/2001, p. 9), pois “esta relação mais ampla entre teoria e prática recobre 

múltiplas maneiras do seu acontecer na formação docente” (BRASIL. PARECER CNE/CP 

28/ 2001, p. 10). Como sinaliza Souza (2013), os enunciados apresentados por este 

documento, bem como o Parecer CNE/CP 9/2001, apontam para a realização de uma reforma 

do currículo das licenciaturas a partir de uma “necessidade de mudança na maneira de 

                                                 
30 Souza (2013) realizou um estudo sobre os fluxogramas dos Cursos de Letras (habilitação português-

espanhol) da UFF, UFRJ, UERJ, em que mostrou os diferentes entendimentos a respeito das disciplinas 

referentes às práticas como componente curricular e os estágios. 
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compreender a relação entre teoria e prática, além das diferentes maneiras de se compreender 

o próprio conceito de prática” (SOUZA, 2013 p. 70).  

Por outro lado, temos o estágio curricular supervisionado de ensino, entendido   

como o tempo de aprendizagem que, através de um período de permanência, alguém se 

demora em algum lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo e depois poder exercer 

uma profissão ou ofício. Assim o estágio curricular supervisionado supõe uma relação 

pedagógica entre alguém que já é um profissional reconhecido em um ambiente institucional 

de trabalho e um aluno estagiário. Por isso é que este momento se chama estágio curricular 

supervisionado. (BRASIL. CNE/CP28/2001, p. 10) 

 

Este Parecer reforça que “o estágio curricular supervisionado deverá ser um 

componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade 

intrinsecamente articulada com a prática e com as atividades de trabalho acadêmico” 

(BRASIL. CNE/CP28/2001, p. 11). 

O CNE, no ano seguinte, publicou as Resoluções nº1 CNE/CP/2002 e a nº 2 

CNE/CP/2002, que oficializaram os princípios apresentados pelos pareceres CNE/CP 

9/2001, CNE/CP 27/2001 e CNE/CP 28/2001. 

Portanto, a Resolução CNE/CP 1/ 2002 institui Diretrizes Curriculares Nacionais para 

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

graduação plena31. Valoriza-se neste documento, a natureza interdisciplinar de formação do 

ES, que deve ser uma oportunidade para o futuro professor estar em contato com o que 

poderá ser sua situação de trabalho, “através de um processo de estudo, análise, 

problematização, teorização, reflexão, proposição de alternativas, intervenção e 

redimensionamento da ação” (ANDRADE; RESENDE, 2010, pp. 243-244). 

Já a resolução CNE/CP 2, de 2002, dispõe a respeito da duração e da carga horária dos 

cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação. 

Vejamos: 

 
Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

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

de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-prática 

garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes 

comuns: 

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do 

curso; 

II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda 

metade do curso; 

III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza científico 

cultural; 

                                                 
31 O prazo previsto no art. 15 dessa Resolução: “Os cursos de formação de professores para a educação básica 

que se encontrarem em funcionamento deverão se adaptar a esta Resolução, no prazo de dois anos” foi adiado 

pelo Parecer CNE/CP 4/2004 para o ano letivo de 2006. 
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IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais. 

 

 

Cabe comentar que o aluno que já atua regularmente como docente na educação 

básica pode reduzir a sua carga de estágio à metade conforme o Parágrafo Único: “os alunos 

que exerçam atividade docente regular na educação básica poderão ter redução da carga 

horária do estágio curricular supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas” 

(BRASIL. CNE/CP 2/2002, p.1)32. 

Ao fixar a carga horária mínima do ES, esta resolução convocou para a discussão a 

organização e reformulação dos estágios nas universidades. No entanto, como chama 

atenção Velloso (2012 ), 

 
fixando de forma sumária a carga horária mínima de estágio supervisionado, instaura 

dificuldades para sua implementação, em especial para cursos que encontram campo restrito 

de estágio, tais como licenciatura em filosofia, licenciatura em sociologia, licenciatura em 

enfermagem, licenciatura em farmácia, dentre outros, o que pode comprometer 

qualitativamente essa atividade formativa (...) (VELLOSO, 2012, p. 7) 

 

E também temos que levar em conta, que a qualidade da atividade de estágio não se 

relaciona unicamente com a carga horária exigida, mas com uma série de fatores, entre eles 

a experiência de interação com o campo profissional, em que a participação do professor em 

atuação na escola que recebe estagiário faz parte de forma direta no cumprimento desta 

exigência e experiência e que muitas vezes não é reconhecido. 

É importante comentar ainda sobre a lei 11.788, publicada em 2008. Essa lei dispõe 

sobre o estágio de estudantes de qualquer área profissionalizante. O Art 1° define o estágio 

como um  

ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino 

regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 

educação de jovens e adultos. (BRASIL, LEI 11.788/2008) 

 O ES obrigatório, o que nos interessa neste estudo, é definido no §1º do art. 2º dessa 

lei “como pré-requisito no projeto pedagógico do curso para aprovação e obtenção do 

diploma” (BRASIL, LEI 11.788/2008). Dessa maneira, encontramos, no documento, as 

normas que regulamentam a realização do estágio que servem como base para a 

                                                 
32 Posteriormente, a Portaria nº 2252 de 2003 determinou que a participação dos alunos em programa de 

alfabetização de jovens e adultos pode ser contabilizada em dobro, no cumprimento das atividades previstas 

nos incisos I, II e IV da Resolução  2/2002, ou seja,  dentro também das 400 horas exigidas do ES.  
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regulamentação interna das instituições superiores, inclusive os Cursos de Licenciatura. É 

uma lei importante quando se trata da legislação que rege o estágio no Brasil.  

Retomando as Resoluções de 200233, elas apresentaram uma proposta de mudança 

que visava a interferir na cisão teoria-prática e que se preocupava com uma formação que 

preparasse para o trabalho. Elas intensificaram o caminho para a reforma das licenciaturas 

nas universidades públicas, propiciando espaços de reflexões a respeito de quais escolhas 

curriculares tomar, que saberes valorizar no âmbito acadêmico de formação docente. Como 

ressalta Souza (2013), “a reforma dos cursos de nível superior nasceu dentro de uma 

conjuntura que dá relevância à possibilidade de cada universidade formar um perfil de 

profissional em consonância com a realidade social das comunidade em que atua” (SOUZA, 

2013, p. 32). 

Segundo Daher e Sant’Anna (2009), cada universidade, de acordo com o mínimo 

estipulado legalmente na realização dos estágios, compreendeu e aplicou a legislação de 

acordo com suas necessidades, possibilidades, interesses, etc: “Atender a qualquer projeto 

de reforma e mudança numa instituição dessa natureza implica necessariamente polêmica, 

negociações...” (DAHER; SANT’ANNA, 2009, p. 26). Assim, configuram-se num quadro 

nacional, muitas diferenças no modo como as instituições organizam seus cursos de 

licenciatura.  

No próximo item, apresentamos informações voltadas para a formação docente nos 

Cursos de Letras, habilitação em língua espanhola no estado do Rio de Janeiro, locus desta 

investigação. 

 

1.2. Memória da Licenciatura em Letras (Habilitação Português/ Espanhol): 

Rio de Janeiro como locus de investigação 
 

   Devemos assinalar desde já que as considerações relativas à formação docente de 

espanhol desta seção partem do âmbito do Brasil, mas direcionam o foco para o estado do 

Rio de Janeiro, que é o que mais nos interessa nesta pesquisa.  

Cabe lembrar que tomamos como base para as informações deste item alguns estudos 

reconhecidos, documentos legais e entrevistas com docentes que atuavam no Curso de 

Licenciatura (Português-Espanhol) quando da implementação da Prática de ensino e ES de 

                                                 
33 É importante informar a publicação recente da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, que coloca 

em vigência uma nova organização dos cursos de Licenciatura. 
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espanhol no Rio de Janeiro em universidades públicas, a fim de (re)construir uma memória, 

que assim como a história, é (des)organizada através da seleção, ruptura, denegação, da 

tentativa de controle, etc do que é dito ou não dito.   

Como já foi antecipado no início deste capítulo, o que nos importa é a noção de 

memória que se desloca da lembrança de algo que efetivamente aconteceu para uma forma 

de o sujeito se dizer e dizer o mundo (CORACINI, 2011). Portanto, não tomamos as 

informações obtidas pelas entrevistas como um relato, mas como produções discursivas que 

correspondem às expectativas, aos valores, modo de ver o mundo dos sujeitos, a partir da 

definição do que é ou não valorizado, do que é ou não apagado da história.  

Antes de dar prosseguimento, faz-se necessário apresentar as professoras 

entrevistadas: a professora Vera Lúcia de Albuquerque Sant’Anna, que ingressou como 

docente do Instituto de Letras da UERJ em 198134 e a professora Célia Regina de Barros 

Mattos, que ingressou na Faculdade de Educação da UFRJ, em 198935. Ambas foram 

professoras da primeira turma de Prática de Ensino com ES de espanhol em cada uma dessas 

universidades, deixando evidentes as relações que possuem com nosso interesse de 

investigação. Tentamos também contato com a professora pioneira na UFF, Anita Alvarez 

Parada, que por motivos independentes de sua vontade, não pôde nos receber. A UFRRJ não 

foi incluída tendo em vista que seu curso de Licenciatura em Letras em espanhol teve início 

em 2009, portanto, já no período da pós-reforma de 2006. 

As entrevistas foram realizadas no espaço de trabalho das convidadas, gravadas por 

aparelho de áudio, e depois transcritas36. Para tal, elaboramos um roteiro com base na 

proposta de Daher (1998), com dois blocos temáticos, a partir dos quais formulamos os 

                                                 
34 A professora Vera Sant’Anna ainda atua no Instituto de Letras da UERJ. Quando começou, o Instituto de 

Letras só oferecia Cursos de Licenciatura. Não havia Bacharelado, que foi surgir um tempo depois. No entanto, 

desde o início de sua atuação, o curso já era habilitação dupla - Português Espanhol (Informações obtidas por 

meio da entrevistada) 
35 A professora Célia Regina atuou pela primeira vez na UFRJ como professora bolsista de Prática de Ensino 

de 1989 até 1992, quando foi aprovada para um concurso na UFF.  No final da década de 80, também foi 

professora contratada na UERJ, onde deu aula de Prática de Ensino substituindo a professora Vera Sant’Anna, 

que teve que se afastar por conta do Mestrado. Retornou como docente efetiva da Faculdade de Letras da UFRJ 

em 1999. Apesar de sua matrícula ser da Letras, desejou assumir novamente a vaga de professora de Prática 

de ensino da Faculdade de Educação, pois esta ficou vazia durante todo o tempo em que esteve fora. Atuou 

assim até 2010, quando chegou um professor aprovado em concurso para ocupar esse cargo. Atualmente, é 

professora somente da Faculdade de Letras da UFRJ. (Informações obtidas por meio da entrevistada) 
36 As transcrições das entrevistas estão disponibilizadas no DVD (anexo). Devido ao objetivo desta pesquisa, 

optamos por fazer uma transcrição simples que não considera aspectos entonacionais e paralinguísticos, assim 

como outros trabalhos do nosso grupo de pesquisa (BARRETO 2010; MOKODSI, 2010), com base em 

Marcuschi (2006). 
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objetivos e os problemas37 que nos levaram à constituição de 13 perguntas38. Os blocos 

temáticos são: (1) O entrevistado e sua atuação no início da Licenciatura de espanhol no Rio 

de janeiro e (2) A Licenciatura de espanhol e o Estágio Supervisionado. No apêndice B, 

encontra-se o roteiro elaborado na íntegra.  

  Cabe frisar que não é objetivo desta pesquisa tomar as entrevistas como foco de 

análise discursiva. Sua função foi a de fazer um registro e, assim, contribuir de forma 

significativa para a reconstituição da memória discursiva acerca da formação docente de 

espanhol, mais especificamente do ES de espanhol na escola básica39.  

Retomando, é no século XIX que a noção de educação nacional se consolida no país, 

com a criação do Colégio Pedro II em 1837, principal instituição de ensino secundário do 

país na época (PICANÇO, 2003). Paraquett (2009) relembra que o ano de 1919 inicia a 

história do ensino do espanhol no Brasil, quando ocorre a institucionalização desta disciplina 

no Colégio Pedro II, mantendo-se como disciplina optativa até 1925. Neste ano, houve o 

primeiro concurso público para professor de espanhol no Rio de Janeiro, e o espanhol chegou 

ao ensino brasileiro, ministrado pelo professor Antenor Nascentes no Colégio Pedro II. Em 

1920, o professor Antenor Nascentes publicou a primeira gramática de espanhol do Brasil: 

“Gramática da Língua Espanhola”. A cadeira de espanhol foi criada em reciprocidade ao ato 

do governo do Uruguai que criou uma cadeira de português (NASCENTES, 1943).   

Nos anos 30, são criados os primeiros cursos universitários de Letras no Brasil40, mas 

só em 1942 começaram a funcionar as cadeiras de Língua e Literatura Espanhola. No início, 

os cursos de Línguas Estrangeiras estavam muito mais voltados para o mundo da reflexão 

poética, cuja ênfase era dada aos estudos de literatura em detrimento aos estudos de língua. 

A língua era ministrada indiretamente por meio da análise dos textos literários (FIORIN, 

2006).  

No período do Estado Novo, aconteceram medidas de normatização da língua 

portuguesa no Brasil, fazendo com que o alcance às línguas estrangeiras fosse minimizado. 

                                                 
37

  É importante ressaltar que os objetivos e problemas do roteiro das entrevistas não devem se confundir com 

os problemas e objetivos da pesquisa.  
38 Daher (1998), em sua proposta original, além dos objetivos e problemas, incluiu hipóteses para a 

concretização da perguntas. No caso desse estudo, optamos por não incorporar hipóteses devido à 

heterogeneidade do curso de Licenciatura em cada uma das universidades consideradas para a entrevista.  
39 É importante salientar que os fragmentos destacados foram selecionados do interior de um dado universo de 

textos a que se teve acesso por meio das perguntas do pesquisador, que é aquele, que a partir das respostas 

dadas pelos entrevistados, determina o que merece ser mencionado na pesquisa 
40 Ainda que houvesse reivindicações anteriores para a existência de uma formação superior em línguas, os 

primeiros cursos universitários de Letras surgem formalmente nos anos 30: Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras (FFCL/USP, 1934); Universidade do Distrito Federal (UDF, 1935); Faculdade Nacional de Filosofia da 

Universidade do Brasil (FNF da UB, 1939); Universidade de Minas Gerais (UMG, 1939) (FIORIN, 2006).  
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Isso fez com que o monolinguismo ganhasse força no Brasil junto a sentimentos de 

“brasilidade”. O problema da  pluralidade de culturas no país encontrou condições 

necessárias nesse período em que se buscava o ideal de pátria, representado por um único 

idioma, único povo e única ideologia (PICANÇO, 2003). 

Daher (2011) recorda que até 1942, a formação de professores de espanhol não se 

constituía como foco de ensino para as escolas regulares, pois a língua não fazia parte das 

disciplinas do currículo oficial. Com o decreto-lei 4244/42, instituído dentro de uma política 

educacional do Estado Novo, promulgado em meio à chamada Reforma Capanema, fica 

estabelecido o ensino de espanhol entre as disciplinas da grade curricular das escolas 

brasileiras, apesar de sua carga horária ser diferente do francês e do inglês, que se mantinham 

no currículo por três anos e o espanhol por apenas um. A autora chama atenção que o 

espanhol foi incluído no currículo das escolas por esse decreto no contexto do Estado Novo, 

que impunha “redes de escolarização centralizadas, marcadas por intensa regularização e 

controle” 41. 

Conforme o documento de lei, essa reforma dividiu o ensino secundário em dois ciclos: 

o primeiro, curso ginasial (4 anos de duração) e o segundo subdividido em curso clássico e 

científico (três anos de duração). Segundo Picanço (2003), foi nessa reforma de 1942 que o 

espanhol foi introduzido pela primeira vez nos programas oficiais. Até esse momento, o 

francês, inglês e o alemão eram geralmente as línguas ofertadas. No entanto, o alemão foi 

retirado do currículo oficial das escolas secundárias42. Vejamos o documento: 

 

CAPÍTULO II 

DOS CURSOS CLÁSSICO E CIENTÍFICO 

    Art. 12. As disciplinas pertinentes ao ensino dos cursos clássico e científico são as 

seguintes: 

          I. Línguas: 

    1. Português. 

    2. Latim. 

    3. Grego. 

    4. Francês. 

                                                 
41 Anotações feitas a partir da apresentação “Desafio do ensino de espanhol para a formação de professores no 

século XXI” da mesa coordenada “O ensino do espanhol e os seus desafios no século XXI”, realizada no IV 

Simpósio Internacional de Letras Neolatinas, em 2011. Sobre essa questão, ver também Rodrigues (2010). 
42  Segundo Picanço (2003), a língua espanhola, nessa época, era conhecida como a língua de Cervantes, 

Becker e Lope de Vega. E por ser uma língua que apresenta uma literatura de um povo que teve uma importante 

participação na história ocidental, como episódios de conquistas territoriais com heróis nacionais como El Cid, 

Rainha Isabel, o imperador Carlos V e os conquistadores, o espanhol tinha os atributos necessários para 

substituir o alemão na escola. Complementando, de acordo com Daher (2011), essa decisão estava de acordo 

“com um discurso franquista autoritário e com um projeto nacionalista do Estado Novo e do quadro imposto 

pela 2ª guerra”. 
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    5. Inglês.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    6. Espanhol. 

        II. Ciências e filosofia: 

    7. Matem7ática. 

    8. Física. 

    9. Química. 

    10. Biologia. 

    11. História geral. 

    12. História do Brasil. 

    13. Geografia geral. 

    14. Geografia do Brasil. 

    15. Filosofia. 

          III. Artes: 

    16. Desenho. 

(BRASIL, Reforma Capanema, Decreto-Lei 4244/42 Título II, Capítulo II – Dos Cursos 

Clássico e Científico) 

 

 

Em relação à formação dos professores que atuariam nessas disciplinas, o mesmo 

decreto determinou, no Título V, Capítulo V – Dos professores, que  “1. Deverão os 

professores do ensino secundário receber conveniente formação, em cursos apropriados, em 

regra de ensino superior” (BRASIL, REFORMA CAPANEMA, DECRETO-LEI 4244/42). 

Assim, esse decreto que instituiu o ensino de espanhol no nível secundário, estabeleceu ao 

mesmo tempo a necessidade de que esses professores recebessem formação de nível 

superior.  

Como já mencionado no item anterior, este decreto intitulado Lei Orgânica do Ensino 

Secundário fazia parte de um conjunto de medidas chamado Leis Orgânicas do Ensino. Esse 

conjunto, bem apontado por Daher (2011)43, caracterizou a instituição de uma estrutura 

“dual”, colocando de um lado aqueles que frequentariam o ensino secundário e a 

universidade, e de outro, aqueles que participariam do ensino para a agricultura, a indústria 

e o comércio. A autora acrescentou ainda, que tal documento marcou o retorno da vinculação 

ensino primário à Escola Normal, não contemplando o ensino secundário e que isso resultou 

num apagamento do projeto de formação docente dos anos 20 e 30, que estabelecia a 

institucionalização da formação de docentes em nível superior44. 

A formação em língua e Literaturas espanhola e hispanoamericana integrava o curso 

de Letras Neolatinas. Além do espanhol, esse curso também formava as línguas francesa e 

italiana e suas literaturas (DAHER, 2011). Sobre isso, Picanço (2003) assinala que o fato de 

haver professores formados em espanhol pode também ter favorecido a inclusão do espanhol 

                                                 
43 Anotações feitas a partir da apresentação “Desafio do ensino de espanhol para a formação de professores no 

século XXI” da mesa coordenada “O ensino do espanhol e os seus desafios no século XXI”, realizada no IV 

Simpósio Internacional de Letras Neolatinas, em 2011.  
44 Esse projeto foi iniciado pelo Manifesto dos Pioneiros de 1932, no Rio de Janeiro e São Paulo. 
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no currículo, pois poderia facilitar a contratação para atuação nas aulas de língua espanhola 

da primeira série do colegial. A autora também destaca como outro possível fator para a 

inclusão do espanhol junto ao inglês e francês na grade escolar, a facilidade de encontrar 

livros em espanhol, não somente aqueles relacionados à literatura, mas também a outras 

áreas do conhecimento. A partir da década de 40, o mercado editorial no Brasil começa a se 

aquecer uma vez que o governo incentivou a publicação de livros didáticos, resultando num 

momento significativo de publicações de livros de espanhol. Na portaria nº556 de 1945, 

encontramos instruções metodológicas para a execução do programa de espanhol que 

priorizam autores consagrados da literatura como conteúdo obrigatório e o estudo da norma 

cuja referência de linguagem vem de poetas e prosadores. Assim, a língua espanhola “servia 

muito bem à expectativa de erudição das classes dirigentes, ao mesmo tempo que 

representava, para o governo, um modelo de patriotismo e respeito às tradições e histórias 

nacionais” (PICANÇO, 2003, p. 37). 

Desde a década de 40, começamos a encontrar cursos de Letras Neolatinas, como o da 

Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette, que foi integrado depois ao curso de Letras 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No ano de 1941, foi criado o curso de Letras 

Neolatinas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, marcando a primeira vez que uma 

língua estrangeira era estudada num curso de formação de professores, pois este curso 

formava professores de espanhol, francês e italiano (PARAQUETT, 2009). Pouco tempo 

depois, em 1951, houve a criação do curso de Letras Neolatinas pela Universidade 

Fluminense de Filosofia, hoje, Universidade Federal Fluminense45.  

Segundo Picanço (2003), até meados do século XX, o ensino de línguas estrangeiras 

nas escolas do Brasil fazia parte das disciplinas das humanidades clássicas, ou seja, estava 

voltada para uma formação humanística, o que começou a mudar na década de 50, quando 

houve uma mudança nos paradigmas educacionais, dando mais importância para o mundo 

do trabalho. Dessa maneira, a forma de conceber as línguas estrangeiras como disciplinas 

escolares também foi afetada.  

                                                 
45 Em 1960, a Faculdade de Filosofia se ampliou e se tornou de Filosofia, Ciências e Letras (PROAC, 2002). 

Com a reestruturação determinada pelo decreto 62.414, de março de 1968, a Universidade passou a se chamar 

Universidade Federal Fluminense, e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi desmembrada em diversas 

unidades, entre elas, o Instituto de Letras. 
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Com a LDB 4.024/196146, as línguas estrangeiras passaram a ser consideradas como 

Disciplina Complementar ao Núcleo Pedagógico/ Parte diversificada47, o que significou 

deixar para cada escola a decisão de escolher qual idioma estudar. Essa 

escolha era aberta à comunidade escolar, que decidia entre uma língua clássica 

como o latim e o grego, ou uma moderna, como o inglês, o francês e o espanhol. Com isso, 

a oferta do ensino de espanhol, antes incorporado à grade curricular obrigatória das escolas 

em 1942, se tornou quase extinto. Como comenta Rodrigues (2010) a partir de sua análise,  

a própria omissão do sintagma “língua estrangeira” na LDB de 1961 se constitui numa 

evidência de que a questão do ensino de línguas, a partir da década de 50 no Brasil, apontava 

para sua interpretação, por parte das autoridades legisladoras, como disciplina 

“complementar”, optativa”, “extracurricular”” (RODRIGUES, 2010, p. 92). 

 

Com o parecer 283/62 de Valnir Chagas, do Conselho Federal de Educação (CFE), e 

incorporado pela Lei de Diretrizes e Bases de 1968, a habilitação em Letras Neolatinas 

passou a se dividir em habilitações por idioma, extinguindo as Faculdades de Filosofia. 

Assim, surgiram as habilitações duplas, como por exemplo, Letras- Português/Espanhol e 

suas respectivas Literaturas. Apesar da mudança na organização dos cursos de graduação, 

Daher e Sant’Anna (2009) afirmam que essa reestruturação manteve o beletrismo  

de um lado – tendo em vista que as pesquisas tinham como foco uma orientação literária e/ou 

estudos da história da língua (fonética, morfologia, sintaxe, lexicologia históricas)- e a 

formação pedagógica, de outro, mantida sob a  orientação de faculdades de Educação, uma vez 

que a proposta de reforma universitária reforça essa divisão (DAHER; SANT’ANNA, 2009,  

p. 17). 

 

 Isso se deve, segundo as autoras, ao fato de a trajetória dos cursos de Letras ser 

marcada por uma valorização dos saberes acadêmicos desvinculados da situação de ensino.  

A tradição dos cursos de Letras demonstra que ficava a cargo das Faculdades de 

Filosofia, o foco de conteúdos relativos às disciplinas de conhecimentos específicos, e a 

preocupação com a formação de professores voltada para a prática docente era atribuída à 

Faculdade de Educação (DAHER; SANT’ANNA, 2009). Logo, verificamos a existência de 

dois currículos independentes na formação de professores em Letras. Um referente à 

habilitação em Bacharel em Letras e outro, referente à formação de professor.   

                                                 
46 A LDB 4.024/1961, segundo Rodrigues (2010), foi a primeira legislação específica sobre a educação do 

país a tramitar regularmente no Congresso Nacional e ser sancionada pelo presidente da República. 
47 Além do espanhol, as outras línguas estrangeiras também passaram a não ser mais obrigatórias na educação 

brasileira. 
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Mais adiante em 1969, o artigo 2 da Resolução 9/1969 determina a obrigatoriedade 

da prática de ensino das matérias que sejam objeto de habilitação profissional, sob ES em 

escolas da comunidade.  

 

Art. 2º - Será obrigatória a Prática de Ensino das matérias que sejam objeto de 

habilitação profissional, sob forma de estágio supervisionado e desenvolver-se em 

situação real, de preferência em escola da comunidade. (BRASIL. Conselho 

Federal de Educação. Resolução nº9 de 1969). 

 

Retomando as dificuldades que essa decisão pode trazer aos cursos de Licenciatura, 

brevemente comentados anteriormente, Daher (2011) chama atenção que, na época, havia 

raras escolas que ofereciam o ensino de espanhol. Isso resultou na restrição da prática à 

disciplina de língua portuguesa. Dessa maneira, o campo de atuação dos professores de 

espanhol era limitado aos institutos de língua e ou docência universitária. Em relação aos 

institutos de línguas, ficava a seu cargo a preparação dos professores de espanhol, que eram 

em sua maioria, nativos com ou sem formação universitária na área.  

Nessa década, a “organização de objetivos, a seleção de conteúdos, o estabelecimento 

de estratégias de ensino, a programação de avaliações, entre outras que garantam, a partir do 

planejamento, a estimativa de resultados esperados” (DAHER; SANT’ANNA, 2009, p. 17) 

foram privilegiados como tarefas do professor, marcando uma concepção de formação de 

professores como um treinamento que os tornasse capazes de usar determinados métodos e 

instrumentos na docência.  

A partir dos anos 70, apesar das limitações impostas por lei, Picanço (2003) lembra 

que o espanhol e o francês só permaneceram em algumas escolas devido à persistência de 

professores que lutaram para não perderem suas aulas, bem como para que os idiomas não 

fossem considerados inúteis.  

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 5.692 de 1971 (BRASIL, 

1971), não alterou o que foi determinado na anterior no que tange às línguas estrangeiras.  

Para Rodrigues (2010), essa lei contribui com  

 
a cristalização da cisão entre conteúdos obrigatórios e ensino de línguas48, desvinculando o 

estudo das línguas estrangeiras da situação cotidiana da sala de aula e de sua função na 

formação geral do aluno, em consonância com as outras disciplinas da grade curricular 

regular (RODRIGUES, 2010, p. 96) 

 

                                                 
48 Grifos da autora. 
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Com o formato “optativo”, o ensino de línguas estrangeiras nas escolas públicas 

passou por um momento de desvalorização. Picanço (2003) informa que, nessa época, não 

havia uma política clara de investimento na formação de professores. Assim, o MEC usou a 

precariedade do ensino de línguas estrangeiras como argumento para que ela não fosse 

disciplina obrigatória. Além disso, podemos observar que durante esse período, já havia uma 

preferência pelo ensino de inglês por ser o idioma privilegiado nas relações comerciais e 

diplomáticas, o que não significa que não existia grupos de resistência quanto a essa questão 

devido à forte influência cultural hispano-americana que havia no Rio de Janeiro e em outras 

partes do Brasil, especialmente da música.  

De acordo com Picanço (2003),  

A preferência pelo inglês como opção de língua pode ser entendida como o resultado dos 

acordos entre o governo brasileiro e os bancos norte-americanos, mas sobretudo como 

resultado da sobrevalorização do idioma no panorama mundial e como exigência do mercado 

de trabalho para o acesso a novas tecnologias. [...] o idioma espanhol não encontrava eco no 

mundo para que fosse valorizado como disciplina escolar no Brasil. (PICANÇO, 2003, pp. 

52-53). 

 

A falta de prestígio do espanhol nessa década é também assinalada por Paraquett 

(2010), ao dizer que, assim como esta disciplina, a educação nacional também passava por 

uma desvalorização devido aos anos duros da ditadura militar. Assim, as relações com a 

América Latina, em especial a de Língua Espanhola, estavam em suspenso. Esse momento 

histórico foi marcado pela dificuldade que os recém-formados em espanhol, como também 

em italiano, tiveram para encontrar um mercado de trabalho, tendo que ministrar aulas de 

português ou ocupar outros cargos dentro da escola (PICANÇO 2003).  

Ainda sobre as Leis de Diretrizes e Bases de 1961 e 1971, concordamos com 

Paraquett (2009) ao comentar que nelas,  

 
não se especifica a língua estrangeira a ser estudada nas escolas, deixando-se essa escolha 

para as instituições, que deveriam privilegiar, pelo menos, uma língua estrangeira moderna. 

Esse dado nos ajuda a pensar que não foi por determinação legal que o inglês se manteve 

durante tanto tempo ocupando um espaço quase exclusivo em muitas instituições brasileiras 

(PARAQUETT, 2009, p. 125) 

 

A lei não determinou qual língua estrangeira seria estudada, mas essa escolha  é feita 

a partir das relações de poder estabelecidas na sociedade. Para Foucault (2010), o poder é 

descentralizado. Não vem de um centro, instituições ou Estado, mas se instaura de múltiplas 

formas, em todas as direções e sentidos. Como comenta Veiga-Neto (2011), com base no 

filósofo,  
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o Estado não é a fonte central do poder, mas sim uma matriz de individualização “sobre” a 

qual cada um tem construída a sua subjetividade, vive sua vida e pratica suas ações. O poder 

se exerce no Estado, mas não se deriva dele, pelo contrário, o poder se estatizou ao se abrigar 

e se legitimar sob a tutela das instituições estatais. (VEIGA-NETO, 2011, p. 120)   

 

Essa concepção foucaultiana pode nos ajudar a compreender que a escolha 

predominante pela língua inglesa pelas escolas na época e que continua até hoje é 

profundamente conduzida por relações de poder que supõem condições históricas 

complexas, que vão além de uma determinação legal.  

Por volta dos anos 80, a formação do professor de espanhol começou a mudar, pois 

esta disciplina voltou a fazer parte do Ensino básico. Até então, não havia Prática de Ensino 

de espanhol e consequentemente ES nas escolas desta língua. Os alunos de Letras realizavam 

Prática e estágio somente de Língua portuguesa. Assim, o retorno de discussões sobre o 

ensino de espanhol, pelo menos de forma mais evidente, se deve muito aos movimentos 

organizados pelos docentes, como por exemplo, a fundação da Associação de Professores 

de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro (APEERJ), em 1981, e posteriormente, associações 

de outros estados do Brasil. Concordamos com Paraquett (2009) que afirma que 

essas associações representaram e continuam representando um papel fundamental na 

organização de nossa comunidade, que passou a se encontrar periodicamente em congressos 

que serviram e servem para definir questões de ordem política e científica de grande 

importância (PARAQUETT, 2009, p. 126). 

 

Nas entrevistas com as professoras Vera Sant’Anna e Célia Regina, ficou evidente 

que a criação da disciplina de Prática de Ensino de espanhol em universidades públicas do 

Rio de Janeiro e consequentemente a realização do ES nas escolas foram resultado de um 

período de embates e lutas a fim de que o espanhol entrasse na grade curricular da rede 

pública estadual em 1985. A Associação de Professores de Espanhol do Rio de Janeiro 

(APEERJ), sob a presidência da professora de Maria de Lurdes Martini, em conjunto com a 

comunidade de professores de espanhol foi decisiva nesse processo49.  A professora Vera 

acompanhou essa mobilização como uma das fundadoras da APEERJ. 

Leiamos um trecho em que as professoras comentam isso. 

Nesse intervalo de final dos anos oitenta então, as coisas começam a ter um, ganhar uma 

outra cara, porque começa a ter escola pra fazer estágio. Então, assim, no final dos anos 

oitenta eu já tenho escolas pra mandar meus alunos. [...] Quando o estado, em oitenta e cinco, 

manda os professores de Espanhol para as escolas de ensino médio, aí a gente começa a ter 

escola pra levar o aluno. (VERA SANT’ANNA, 08/01/2014) 

 

A partir do momento em que a Professora Maria de Lurdes Martini mobilizou toda 

comunidade de Espanhol para que o Espanhol entrasse como língua optativa, opcional, no 

Ensino Médio...a partir disso houve, houve uma justificativa para que Espanhol entrasse na 

Prática de Ensino. Até então, Espanhol não tinha na Prática de Ensino. Por quê? Porque não 

                                                 
49 Recomendamos mais uma vez a leitura de Vargens (2012). 



  

41 
 

tinha Espanhol no Ensino Médio, só tinha Inglês e Francês. [...]Conseguimos que o Espanhol 

entrasse para o Ensino Médio, então agora tem sentido que se reivindique isso. Então foi aí 

que Espanhol... criaram, na UFRJ, a disciplina chamada Prática do Ensino e a outra chamada 

Didática Especial do Espanhol. (CÉLIA REGINA , 25/08/2014) 

 

 

Segundo as entrevistadas, o fato de os colégios estaduais de nível médio passarem a 

ofertar esta língua estrangeira possibilitou a criação da disciplina de Prática de Ensino de 

espanhol e que o estágio, antes realizado na própria universidade, passasse a ser nessas 

escolas50.  

No caso da UERJ, com a iminência de um concurso para professor de espanhol do 

estado, foi elaborado um documento direcionado à Faculdade de Educação com o intuito de 

solicitar a abertura da Prática de Ensino de espanhol naquela universidade. Segundo a 

professora Vera, a primeira turma foi oferecida pela Faculdade de Educação totalmente 

desvinculada do Instituto de Letras: 

eu montei um texto, e foi encaminhado à direção da Faculdade de Educação, solicitando que 

fosse aberto a Prática de Ensino de Espanhol. Então eles abriram uma Prática de Ensino de 

Espanhol, mas não havia lugar de estágio. Só que quem deu foi uma professora da Faculdade 

de Educação que eles disseram quem ia dar. A gente se ofereceu, eu me ofereci pra dar, no 

texto... e eles disseram que eles tinham uma professora. [...]E foi ela que deu, eu acho, que 

durante 1 ano, 1 ano e meio essa Prática de Ensino que a gente continuava não sabendo do 

que se tratava. (VERA SANT’ANNA, 08/01/2015) 

 

 Um tempo depois, devido à aposentadoria da professora que assumiu a prática de 

espanhol na Faculdade de Educação, foi feito um novo documento pelo Instituto de Letras 

solicitando que ficasse a cargo deste instituto a Prática de ensino. Foi assim que a professora 

Vera assumiu essa disciplina, originando a primeira turma de Prática com estágio realizado 

na escola da UERJ. No entanto, cabe esclarecer que, segundo ela, o código da disciplina 

permanecia no quadro da Faculdade de Educação51.  

 

Nós fizemos um novo documento, nos colocando à disposição pra assumir a Prática porque 

os alunos nos disseram que a professora Deise ia se aposentar. E foi então que eu comecei a 

dar a Prática de Espanhol mas ainda era da Faculdade de Educação (VERA SANT’ANNA, 

08/01/2014). 

 

Ela explica que quando assumiu a turma, o envio dos estagiários era feito para escolas 

em que atuavam professores conhecidos ou para as suas próprias turmas do nível básico, 

tendo em vista que, concomitantemente, também era professora do Estado.  

                                                 
50 Cabe esclarecer que esse estágio de espanhol não tem a ver com o realizado no CAP-UERJ, que só começou 

em 1998. 
51 A professora Vera Sant’Anna informou que a década de 90 marcou a passagem da responsabilidade das 

Práticas de Ensino de espanhol da Faculdade de Educação para o Instituto de Letras da UERJ. 
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Com respeito à UFRJ, em 1989, a Faculdade de Educação abriu a primeira turma de 

Prática de ensino de espanhol, para a qual a professora Célia Regina foi indicada para 

assumir a vaga de professora. 

Uma vaga que foi...sabe, foi conseguida com suor e sangue..., uma vaga para Prática de 

Ensino. Na UFRJ, mas na Educação. Quem lutou por essa vaga foram alguns professores do 

setor de Espanhol. [...]Ela foi criada a partir de uma luta dos professores daqui da Faculdade 

de Letras, que pediram várias, durante processos e processos e conseguiram uma vaga, e pra 

essa vaga eu fui indicada. (CÉLIA REGINA, 25/08/2014) 

 

Diferentemente da UERJ, os alunos de Prática escolhiam o campo de estágio a partir 

de uma lista de escolas elaborada por um departamento responsável pelo estágio na 

Faculdade de Educação, o qual a entrevistada chamou de “central de estágio”. Esse setor 

também era encarregado de fornecer ao aluno uma carta de apresentação que fosse levada à 

escola escolhida52. Em suas palavras,  

Primeiro eu levava pra sala de aula tudo aquilo, um universo de escolas para que eles 

escolhessem as que mais se adaptavam às necessidades deles: proximidade de casa, 

proximidade de trabalho. E nessa, com essa relação de escolas eles iam pra central de estágios 

e diziam: quero fazer nesta escola, nesta escola. Lá dentro mesmo, na Faculdade de Educação. 

Era uma sala né, uma sala, era a central de estágios. Aí então eles lá, eles é que eram os 

responsáveis. Eu não tinha, eu não me metia nessa parte burocrática. Eles é que saíam de lá 

com a carta, como se fosse uma carta de apresentação que os levava até o colégio (CÉLIA 

REGINA, 25/08/2014) 

 

A professora Célia Regina ressaltou que quando ficou afastada da UFRJ de 1992 a 

1999 para assumir um concurso na UFF, a vaga de professor de Prática da UFRJ não foi 

preenchida e portanto, perdida:  

Quando eu saí da Faculdade de Educação de Prática do Ensino porque eu fui obrigada, porque 

eu fiz concurso para a UFF com dedicação exclusiva, a vaga ficou vazia [...] Deixaram sem 

professor (CÉLIA REGINA, 25/08/2014) 

  

Podemos observar na fala das entrevistadas uma ênfase à criação da disciplina de 

Prática de ensino na formação docente dessa habilitação em meio a uma luta de forças imersa 

em relações de poder e saber, produzidas discursivamente e ao mesmo tempo produtoras de 

discursos. Portanto, é preciso ir além e compreender que essas relações não se estabeleceram 

apenas entre os professores de espanhol e da Faculdade de Educação das universidades. 

Surge por exemplo, nesse embate, o discurso da escola, o discurso das políticas públicas, 

econômicas, culturais etc. Alguns mais visíveis, outros não.   

                                                 
52 A entrevistada sinalizou que devido à dificuldade que tinha de ir a todas as escolas onde havia estagiários, 

depois de um tempo, passou a selecionar as escolas para quais enviar seus alunos a fim de facilitar sua 

avaliação.  



  

43 
 

Cabe comentar que a partir de 1989, com a assinatura do Tratado do Mercosul, se 

estabeleceu o livre comércio entre o Brasil e alguns países da América Latina. Não podemos 

ignorar que isso também contribuiu para que o espanhol passasse a ter mais prestígio no 

meio escolar e acadêmico ao adquirir um valor político, cultural e econômico em nosso país. 

Com a redemocratização da América Latina, muitos países se tornaram consumidores em 

potencial de tecnologia e produtos industrializados importados de países asiáticos e houve 

investimentos feitos pela Comunidade europeia na Espanha. Esses fatores também 

contribuíram para que o espanhol adquirisse maior reconhecimento e chegasse a ser, na 

década de 90, o segundo idioma mais usado comercialmente no mundo (PICANÇO, 2003), 

o que, certamente, influenciou o avanço do ensino de espanhol na escola e da formação de 

professores, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país. 

Isso ficou oficializado com a LDB de 1996, a partir da qual deveria ser instituída uma 

nova proposta de organização das licenciaturas no Brasil, uma vez que seu artigo 53, inciso 

II, exigiu a revisão da regulamentação do bacharelado e da licenciatura (DAHER; 

SANT’ANNA, 2009).  No que se refere ao ensino de língua estrangeira, o artigo 26 

determina que seja oferecida pelo menos uma língua estrangeira moderna do 6º (antiga 

quinta série) ao 9º ano do ensino fundamental nas escolas. Segue o fragmento da Lei: 

 

§ 5º. Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta 

série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da 

comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição. (BRASIL, LDB nº 9394/96)  

 

 

Assim, esse documento possibilitou a volta do espanhol, que durante muito tempo 

esteve ausente das escolas do Brasil, como disciplina escolar ofertada (PICANÇO, 2003). 

Segundo Paraquett (2009), essa determinação fez com que muitas escolas brasileiras, em 

particular as privadas, oferecessem o espanhol em seus programas como uma estratégia de 

marketing, no sentido que ofertariam aos alunos uma língua ‘diferente’. Também sobre esse 

artigo da LDB/96, Rodrigues (2010) traz a interpretação da expressão “pelo menos uma 

língua estrangeira” como um lugar marcado por conflitos entre escola e mercado, que 

estabelece “relações com um certo senso comum econômico-mercadológico que circulava 

por diversos setores de nossa sociedade” (RODRIGUES, 2010, p. 102) 

Ainda sobre o contexto da década de 90, importa mencionar que em 1991, iniciou-se 

um projeto de oficinas de língua espanhola no CAp/UERJ, que segundo Daher (1998a), tinha 

como proposta estruturar e propiciar a futura inclusão dessa língua na grade curricular da 

escola. Além disso, visava à criação de um espaço para as observações e atuações dos futuros 
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professores, a fim de que pudessem participar das diversas etapas do processo de ensino- 

aprendizagem evolvendo o planejamento e avaliação (DAHER, 1998a). A autora e 

idealizadora do projeto informa que o espanhol foi incluído na grade curricular do colégio 

de Aplicação a partir de 1994, alcançando o objetivo das oficinas. Em 1995, foi realizado o 

primeiro concurso para professor de espanhol nessa instituição. 

A professora Vera informou que, em 1998, houve um acordo com a docente 

concursada do CAp/UERJ sobre a responsabilidade da disciplina de Prática de Ensino 

oferecida pelo Instituto de Letras. Segundo a professora Vera, o acordo aconteceu da 

seguinte maneira: 

vamos repartir o trabalho, você [professora do CAP] pode ficar então com uma disciplina e 

a gente vai dando o apoio que for preciso aqui e tal. E ela topou. Então ela ficou responsável 

pela Prática de Ensino e pelo estágio. Ficou tudo com ela. Deixou, continuou sendo 

codificado Letras, mas era ela que dava aula. Igual à Língua Portuguesa, a mesma coisa. 

Eram os professores do CAP que davam. 

 

Esse “arranjo” -  como denominou a entrevistada - com as devidas adaptações ao longo 

dos anos, durou até a Reforma de 2006, quando a carga horária do estágio passou a ser 

distribuída entre as unidades envolvidas na Licenciatura: Instituto de Letras, Faculdade de 

Educação e CAP/UERJ. 

Paraquett (2009) aponta que, nos anos 2000, com a fundação da Associação Brasileira 

de Hispanistas (ABH), a representatividade de pesquisadores e professores de espanhol se 

tornou ainda mais significativa em âmbito nacional no que se refere aos interesses políticos 

e acadêmicos. No entanto, ainda que o espanhol tenha alcançado mais espaço e 

reconhecimento no ensino de língua e estrangeira nas escolas do Brasil no século XX, o 

predomínio da escolha da língua inglesa pelas comunidades escolares ainda persiste. 

A lei federal 11.161/2005 representou um marco no ensino do espanhol no Brasil, ao 

instituir a obrigatoriedade do ensino de espanhol no ensino médio, enquanto que no 

fundamental é facultativo. No entanto, de acordo com a legislação, a língua espanhola passa 

a ser ofertada obrigatoriamente como língua estrangeira moderna, mas facultativa para o 

aluno: 

Art. 1o O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de matrícula 

facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos currículos plenos do ensino 

médio. 

        § 1o O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de cinco anos, a partir 

da implantação desta Lei. 

        § 2o É facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos plenos do ensino 

fundamental de 5a a 8a séries. 

        Art. 2o A oferta da língua espanhola pelas redes públicas de ensino deverá ser feita no 

horário regular de aula dos alunos. 
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        Art. 3o Os sistemas públicos de ensino implantarão Centros de Ensino de Língua 

Estrangeira, cuja programação incluirá, necessariamente, a oferta de língua espanhola. 

(BRASIL, LEI n. 11.161/2005)  

 

Como afirma Daher (2008)53, as leis vinculam-se a fatores ideológicos, históricos, 

econômicos, sociais etc., a conflitos e negociações, a interesses e com a lei federal 

11.161/2005, não aconteceu diferente. Segundo Paraquett (2010), essa lei também foi fruto 

de muitos encontros de discussão das Associações de Professores de Espanhol desde 1981, 

fundação da pioneira APEERJ. Além disso, a autora afirma que houve “empenho pessoal de 

alguns políticos, professores e acadêmicos que acreditavam que o ensino dessa língua no 

Brasil poderia contribuir para uma integração recíproca com a América Latina de Língua 

Espanhola” (PARAQUETT, 2010, p. 1176).  

Uma vez a lei sancionada, era necessário discutir sobre como colocá-la em prática e 

a formação de professor teve que se preocupar com a formação que levasse em conta a 

determinação desta lei. Dessa maneira, Daher (2011) destaca que esta lei, juntamente com a 

LDB de 1996 e as resoluções CNE/CP 1 e 2/2002, deslocam o olhar dos cursos de 

Licenciatura com habilitação em Português/Espanhol para a formação de profissionais da 

escola básica, abarcando  o ensino fundamental e médio a fim de  “assumir a 

responsabilidade de uma formação que considere a futura atuação na diversidade das escolas 

brasileiras com responsabilidade de preparar os alunos para o exercício da cidadania” 

(DAHER, 2011, p. 107)54. No entanto, segundo a autora, ainda que os o trabalho dos cursos 

de licenciatura sejam formar profissionais para exercer sua função na instituição escolar, as 

licenciaturas de espanhol, em muitos casos, estão voltadas tradicionalmente para uma 

formação de bacharelado, em que o trabalho na escola não é considerado, já que durante 

muito tempo, não havia espaço na escola para o ensino de espanhol. 

Até a elaboração da lei 11.161/2005, o Rio de Janeiro foi o único estado do Brasil 

que teve a obrigatoriedade do ensino de espanhol nas escolas públicas do ensino médio desde 

198555, quando foi aprovada e homologada a lei estadual que incluiu o espanhol como 

                                                 
53 Informações retiradas a partir da apresentação “Reflexões sobre a implementação da lei 11.161 no RJ” feita 

por Del Carmen Daher, no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET), em 

2 de dezembro de 2008.  
54 Tradução de nossa responsabilidade. 
55 Em 1998, o ensino de espanhol também passou a ser oferecido nas escolas do Rio de Janeiro de ensino 

fundamental. Daher (2011) informa que, hoje em dia, encontramos escolas que oferecem a língua espanhola 

para alunos dos primeiros anos do ensino fundamental, sem que exista qualquer tipo de orientação para o 

trabalho com essa língua estrangeira nesse nível de escolaridade, seja por meio de documentos oficias, seja por 

meio de formação específica nos cursos de licenciatura. 
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disciplina do currículo (DAHER, 2011). Além disso, sua constituição de 1989 estabeleceu 

no seu parágrafo 3º do artigo 317, a obrigatoriedade da oferta desse idioma com base no 

artigo 4º da Constituição Federal:  

 

§ 3º - A língua espanhola passa a constar do núcleo obrigatório de disciplinas de todas as 

séries do 2º grau da rede estadual de ensino, tendo em vista, primordialmente, o que 

estabelece a Constituição da República em seu artigo 4º, parágrafo único. 

Constituição Federal: 

“Art. 4º - A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 

seguintes princípios: 

Parágrafo único - A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, 

social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade 

latino-americana de nações.” (RIO DE JANEIRO, CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO DE 1989) 

 

Como já comentado no item 1.1, a LDB/96 levou à redação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental em 1998, e para o ensino médio 

(PCNEM) em 199956, cujo objetivo era o de orientar a prática pedagógica. Em 2006, foi 

elaborado mais um documento: as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), 

com o fim de atualizar as discussões do PCNEM. Devido à lei 11.161/2005, o documento 

contém um capítulo dedicado ao Espanhol como língua estrangeira. Podemos compreender 

que esse espaço específico indica um interesse de fazer com que o ensino de espanhol fosse 

valorizado na aprendizagem dos brasileiros. 

A partir de fonte do eMEC,  Daher (2011) informa que em todo Brasil, havia até 2010, 

300 cursos superiores, distribuídos da seguinte forma: 65 em instituições públicas (federais, 

estaduais e municipais) e 233 , em instituições privadas.57. A autora ainda comenta que esse 

número considerável de cursos novos de Licenciatura em Letras – habilitação em Português 

e espanhol ou em Espanhol, no Brasil cresce em descompasso com o abandono cada vez 

maior da profissão. Observamos uma grande oferta de cursos de Licenciatura, mas poucos 

profissionais engajados profissionalmente. 

O surgimento da lei 11.161/2005 suscitou algumas necessidades de ação no que se 

refere ao ensino de espanhol no Brasil, e no caso específico do Rio de Janeiro, Daher (2008)58 

destaca algumas delas:  

resgatar o histórico do ensino do espanhol no estado; refletir sobre o papel do ensino de 

espanhol nas escolas  da rede básica do Rio de Janeiro; estabelecer os objetivos realizáveis, 

                                                 
56 PCNEM – Linguagem, Códigos e suas tecnologias. 
57 Em DAHER (2011) é possível encontrar mais detalhes sobre os cursos de Licenciatura de espanhol em todo 

Brasil. 
58 Informações retiradas a partir da apresentação “Reflexões sobre a implementação da lei 11.161 no RJ” feita 

por Del Carmen Daher, no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET), em 

2 de dezembro de 2008.  
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considerando-se as peculiaridades das situações de ensino do Rio de Janeiro; definir estratégias 

mais adequadas para essa implementação comprometidas com a necessidade de nossas escolas 

(ensino público de qualidade); realizar concursos públicos condizentes com as necessidades do 

ensino do espanhol em nossas escolas. 

 

Acreditamos que nossa pesquisa se propõe a contribuir com essas necessidades, uma 

vez que coloca em discussão a formação docente, espaço primordial para que se reflita sobre 

essas questões. 

Podemos ressaltar que, na década atual, o ensino de espanhol vem perdendo espaço na 

educação pública, além de outras implicações que refletem na prática do docente desta 

língua. Algumas associações de professores de espanhol do Brasil juntamente a profissionais 

da área de ensino dessa língua estão se manifestando quanto a algumas questões como: 

interferência externa desvinculada de propostas de ensino da escola básica brasileira, como 

a tentativa de um acordo entre o MEC e o Instituto Cervantes; a terceirização do ensino do 

espanhol no nível básico, a atuação de professores sem formação adequada e, 

especificamente no Rio de Janeiro, a perda de carga horária nas escolas públicas municipais 

e estaduais. Sobre este último, conforme o documento “Manifesto da APEERJ sobre a 

situação do ensino de espanhol no Rio de Janeiro” 59, de março de 2013, o ensino de espanhol 

no município do Rio de Janeiro, oferecido por algumas escolas em todo o Fundamental II, 

ficou restrito ao 9o ano em 2013, com previsão de retirada da grade curricular regular em 

2014. A Secretaria de Educação (SME-Rio) vem favorecendo o ensino de inglês na rede 

devido ao programa Rio Criança Global, criado em 2009, em convênio com a Cultura 

Inglesa60.  Essa situação tem levado muitos professores a serem desviados de função para 

atuarem como professores de português ou assumirem outras funções fora de sala de aula, 

visto que precisam cumprir a carga horária exigida pelo concurso público por meio do qual 

foram aprovados. Como já foi comentado, essa situação do ensino de espanhol no Rio de 

Janeiro não é atual, uma vez que na década de 70, isso já acontecia. 

Assim como no município, o ensino de espanhol na rede estadual do Rio de Janeiro 

também está perdendo espaço. O manifesto da APEERJ (2013) chama atenção que até 2009, 

o espanhol era uma língua estrangeira oferecida nos anos finais do ensino fundamental e 

médio ao lado do inglês e do francês. A partir de 2010, com a nova matriz curricular da 

Educação Básica da rede estadual, o espanhol passou a ser uma disciplina optativa, uma vez 

que se determinou a obrigatoriedade de uma língua estrangeira, com carga de dois tempos 

                                                 
59 Disponível em http://apeerj.blogspot.com.br/. Acessado em 23/12/2013. 
60 Essa situação é grave, pois segundo a APEERJ, esse Convênio com a Cultura Inglesa inclui o fornecimento 

de material didático não licitado e não avaliado por especialistas. 

http://apeerj.blogspot.com.br/2013/03/manifesto-da-apeerj-sobre-situacao-do.html
http://apeerj.blogspot.com.br/2013/03/manifesto-da-apeerj-sobre-situacao-do.html
http://apeerj.blogspot.com.br/
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semanais e uma optativa, com um tempo por semana. Assim sendo, devido ao número maior 

de professores de inglês, o espanhol ficou em segundo plano em muitas escolas. Com isso, 

os professores com redução de carga horária para um tempo por semana, devem compensar 

a carga exigida em outras funções, como também no município.  

Diante dos fatos apresentados, podemos verificar a existência de um contrassenso se 

considerarmos o que dizem os documentos oficiais e o fato de o Rio de Janeiro ser o primeiro 

estado a incluir o espanhol na grade curricular. E se o espanhol na escola básica está 

passando uma situação precária, essas questões refletem diretamente na formação docente, 

que segundo prevê o parecer CNE 9/2001, deve “fortalecer os vínculos entre as instituições 

formadoras e o sistema educacional, suas escolas e seus professores”. Ao entrar em contato 

com o âmbito escolar, o licenciando se vê numa realidade de indagações e busca de 

compreender o seu papel como professor dessa língua na escola básica. Essa problemática 

interfere diretamente na realização do ES, espaço que pressupõe o contato com a 

complexidade do trabalho que exercerá no futuro, com o contexto escolar e com as condições 

em que os processos de ensino e aprendizagem se efetivam. 

Ao descrever o panorama histórico da inserção e legalização do espanhol na 

educação básica, podemos verificar que pouco se refletiu sobre a formação do docente dessa 

língua. Como ressaltam Daher e Sant’Anna (2010),  

é preciso questionar a partir de que visão de língua e de aprendizagem se discutem as teorias 

de ensino de línguas na formação do professor, qual é a ideia de proficiência linguística que 

fundamenta essa formação, bem como compreender a natureza da prática do ensino do 

Espanhol para a rede do ensino básico. (DAHER; SANT’ANNA, 2010, p. 66) 

 

Esse questionamento é de suma importância uma vez que possibilita a reflexão sobre 

os discursos que circulam e constroem concepções sobre o que se quer e o que se espera do 

ensino de espanhol na educação básica. Podemos acrescentar a esse debate o ponto de vista 

defendido por Celada e González (2005) de que o espanhol é uma língua que 

tradicionalmente, no Brasil, não é vista como objeto de investigação. Destacam como uma 

possível explicação para isso, a existência de uma história de encontros e desencontros de 

nosso povo com os povos de língua espanhola: “Durante muito tempo estivemos 

dependentes da chegada tardia da informação dos centros que mediaram historicamente 

nossas relações. Talvez por isso reproduzimos durante tanto tempo a mesma coisa”61 

(CELADA; GONZÁLEZ, 2005, p. 73).   Outro aspecto a ser considerado é o (pre)suposto 

                                                 
61 Tradução de nossa responsabilidade. 
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argumento de que aprender espanhol é fácil, por ser semelhante ao português, contribuindo 

para o seu desprestígio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

As autoras ainda assinalam que o pouco valor dado ao estudo da língua e à produção 

de um novo conhecimento tem conexão direta com o modo como são desenvolvidas as 

reflexões sobre a formação de professores, em sua maioria focadas em resolver problemas 

de didática, ‘muitas vezes maquiada de novidade e voltada para aplicar os procedimentos e 

práticas de efeitos quase mágicos”62 (CELADA; GONZÁLEZ, 2005, p. 75).   Esse “lugar 

comum” aos poucos vem perdendo espaço nos últimos anos, pois o estatuto das línguas como 

objeto de investigação vem se modificando devido à introdução de novos modelos teóricos 

e aumento do número de especialistas com formação linguística (CELADA; GONZÁLEZ, 

2005). 

Reconhecemos que há muito ainda a ser discutido e esclarecido, uma vez que as 

questões que envolvem a formação de professores, sobretudo, de espanhol no Brasil, ainda 

deixam grandes lacunas em sua trajetória no campo da história, assim como nos estudos 

discursivos. Está claro que todo esse percurso do ensino de espanhol foi e é marcado por 

muitos embates, jogos de interesses, rupturas. Concluímos este capítulo com a constatação 

de Foucault (2010) de que há muitas descontinuidades que dificultam o resgate e a 

reconstrução histórica da formação docente, especificamente de espanhol. No entanto, esse 

estudo se inscreve como mais uma tentativa de, a partir de um determinado foco, tornar 

visível o que não está à luz. 

  

  

                                                 
62 Tradução de nossa responsabilidade. 
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CAPÍTULO II –TRABALHO E DISCURSO: DIRETRIZES BÁSICAS 

 

Analisar o discurso seria dar conta exatamente disso: de 

relações históricas, de práticas muito concretas, que 

estão vivas nos discursos (FISCHER, 2001, p.198-199) 

 

 Conforme já anunciado na introdução, as perspectivas adotadas nos permitem optar 

por não incluir as considerações relativas aos conceitos teóricos e às categorias de análise 

que contribuíram para este estudo separadamente em um único capítulo, mas trazê-los à 

discussão no decurso da pesquisa.  Por isso que, no decorrer do capítulo I, quando traçamos 

um percurso histórico sobre a formação docente e ES, especificamente no que se refere ao 

Curso de Licenciaturas de espanhol, foi possível apresentar algumas considerações 

importantes, por meio das quais buscamos explicitar de que olhar teórico falamos nesta 

investigação.  

O presente capítulo surgiu a partir de um desejo de refletir sobre o ES a partir de uma 

abordagem teórica diferente daquelas que comumente circulam no meio acadêmico advindas 

da área da Pedagogia. Reconhecendo todo esforço que seria empreendido, tivemos o desafio 

de buscar um caminho na interface entre os estudos da linguagem, especificamente os da 

Análise do Discurso de vertente enunciativa, e os das Ciências do trabalho. 

A determinação dos sentidos não se faz de forma aleatória. Ela está ancorada no 

social e na história. Portanto, recorrer às contribuições teóricas do filósofo Michel Foucault 

também foi fundamental em nossa empreitada ao buscar entender melhor o ES como uma 

prática de poder institucionalizada historicamente em nossa sociedade e a constituição da(s) 

enunciabilidade(s) que configuram a construção discursiva do que é o trabalho do PEBEST. 

Não compreendemos a língua como uma estrutura isolada, mas sim a partir de seu uso, 

constituída nas e pelas práticas sociais. 

 

2.1. Entre o dado e o impensável: o Estágio Supervisionado e o trabalho 

do professor da escola básica 
 

Foucault nos leva a compreender que a história não se dá de maneira contínua, linear, 

mas dispersa, insistindo no conceito de “descontinuidade”. “O problema não é mais a 

tradição e o rastro, mas o recorte e o limite; não é mais o fundamento que se perpetua, e sim, 

as transformações que valem como fundação e renovação dos fundamentos” (FOUCAULT, 

2010, p. 6). Para este autor, “o descontínuo na história clássica era ao mesmo tempo, o dado 
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e o impensável” (FOUCAULT, 2010, p. 9). Mas agora, perceber a natureza dos 

acontecimentos dispersos e não suprimi-la ou apagá-la se tornou fundamental numa análise. 

Pensar da forma como o faz esse autor assusta um pouco no sentido de que não é simples 

identificar as dispersões. É muito mais confortável olharmos o que já está “dado”, dito ou 

determinado e não as transformações, os recortes, desníveis, as especificidades cronológicas 

etc. Olhar para o que não está dito, não aparente, o “impensável” requer uma reflexão mais 

complexa. Essa ideia é uma importante contribuição para a pesquisa, que pretende dar maior 

visibilidade ao trabalho do PEBEST na formação docente. Como comenta Fischer (2007), 

segundo a concepção foucaultiana, o conceito de descontinuidade  

É ao mesmo tempo uma ferramenta de trabalho e o próprio produto dessa operação: ele 

orienta a análise das transformações dos enunciados, permite registrar as lutas em torno das 

imposições de sentido e se oferece como produto, na medida em que através desse trabalho, 

expõem-se as rupturas dos discursos. (FISCHER, 2007, p. 56)   

 

De posse dessa compreensão, seguimos com o desafio de construir sentidos a partir 

de discursos sobre o trabalho do professor objeto deste estudo que não se formam numa 

“superfície legível”, mas que se constroem à medida que rompemos com ela.  

Podemos afirmar que, ao longo da história, o estágio, enquanto prática, é uma forma 

constitutiva de poder exercida na formação docente, pois sua realização é uma exigência 

legal para que o aluno obtenha o título, o diploma que lhe garanta a autoridade de atuar no 

ensino.  Esse poder é construído pelo/no discurso. Mas essa relação entre discurso e poder 

não é algo linear já que  

 

É preciso admitir um jogo complexo e instável em que o discurso pode ser, ao mesmo tempo, 

instrumento e efeito de poder, e também obstáculo, escora, ponto de resistência e ponto de 

partida de uma estratégia oposta. O discurso veicula e produz poder; reforça-o, mas também 

o mina, expõe, debilita e permite barrá-lo. (FOUCAULT, 1993, p. 96) 

 

Além disso, segundo Silva (2004), na concepção foucaultiana,  

o poder não se define na luta de classes e o Estado não é tomado como aparelho de reprodução 

da exploração de uma classe sobre a outra (...) ele funciona como uma rede que se espalha 

na estrutura social com suas micro e poderosas ações, que estão em toda parte da estrutura 

social. (SILVA, 2004, p,172)  

Essa concepção nos mostra que em todo lugar, disseminado no interior das 

instituições criadas pelos homens, existem poderes que incidem sobre o indivíduo.  E com o 

estágio não acontece diferente. Ao ser uma prática instituída, não está ausente dos embates 

inerentes ao poder.  Como o poder produz saber, não havendo saber que não se constitua nas 

tramas do poder, o estágio possui um saber que tem “autoridade” para “formar” um 
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professor. Todo saber se dá em práticas de uma atividade específica, num processo situado 

no tempo e na história, que assegura o exercício de um poder. Para Foucault (2010), o poder 

é uma prática social constituída historicamente, que se espalha por toda uma estrutura e 

âmbito social, não estando condensado no Estado. O poder não é uma propriedade, não é 

algo que se possui. A partir dessa visão foucaultiana de poder descentralizado e onipresente, 

podemos compreender o estágio como uma prática social de poder em que um determinado 

saber “docente” é produzido.  

Assim, o estágio curricular na formação docente se insere na estrutura de uma 

sociedade disciplinar63, que se caracteriza por um certo número de técnicas de vigilância de 

alguém, de controle de conduta, comportamento, atitudes, como intensificar sua 

performance, multiplicar suas capacidades etc.  

Mais do que qualquer outra instituição, a escola encarregou-se de operar as invidualizações 

disciplinares, engendrando novas subjetividades e, com isso, cumpriu um papel decisivo na 

constituição da sociedade moderna. A escola ‘foi sendo concebida e montada como a grande 

– e (mais recentemente) a mais ampla e universal – máquina capaz de fazer, dos corpos, o 

objeto do poder disciplinar; e assim, torna-los dóceis’ (VEIGA-NETO, 2003, p. 70) 

 

Se a escola é uma instituição disciplinar, o ES que nela se realiza se constitui como 

um lugar de vigilância, ou se podemos fazer uma relação com o termo usado no título da 

disciplina64, de “supervisão” marcada pelo controle, que mais do que vigiar se o indivíduo 

está ou não em conformidade com a lei, passa por diversas instituições – psicológicas, 

psiquiátricas, médicas (etc), especificamente neste caso, pedagógicas, a fim de modelar o 

indivíduo futuro professor e gerir sua existência (FOUCAULT, 2012). Como exemplos, 

podemos citar o controle de frequência, a avaliação, a nota recebida, os relatórios, a 

assinatura em uma série de documentos burocráticos que legitimam o cumprimento do 

estágio, a observação, coparticipação e participação/regência65, entre outros. O espaço 

escolar funciona como “uma máquina de ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de 

recompensar” (FOUCAULT 2012, p. 142). 

O ES, ao inserir indivíduos num espaço de controle sobre permanente supervisão de 

um professor, mantendo-os ocupados constantemente por meio de tarefas e de orientações  

quanto ao que devem fazer, ao modo como deve ser sua prática, fabrica um tipo de professor 

“necessário” ao funcionamento e à manutenção da sociedade. Ou seja, representa um espaço 

                                                 
63 Disciplina – “Modalidade de aplicação do poder que aparece entre o final do século XVIII e o início do 

século XIX”.(REVEL 2005, p. 35) 
64 Já aqui, o termo “disciplina” se refere à grade curricular do curso de Licenciatura. 
65 Atualmente, encontramos os termos regência e participação circulando nos espaços acadêmicos para se 

referirem à etapa em que o licenciando deve ministrar uma aula na turma em que realiza o estágio.   
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disciplinar de poder: “A disciplina fabrica indivíduos; ela é técnica específica de um poder 

que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu 

exercício” (FOUCAULT, 2012, p. 164).    

No espaço disciplinar importa vigiar a cada instante o comportamento de cada 

indivíduo, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as qualidades ou os méritos. É a realização de um 

procedimento que visa conhecer, dominar e utilizar. E de certa maneira, é isso que acontece 

num estágio, que acaba sendo um dispositivo em que por meio do olhar do supervisor, efeitos 

de poder se aplicam. Isso é claramente observado no Parecer CNE/CP 28/2001, que diz que 

“o estágio curricular supervisionado é o momento de efetivar, sob a supervisão de um 

profissional experiente, um processo de ensino-aprendizagem que, tornar-se-á concreto e 

autônomo quando da profissionalização deste estagiário” (BRASIL, CNE/CP 28/2001, 

p.10). Dessa maneira, podemos adequar à prática do ES as formas de controle disciplinar 

destacadas por Foucault (2012) ao se referir à escola, que funcionam como vigilância  

do tempo (atrasos, ausências, interrupções das tarefas), da atividade (desatenção, negligência, 

falta de zelo), da maneira de ser (grosseria, desobediência), dos discursos (tagarelice, 

insolência), do corpo (atitudes “incorretas”, gestos não conformes, sujeira), da sexualidade 

(imodéstia, indecência) (FOUCAULT, 2012, p. 172)  

 

O ES se apresenta como uma disciplina do curso de Licenciatura que veicula um 

saber-poder reconhecido pela sociedade. Veicula os saberes que devem embasar a formação 

docente, ao mesmo tempo, que estabelece normas e regras para o processo de formação, 

como a obtenção do diploma, por exemplo. Dessa maneira, o professor deve “dar” seu saber 

ao estagiário, que em troca deve realizar tarefas, cumprir horários, enfim, fazer o que se lhe 

exige que faça. A escola fixa os indivíduos a um aparelho de transmissão do saber 

(FOUCAULT, 2003). 

Já que citamos o cumprimento do horário, a realização do estágio está submetida a 

uma determinação legal de carga horária. O licenciando deve cumprir 400 horas de estágio, 

conforme a resolução CNE/CP nº 2 de 2002. Segundo Foucault (2012), o “poder se articula 

diretamente sobre o tempo; realiza o controle dele e garante sua utilização”. (FOUCAULT, 

2012, p. 154). Advém do século XVII,  uma nova maneira de gerir o tempo e torná-lo útil: 

“Uma macro e uma microfísica do poder permitiram (...) a integração de uma dimensão 

temporal, unitária, cumulativa no exercício dos controles e na prática das dominações” 

(FOUCAULT, 2012, pp. 154 -155). Dessa maneira, o indivíduo ao realizar o estágio, é 

regulado a partir de uma duração temporal, ligada a um funcionamento do poder. Se não 
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cumprir suas atividades no tempo previsto, não logra aprovação no curso de Licenciatura da 

Universidade.  

É consensual pensar que, no estágio, acontece um único movimento disciplinar que 

parte do professor em atuação para o estagiário, que está ali, naquele espaço para ser vigiado, 

avaliado, moldado em seus comportamentos para sua atuação como futuro professor, sob o 

“olhar do mestre”, que ocupa nesta situação o lugar detentor de uma hierarquia do saber.  No 

entanto, cabe observar que esse “espaço analítico” inscreve também um movimento 

contrário. Uma vigilância que se dá do estagiário para o professor em atuação, que em muitos 

casos, ocupa um lugar de apenas ser observado. Dessa forma, o licenciando observa, 

caracteriza, classifica a qualidade do trabalho do professor da escola de ensino básico e 

depois, transmite ao professor da universidade as observações feitas. Não podemos ignorar 

que a presença de um estagiário acaba exercendo um controle sobre o professor regente da 

escola, determinando atitudes e comportamentos diferentes dos quais teria na sua ausência. 

Essa “dupla” dinâmica de vigilância presente na prática do estágio é ditada pelas relações de 

um poder e de um saber. 

O ES, enquanto prática social determinada por condições históricas, econômicas, 

políticas, é um espaço privilegiado (ou deveria ser) para que o aluno ainda durante a 

formação se aproxime ao que será sua situação de trabalho. Vejamos o que diz a lei: 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que 

visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino 

regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 

educação de jovens e adultos. (BRASIL, LEI 11.788/2008) 

E é o professor que está na sala de aula da educação básica o que contribui 

efetivamente para que um possível encontro entre a formação e atuação profissional 

aconteça, estabelecendo uma relação com o futuro docente, que está ali, frequentando suas 

aulas. 

 Recorrendo à perspectiva ergológica da atividade humana66, em toda situação de 

trabalho existe uma dimensão estabelecida que pode ser ensinada, mais ou menos à distância, 

mais ou menos de forma independente de sua execução em situação real. Por outro lado, há 

elementos que não se podem prever, nem formalizar, pois vinculam-se a valores e escolhas 

                                                 
66 Por volta do final dos anos 70 e início dos anos 80, o filósofo francês Yves Schwartz (1997) desenvolveu a 

abordagem ergológica após observar que na medida em que as sequências de operações a serem executadas no 

trabalho eram preconcebidas sem que nenhuma outra forma de racionalização parecesse possível, as várias 

modalidades de recomposição, sequencial, espacial, temporal, revelavam-se. A Ergologia propõe-se a ampliar 

certos campos de estudo que a Ergonomia da Atividade tinha estabelecido, especialmente, as discussões sobre 

a distância entre o trabalho prescrito e real.  
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do trabalhador no momento da realização da atividade, que é constitutivamente singular. 

Sobre isso, Schwartz (2013) traça uma reflexão que nos leva a fazer uma relação com os 

discursos que circulam sobre a ineficácia da formação docente e por conseguinte, do ES: 

O problema essencial da formação profissional não será de articular, de um lado, esses 

saberes legitimamente descontextualizáveis, saberes constituídos em uma relativa 

desconexão do aqui e agora – que eu denomino relativa “desaderência” – com, de outro lado, 

as “surpresas” oriundas disso que há de inédito em toda experiência, inédito que é “aderente” 

a uma situação histórica singular? (SCHWARTZ, 2013, p.19)  

 

Com base nessa reflexão, podemos dizer que o ES teria um lugar diferencial na 

formação ao promover essa articulação entre o que o autor vai chamar de primeira e segunda 

antecipação, visto que aproxima o licenciando a sua futura situação de trabalho “in loco”.  

Melhor explicando, a primeira antecipação consiste em prever a atividade sob a 

condição de configurações estáveis, conhecíveis e analisáveis, em que se configura uma 

neutralização parcial da história, aquela das situações e das pessoas singulares. Por outro 

lado, a segunda antecipação requer que se pense a atividade através de seus debates internos, 

suas dramáticas e, assim, suas formas de eficácia. Requer um retrabalho de seus saberes, de 

seus procedimentos e de seus referenciais teóricos, que transformam o dado da primeira 

antecipação. Segundo o mesmo autor, 

Enquanto esse primeiro registro pode ser dito e ensinado antes de qualquer efetivação, esse 

segundo movimento, ao contrário, é gerado no próprio laboratório das experiências de 

trabalho; na medida em que o segundo movimento modifica, ainda que de maneira bem 

menos visível do que o primeiro, a constelação dos saberes, dos atos pertinentes que, de fato, 

condicionam a performance econômica e social no interior desse meio enfocado pela primeira 

antecipação, ele antecipa, mas de uma outra maneira, novas complexidades, experiências 

coletivas validadas, condições de viabilidade do que foi projetado nos ambientes de trabalho 

pelos estrategistas, criadores, organizadores (SCHWARTZ, 2002, p. 115) 

 

A partir dessas considerações, compreendemos o estágio docente como um lugar da 

dupla antecipação, que permite criar condições para que os “saberes-valores” investidos 

pelos trabalhadores no debate dos usos que fazem de si, no caso o PEBEST, sejam 

intercambiados com os saberes aprendidos na academia. É um espaço para exercitar a 

articulação entre o saber adquirido e o fazer na atividade. O saber acadêmico anteciparia a 

experiência no trabalho e o saber da experiência, o da atividade dos formadores, num diálogo 

que deve acontecer sempre (SCHWARTZ,1997). 

Schwartz (2013) destaca a pertinência desta dialética das duas antecipações no campo 

da formação profissional, mas chama atenção que fazer tal encontro não é simples, pois a 

formação acaba se limitando a ter uma postura de primeira antecipação, visto que a segunda 
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requer um retrabalho contínuo dos formadores por tratar de características não previsíveis 

ajustadas à historicidade da atividade.  

O formador aborda as situações de atividade a partir do que é natural para ele, a partir do que 

ele sabe manipular: contextos técnicos, procedimentos, organizações do trabalho, regas de 

contabilidade, modos de gestão das unidades produtivas, carreiras, estatutos etc. Formar 

significa, em parte, tentar antecipar e reagrupar esses elementos formalizáveis e descritíveis, 

para conceber formações adaptadas ao registro do trabalho (SCHWARTZ, 2002, p. 113) 

 

Portanto, formar para o trabalho requer não mais vê-lo como uma pura execução, 

mas como uma atividade pertencente à história. E como tal, se modifica sempre, já que  o 

trabalho efetuado não corresponde jamais ao trabalho esperado, fixado por regras, orientado 

por objetivos determinados, segundo representações das condições de realização (TELLES; 

ÁLVAREZ, 2004). Ou seja, a distância entre o trabalho prescrito e o real é universal, sempre 

existiu “em razão da variabilidade das situações de atividade, e também do que é viver – e, 

portanto, viver no trabalho – para cada um” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 42): 

Uma vez que compreendemos que toda atividade é sempre de um lado aplicação de um 

protocolo e, de outro, um encontro de encontros a gerir, podemos dizer que toda atividade é 

um debate, uma dramática no sentido em que acontece algo, entre normas antecedentes – 

tudo o que está do lado da experimentação e do protocolo –, e tudo o que é o encontro de 

encontros e aqui é preciso renormalizar (...) Há, aí, um postulado de convocação à 

experiência, pois se é preciso que cada um se dê normas para tratar o aspecto singular da 

situação, o faz com seu patrimônio, diremos, com sua experiência. (SCHWARTZ, 2010, p. 

43) 
 

Assim, a Ergologia compreende a atividade humana como pertencente a um “campo 

de um debate de normas heterodeterminadas que antecedem seu colocar em andamento e as 

experiências recriadoras dos sujeitos, as renormatizações que se processam em cada gesto e 

em cada situação” (FRANÇA, 2002, p. 39). Essas normas correspondem àquelas anteriores 

à própria atividade, na qual elas são negociadas em função daquilo que se deseja que o 

trabalho seja, em função do que ele é.  

Tendo em vista esse encaminhamento, o “trabalho prescrito” passa a ser 

compreendido como constituído por um conjunto de normas antecedentes que 

corresponderia ao registro 1 (R1), abarcando as prescrições em sentido mais amplo, pois 

remete ao que é dado, exigido, apresentado ao trabalhador, antes do trabalho ser realizado, 

incorporando outros elementos que podem atuar como norma na nossa conduta. Por norma, 

entende-se que não se origina necessariamente de uma hierarquia institucional, mas pode ter 

sua formação em hierarquias sócio históricas. Portanto, devemos levar em conta que as 

normas antecedentes consistem em construções históricas que incluem saberes científicos e 

técnicos, conceitos, aquisições da inteligência, experiências coletivas, redes de poder e de 
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autoridade, valores do bem comum67 (SCHWARTZ, 2002, TELLES; ALVAREZ, 2004). A 

esse caráter histórico correspondem, ainda, estratégias, escolhas, que se referem a cada 

situação analisada em determinado momento. Percebe-se, portanto, que a concepção de 

norma é inerente a toda sociedade humana, embora suas fontes possam ser enigmáticas, os 

modos de injunção muito variados, mais ou menos inconscientes, mais ou menos 

dissimulados ou explícitos. E o trabalho, parte da vida social, não pode deixar de ser 

atravessado pelas normas em todos os sentidos.  

Ao discutir sobre esse tema, Durrive (2011) diz que o debate de normas não pode 

ficar muito tempo em suspenso, sendo necessário decidir, arbitrar em um determinado 

momento. 

É necessário adotar uma só maneira de fazer qualquer coisa e vem daí o posicionamento 

singular de agir. Cada um tende a renormalizar, a fazer sua a norma que antecipa e ajusta seu 

agir, a fim de se manter – mesmo que seja pouco – na origem do ‘uso de si’, mesmo se 

conformando com a demanda que lhe é posta. (DURRIVE, 2011, p. 49) 

 

 Portanto, durante a atividade, o trabalhador, a partir de suas experiências, valores e 

contatos com o coletivo, institui a sua maneira de realizar o que foi prescrito, já que “há 

sempre valores em jogo na atividade” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 45).  As normas 

antecedentes são, então, renormalizadas - o chamado registro 2 (R2) – a partir do uso de si 

que faz o trabalhador ao singularizar a sua atividade. Esse processo de renormalização pode 

ser compreendido como um processo de múltiplos ajustamentos humanos que se esforçam 

para tornar visível o invisível, resingularizando os modos produtivos, os ritmos, as histórias 

do meio, a qualidade dos objetos.  É nesse processo que se estabelece a concepção de 

trabalho como debate de normas: a confrontação entre normas é característica da divisão 

entre tarefas impostas e solidariedades laborais ambivalentes, mas necessárias 

(SCHWARTZ, 1997). Complementando,  

 

Uma atividade de trabalho é sempre o lugar, mais ou menos infinitesimalmente, de 

reapreciação, de julgamentos sobre os procedimentos, os quadros, os objetos do trabalho, e 

por aí não cessa de ligar um vaivém entre o micro do trabalho e o macro da vida social 

cristalizada, incorporada nessas normas. (SCHWARTZ, 2011, p. 33)durrive 

 O conceito de atividade de trabalho, tal como proposto pela Ergologia, importa para 

esta pesquisa, na medida em que nos permite refletir de forma mais ampla sobre o trabalho 

                                                 
67 Esses valores são redimensionados nas organizações, nos ambientes de trabalho e na sua relação com o meio 

externo. São criados valores sobre os quais debatemos, em nome dos quais deliberamos, legislamos, lidando 

com a correlação das forças em jogo. Os valores do bem comum são dotados de normas que possam atender 

aos anseios das pessoas que vivem em sociedade. (TELLES; ALVAREZ, 2004). 
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do docente foco de nosso estudo. A atividade do professor é algo muito mais complexo do 

que a visão do senso comum, que costuma reduzi-la às atividades efetuadas em sala de aula, 

“invisibilizando” parte do seu trabalho. A esse respeito, Deusdará e Rocha (2011) afirmam: 

 

é bastante consensual, no cotidiano das escolas, que o professor é aquele que “dá aulas”, 

ainda que dele não se espere apenas isso. Pelo contrário, muito ainda se cobra desse 

profissional como “atuação laboriosa”, razão pela qual é convocado a participar de atividades 

outras, como reuniões pedagógicas com outros professores e demais profissionais que atuam 

na escola, com alunos ou com responsáveis por alunos, reuniões administrativas, conselhos 

de classe etc. Contudo, não é certo que todas essas outras atividades terão uma visibilidade 

que se expresse, por exemplo, por intermédio de remuneração, e o trabalho em sala de aula 

continua sendo o único pago (muitas vezes muito mal pago!) (DEUSDARÁ; ROCHA, 2011, 

p. 42) 

 

 

 Também sobre essa questão, Zeichner (2003) comenta que, embora seja 

compreensível que as preocupações dos professores sejam principalmente a sala de aula e 

os alunos, é insensato restringir sua atividade exclusivamente a isso. A atividade do professor 

não se dirige apenas aos alunos. Deve-se levar em conta sua relação com a instituição que o 

emprega, com os pais, com o coletivo de trabalho, com a comunidade em que se insere, com 

o estagiário que frequenta suas aulas, entre muitas outras. Dessa maneira, a atividade do 

professor não pode ser pensada como individual, limitada à sala de aula e às interações com 

os alunos, mas como resultado de uma atividade coletiva:  

A atividade pode ser considerada o ponto de encontro de várias histórias (da instituição, do 

ofício, do indivíduo, do estabelecimento...), ponto a partir do qual o professor vai estabelecer 

relações com as prescrições, com as ferramentas, com a tarefa a ser realizada, com os outros 

(seus colegas, a administração, os alunos...), com os valores e consigo mesmo (AMIGUES, 

2003). Trata-se de um ponto de encontro convocado a se renovar sob o efeito da realização 

da ação e do desenvolvimento da experiência profissional (AMIGUES, 2004, p. 45). 

 

Acrescentamos a esse “encontro de várias histórias”, aquela do estagiário, com a qual, 

o professor também vai estabelecer relações. Dessa maneira, podemos afirmar, que receber 

estagiário faz parte também da atividade do trabalho docente, em que, a partir de suas 

experiências, valores e contatos com o coletivo, institui a sua maneira de realizar o que foi 

prescrito. Nesse confronto a uma multiplicidade de fontes de prescrição, o professor-

trabalhador deve priorizar umas e renunciar outras.  

Olhar para atividade tendo como base a visão ergológica, nos permite perceber que a 

concepção de norma é inerente a toda atividade humana, inclusive ao trabalho do PEBEST 

– centro deste estudo. Faz-se necessário, portanto, esclarecer que quando nos referirmos ao 

trabalho do PEBEST ao longo da pesquisa, estamos levando em consideração uma 

concepção de trabalho como atividade singularizada, em que o plano do prescrito passa pela 
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renormalização, a fim de que sejam realizadas as adaptações necessárias ligadas às 

condições do espaço da aula, ao planejamento, aos horários, à participação dos alunos, ao 

número de turmas, aos recursos disponíveis, eventos extracurriculares etc.  

Segundo esse instrumental teórico, torna-se evidente a relevância do papel do PEBEST 

na discussão acerca da condição do professor como sujeito transformador-renormalizador 

durante a formação, reforçando a necessidade de que o licenciando compreenda que a relação 

entre os saberes da prática e saberes teóricos é atravessada por um debate de valores 

realizado por cada sujeito em sua atividade de trabalho. Por isso, a impossibilidade de 

antecipar o trabalho. Sempre haverá o imprevisível durante o processo de atividade: 

 

As renormalizações são as múltiplas gestões de variabilidade, de furos das normas, da 

tessitura de redes humanas, de canais de transmissão que toda situação de trabalho requeira, 

sem, no entanto, jamais antecipar o que elas serão, na medida em que essas renormalizações 

são portadas por seres e grupos humanos sempre singulares, em situações de trabalho, elas 

mesmas, também sempre singulares” (SCHWARTZ, 2011, p. 34)  

 

As relações de poder e saber que circunscrevem o ambiente de trabalho, os distintos 

saberes e usos de si e pelos outros na experiência da atividade, os processos de 

renormalização podem ser depreendidos nas práticas linguageiras. Nesse sentido, é na 

reflexão sobre o trabalho do PEBEST que o diálogo com a linguagem ressoa não só 

necessário, mas também como produtivo, pois, como afirma Faïta (2002), a linguagem 

configura-se como um “elemento essencial na construção da ação e da significação, na 

afirmação das identidades profissionais, no planejamento, na coordenação, na negociação 

das atividades e das tomadas de decisão” (FAÏTA, 2002, p. 47) 68.  

Portanto, no próximo item, apresentamos uma breve tipologização das práticas 

linguageiras e seu modo de atualização no âmbito do trabalho.  

 

2.2. Por uma compreensão ampliada da linguagem sobre o trabalho 
 

 Segundo Nouroudine (2002), com base em Lacoste (1995), a relação 

trabalho/linguagem pode corresponder a três configurações: a linguagem como trabalho, a 

                                                 
68 A preocupação dos linguistas com o estudo da linguagem em situação de trabalho é recente. Começou na 

década de 80, na França, e chegou ao Brasil na década de 90. Cabe registrar que diferentemente da França, 

aqui no Brasil, não é frequente haver uma demanda expressiva por intervenções ergonômicas no contexto 

social, especialmente no que se refere à abordagem centrada na análise da atividade. Podemos dizer que essa 

demanda parte de nós mesmos, pesquisadores, que buscamos por meio da linguagem, estabelecer relações e 

reflexões para a construção de saber acerca de questões relacionadas ao trabalho. 
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linguagem no trabalho e a linguagem sobre trabalho. O autor ressalta que, mesmo 

identificando vantagens metodológicas na tripartição das práticas linguageiras, não se pode 

esperar uma rigidez entre as fronteiras que separam cada uma dessas modalidades, uma vez 

que existem estreitas ligações entre as diferentes práticas linguageiras (NOUROUDINE, 

2002).  

A linguagem como trabalho funciona como parte legitimada da atividade, isto é, “a 

linguagem que faz” em três níveis. No primeiro deles, o protagonista se dirige aos envolvidos 

em uma atividade executada. O segundo são as falas que o trabalhador dirige a si próprio 

como orientação. O terceiro nível remete à concepção bakhtiniana de que a concretização de 

um enunciado exige a antecipação de um outro; expressa-se um pensamento simultâneo ao 

fazer, sem necessariamente passar pelo recurso à palavra. 

Por sua vez, a linguagem no trabalho é circundante e não participa diretamente da 

atividade em que se concretiza uma intenção de trabalho, fazendo parte na situação de 

trabalho global e não na atividade de trabalho em stricto sensu como conversar sobre 

assuntos pessoais, fazer comentário sobre futebol, falar a respeito de religião etc.  

A linguagem sobre o trabalho, para o referido autor, é um modo de interpretação do 

trabalho, não devendo ser considerada como exclusividade do pesquisador que solicita ao 

trabalhador que fale sobre a sua atividade, uma vez que os protagonistas do trabalho também 

falam sobre a sua atividade em situações específicas como, por exemplo, em relações 

pessoais ou na transmissão de conhecimentos entre os membros de uma equipe 

(NOUROUDINE, 2002).  

A partir da tripartição proposta, nos interessa para esta pesquisa particularmente a 

linguagem sobre trabalho, fazendo-se necessário esclarecer que recorremos a uma noção 

ampliada da proposta original de Lacoste (1995), proposta por Rocha, Daher, Santa’Anna 

(2002) que entendem que a situação de trabalho “se configura a partir de toda uma rede de 

discursos proferidos, os quais se responsabilizam, em última instância, pelo(s) sentido (s) 

produzido (s)” (ROCHA; DAHER; SANT’ANNA, 2002, p. 79). Logo, embora os 

documentos oficiais, as entrevistas e o fórum de discussão sejam produzidos por e em 

práticas linguageiras não necessariamente ligadas à situação de trabalho stricto sensu, 

inscrevem-se naquelas que colocam em circulação textos de diferentes procedências 

produtores de sentidos sobre o trabalho, as quais os autores denominam de produções 

discursivas “externas”. Assim, 

Implica, também, levar em conta o exterior da situação de trabalho stricto sensu não só 

porque outros discursos falam nessa situação, embora não tenham, necessariamente, como 

origem o espaço de trabalho, mas também porque diferentes práticas sociais atravessam e 
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são atravessadas por discursos relacionados às normas e procedimentos no trabalho, cuja 

circulação não corresponde às fronteiras delimitadas pela situação stricto sensu. 

(SANT’ANNA; SOUZA-E-SILVA, 2007, p. 78) 

 

Nouroudine (2002) afirma que na linguagem sobre o trabalho é importante questionar 

quem está falando. De onde está falando e quando. Pois, é nesse conjunto que caracterizarão 

a validade e pertinência da linguagem sobre o trabalho. Assim, quem enuncia, quem 

responde pelos enunciados deverá ser levado em consideração em nossa pesquisa, uma vez 

que ocupa um lugar na constituição de valores relacionados ao trabalho de formação docente 

sob a responsabilidade do PEBEST. 

 Nesse sentido, a escolha da linguagem como entrada para uma investigação sobre o 

trabalho docente, especificamente a do PEBEST, nos permite estabelecer relações com uma 

conjuntura maior na qual trabalho e linguagem estão inseridos de forma indissociável. No 

próximo item, enfocamos a perspectiva discursiva que norteia o nosso estudo.  

 

2.3. Para além do dito: subjetividade, alteridade e heterogeneidades 

discursivas 
 

 
 

Iniciamos nossas considerações teóricas sobre discurso a partir de reflexões de 

Bakhtin (1997, 2006)69 e seu círculo, propiciadoras de novos e diversos questionamentos no 

campo dos estudos da linguagem, inclusive os da Análise do Discurso adotada nesta 

pesquisa, pois concebem a linguagem como fenômeno social e dialógico que se realiza por 

meio da enunciação, posto que os sentidos não são dados a priori, mas construídos no 

discurso. 

Para Bakhtin (2006), não existe enunciado neutro já que “a situação social mais 

imediata e o meio social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir 

do seu próprio interior, a estrutura da enunciação” (BAKHTIN, 2006, p.115-116).  Portanto, 

um enunciado não se produz por um único locutor, posto que é sempre uma resposta a algo 

já dito, seja em uma situação imediata ou em um contexto mais amplo. Isso significa que o 

discurso é dialógico, visto que se constrói a partir da interação entre quem fala, a quem se 

fala e as várias vozes que circulam nos diversos âmbitos sociais.  Ou seja, todo discurso é, 

por um lado, determinado pelo fato de dirigir-se a alguém, e, por outro, por manter relação 

dialógica com outros discursos já existentes e os que ainda estão por existir (BAKHTIN, 

                                                 
69 Primeiras edições publicadas em 1979 e 1929, respectivamente. 
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2006). Assim, mesmo que um enunciado pareça monológico, ele sempre interage com outros 

discursos. 

Com base no autor, Brandão (2003) afirma que o ato de enunciação é uma forma de 

interação social, em que o o sujeito é situado  social, histórica e ideologicamente: “Eu sou 

eu na medida em que interajo com o outro. É o outro que dá a medida do que eu sou. A 

identidade se constrói nessa relação dinâmica com a alteridade” (BRANDÃO, 2003, p. 8). 

Destarte, a linguagem empreendida depende das relações estabelecidas e, é nessa interação 

que se constroem os sentidos e os próprios sujeitos. 

Essa noção é importante para esta pesquisana medida em que compreendemos que 

a linguagem é por natureza dialógica e, por isso, oferece “conceitos centrais para se pensar 

a linguagem em suas múltiplas manifestações e, ao mesmo tempo, procedimentos teórico-

metodológico para analisá-la e interpretá-la em contextos específicos” (BRAIT, 2012, p.10).  

Afinal, se um discurso mantém relações com outro, ele não pode ser concebido como um 

sistema fechado em si mesmo, mas precisa ser visto como um lugar de trocas enunciativas, 

onde a história se inscreve (MAINGUENEAU, 1997).   

 No entanto, trabalhar com a Análise do Discurso exige um esclarecimento, uma vez 

que como afirma Maingueneau (2008), o campo de pesquisa nessa área se tornou muito ativo 

em todo o mundo, “mas sofre de um déficit de legitimidade dada a heterogeneidade de seus 

conceitos e procedimentos” (MAIGUENEAU, 2008, p. 11). Dessa maneira, dizer que 

seguimos a Análise de Discurso de linha francesa não dá mais conta das especificidades que 

envolvem as vertentes dessa teoria, por isso a perspectiva na qual nos orientamos  passou a 

ser tratada, recentemente pelo grupo de pesquisa em  que nos inscrevemos, de Análise do 

Discurso de orientação enunciativa (doravante AD).   

Na concepção da AD, o enunciado não se limita apenas a uma dimensão linguística 

para a compreensão de seu sentido, mas possui uma dimensão social, composta pela situação 

e pelos participantes que a constituem. Ou seja, além do enunciado, há que se considerar o 

momento e o contexto do processo de interação em que se instala, a articulação entre o 

linguístico e o discursivo.  

Não há dúvida de que os enunciados estão ligados por uma relação dialógica e que 

só estabelecem sentido dentro de uma interação social marcada por uma inter-

subjetividade70, atravessada por formações discursivas em um determinado contexto sócio-

histórico. Assim, a noção de enunciação pela AD vai conceber o texto como um processo de 

                                                 
70 O quadro intersubjetivo da linguagem se constitui pela co-referência dialética do sujeito com o outro. 

(FLORES; TEIXEIRA, 2005) 
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constituição de sentidos, uma progressão de marcas linguísticas deixadas por um discurso 

em que o dito é posto em cena (BRANDÃO, 2012). É no espaço entre os enunciados e a 

história que procuramos identificar os sentidos contidos, não tratados como naturalizados. 

Na verdade, sobre isso, Foucault objetiva combater qualquer preservação das continuidades, 

contribuindo para o deslocamento do plano textual para o plano discursivo (ROCHA, 2012).  

É aí que incide nossa prática de análise e é assim que entendemos a historicidade do texto, 

sua discursividade.  

As ideias de Michel Foucault têm sido bastante produtivas para nossa perspectiva 

enunciativa71. Em sua obra Arqueologia do saber (2010 [1969]), o filósofo iniciou uma 

reflexão sobre discurso a fim de compreender o texto como uma unidade de análise 

(MAINGUENEAU, 2008), não visto mais como “um esconderijo de sentidos ao qual se teria 

acesso mediante uma atitude interpretativa como fundamento da análise” (ROCHA; 

DEUSDARÁ, 2006, p.22), tal como concebe a Análise de Conteúdo72, mas compreendido 

em sua discursividade, em seu funcionamento. Assim, analisar o sentido de um texto em seu 

funcionamento implica relacioná-lo a suas condições de produção, já que o sentido de “uma 

expressão, de uma proposição” não existe em “si mesmo”, mas é determinado pela formação 

discursiva em que os enunciados se inscrevem.  

A noção de enunciado proposta como um acontecimento discursivo - “ideia de que 

os objetos não pré-existem ao saber, eles existem como acontecimentos, como aquilo que 

uma época pôde dizer devido a certos arranjos entre os discursos e as condições não-

discursivas” (SILVA, 2004, p. 161) - é relevante quando nos propomos a fazer uma análise 

dos discursos em circulação sobre a formação docente, especificamente sobre o trabalho do 

PEBEST,  pois entendemos que o discurso “funda a interpretação, constrói uma verdade, dá 

rosto às coisas” (NAVARRO-BARBOSA, 2004, p.108).  

Na explicação do método arqueológico, o conceito de enunciado como unidade do discurso 

é inserido, cabendo ao arqueólogo investigar seu funcionamento para compreender a 

formação discursiva que possibilitou o aparecimento de certos enunciados e não outros na 

constituição do saber de uma época. (SILVA, 2004, p. 161)  

 

                                                 
71 Ainda que não tenha sido seu posicionamento, é importante ressaltar que as reflexões de Foucault sobre 

discurso, entre outras, têm sido contribuições relevantes para muitos estudos e nosso grupo de pesquisa em 

AD.  
72 A análise de conteúdo (chamada por Foucault de “análise do pensamento”) busca depreender as intenções 

do falante. Ela busca descobrir o que está realmente dito no que foi enunciado, reencontrando a palavra que 

está emudecida e precisa ser lida. Diferentemente de nossa proposta enunciativa, que se propõe a “saber como 

apareceu um determinado enunciado, e não outro em seu lugar (e não a conversa semissilenciosa de outro 

discurso)” (ROCHA, 2012, p.57). 
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Segundo VEIGA-NETO (2011), o enunciado, para Foucault, não é uma proposição, 

um ato de fala ou uma manifestação psicológica de alguma entidade que está no interior de 

quem fala. Inclusive, o autor afirma que um enunciado nem precisa estar submetido a uma 

regra gramatical. Basta funcionar como tal, manifestar um saber e assim ser aceito, repetido 

e transmitido. Rocha (2012) sobre isso, assinala que o dito pode ser repetido, mas sua 

enunciação é sempre outra, é irrepetível. 

Segundo Maingueneau (2008), a opacidade do discurso funda toda a análise do 

discurso e sobre isso, Foucault (2010) diz que  

não se trata, aqui, de neutralizar o discurso, transformá-lo em signo de outra coisa e 

atravessar-lhe a espessura para encontrar o que permanece silenciosamente aquém dele, e 

sim, pelo contrário, mantê-lo em sua consistência, fazê-lo surgir na complexidade que lhe é 

própria” (FOUCAULT, 2010, p. 53) 

 

Complementando, os discursos são feitos de signos, mas são “mais” do que usados 

para designar coisas. “É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse 

‘mais’ que é preciso aparecer e que é preciso descrever” (FOUCAULT, 2010, p. 55). Isso 

quer dizer que o discurso não é considerado como um conjunto de signos - “elementos 

significantes que remetem a conteúdos ou a representações” - mas como “práticas que 

formam sistematicamente os objetos de que falam” (FOUCAULT, 2010, p. 55). Em outras 

palavras, o discurso traduz-se em um conjunto de enunciados que obedecem a regras não 

somente linguísticas ou formais, mas também históricas (REVEL, 2005).   

 
É a relação entre prática discursiva e instituição que responde pela materialidade do 

enunciado, o que requer que se considere o discurso não como um conjunto de signos, mas 

como uma prática que abarca regras determinadas historicamente. Assim, por se referir a um 

espaço, a um tempo dado e a uma área social geográfica, econômica ou linguística, as regras 

enunciativas são mais historicizadas. (NAVARRO-BARBOSA, 2004, p. 111) 

 

Assim, as práticas discursivas indicam as relações que constituem o discurso com a 

história.  Entendendo melhor o conceito de práticas discursivas, segundo Foucault (2010), 

elas são   

um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no 

espaço, que definiriam, em uma dada época e para uma determinada área social, 

econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da função 

enunciativa.(FOUCAULT, 2010, p. 133).  

 

Veiga-Neto (2011) chama atenção que as práticas discursivas moldam nossas 

maneiras de constituir o mundo, de compreendê-lo e de falar sobre ele. Envolvem uma 

margem de possibilidades que têm a ver com o momento sócio histórico, com as condições 
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de produção, com o que é dito ou não na dependência de uma formação discursiva. Não é 

possível, segundo a perspectiva teórica adotada que haja uma dissociação entre discurso e 

história. Dessa maneira, a análise dos enunciados sobre o trabalho do PEBEST remete a 

elementos sócio históricos constitutivos do discurso, estabelecendo relações com as 

formações discursivas às quais pertencem.  

A noção de formação discursiva ofereceu a Foucault mecanismos para discutir a 

constituição do saber a partir das práticas discursivas, buscando entender como elas 

engendram os saberes e como cada formação discursiva constrói os objetos de que fala. Para 

Foucault (2010),  

 

No caso em que se puder descrever entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de 

enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade 

uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por 

convenção que se trata de uma formação discursiva. (FOUCAULT, 2010, p. 43) 

 

As regras de formação são as condições de existência, coexistência, manutenção, 

modificação e desaparecimento dos objetos, modalidade de enunciação, conceitos, escolhas 

temáticas em uma determinada repartição discursiva. Sobre essas regras, Brandão (2012) 

explica:  

  

Tais regras, chamadas por Foucault de “regras de formação”, possibilitariam a determinação 

dos elementos que compõem o discurso, a saber: os objetos que aparecem, coexistem e se 

transformam num “espaço comum” discursivo; os diferentes tipos de enunciação que podem 

permear o discurso; os conceitos em suas formas de aparecimento e transformação em um 

campo discursivo, relacionados em um sistema comum; os temas e teorias, isto é, o sistema 

de relações entre diversas estratégias capazes de dar conta de uma formação discursiva, 

permitindo ou excluindo certos temas ou teorias (BRANDÃO, 2012, p. 32) 

  

Logo, a formação discursiva é entendida como um conjunto de enunciados que não 

se reduz a objetos linguísticos, tal como as proposições, atos de fala ou frases, mas 

submetidos a uma mesma regularidade e dispersão na forma de uma ciência, teoria etc. Cabe 

à AD descrever a dispersão do discurso a partir das regras que são capazes de constituir uma 

“formação discursiva”, possibilitando a passagem da dispersão para a regularidade 

(BRANDÃO, 2012). Ou seja, o trabalho do analista do discurso é “constituir unidades a 

partir dessa dispersão, mostrar como determinados enunciados aparecem e como se 

distribuem no interior de um certo conjunto, sabendo, em primeiro lugar, que a unidade não 

é dada pelo objeto de análise” (FISCHER, 2001, p. 206). 
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As teorias do discurso estão intimamente ligadas à questão da constituição do sujeito. 

Sabendo que entre os enunciados de uma mesma formação discursiva pode existir 

consonância, mas também embates e contradições, podemos conceber um sujeito como 

heterogêneo, disperso e fragmentado. Assim, a AD se apoia na subjetividade discursiva e 

dialógica em que um sujeito do discurso não é tratado mais como centrado, onisciente, mas 

como um sujeito constituído por discursos e atravessado por processos sociais e históricos. 

O sujeito da AD não é o sujeito empírico, não é identificado ao indivíduo, mas é um múltiplo 

e social, sendo um sujeito ao mesmo tempo linguístico e projetado no/pelo discurso.  Em 

outras palavras, o sujeito não é um indivíduo que proferiu um enunciado em algum lugar, 

mas sim uma posição sujeito que pode ou deve ser ocupada por um indivíduo ao proferi-lo. 

Rocha (2012), com base em Foucault, explica que o sujeito do enunciado  

 
não se confunde nem com o sujeito gramatical, nem com a instância produtora do enunciado 

(emissor de signos). Ele é uma função vazia que pode ser ocupada por vários indivíduos 

(assim como um mesmo indivíduo poderá ocupar alternadamente várias posições) (ROCHA, 

2012, p. 53) 

 

 

 

A esse respeito, Fischer (2001) compreende que “o sujeito da linguagem não é um 

sujeito em si, idealizado, essencial, origem inarredável do sentido: ele é ao mesmo tempo 

falante e falado, porque através dele outros ditos se dizem” (FISCHER, 2001, p.207). Dentro 

dessa perspectiva, a AD compreende que a liberdade discursiva do sujeito não passa de uma 

ilusão. Ou seja, o sujeito identifica-se com a ilusão de que possui domínio de regular o que 

pode e deve ser dito, mas também o que não pode, não deve ser dito. No entanto, sua 

inscrição em uma determinada formação discursiva se faz através de “posições de sujeito”, 

determinadas historicamente73.  

Em função disso, uma proposição pode ser considerada enunciado na medida em que 

pode ser assinalada a posição do sujeito e não porque algum dia alguém a proferiu 

(FOUCAULT, 2010a). Essa ideia deixa claro que sujeito e linguagem encontram a sua 

unicidade na sua relação mútua, na articulação linguagem-sujeito. Essa noção nos ajuda a 

analisar os enunciados que falam sobre o trabalho do PEBEST, considerando que eles 

                                                 
73 Vale ressaltar que a história está ligada a práticas e não ao tempo em si. “Ela se organiza tendo como 

parâmetro as relações de poder e de sentidos, e não a cronologia: não é o tempo cronológico que organiza a 

história, mas a relação com o poder” (ORLANDI, 1990, p.35). A história dos sujeitos e dos sentidos não é fixa: 

“é porque é histórico (não natural) é que muda e é porque é histórico que se mantém” (ORLANDI, 2001, 

p.103).  
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adquirem caráter de poder não porque foram criados por alguém especialista, mas porque é 

possível demarcar em que posição se inscreve o sujeito que os profere e que lhe garante 

autoridade para falar.  Segundo Rocha (2012), a partir das reflexões de Foucault, numa 

análise enunciativa, o mais importante não é quem fala, “mas o que diz não é dito de qualquer 

lugar. É tomado necessariamente no jogo de uma exterioridade” (ROCHA, 2012, p. 58). O 

discurso, portanto, não é atravessado pela unidade do sujeito que o profere e sim por sua 

dispersão. Como afirma Foucault (2010),  

as diversas modalidades de enunciação, em lugar de remeter à síntese ou à função unificante 

de um sujeito, manifestam sua dispersão: nos diversos status, nos diversos lugares, nas 

diversas posições que pode ocupar ou receber quando exerce um discurso, na 

descontinuidade dos planos de onde fala (FOUCAULT, 2010, p. 61) 

 

A sociedade dispõe de meios de controle da produção dos discursos, entre eles, o da 

“rarefação do sujeito” (FOUCAULT, 2010a), que seleciona o que pode e deve ser dito (para 

quem) a partir de uma série de restrições com base em formas de controle. Fica evidente 

assim, uma distribuição desigual dos discursos, pois  

ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas exigências ou e 

não for, de início, qualificado para fazê-lo. Mais precisamente: nem todas as 

regiões do discurso são igualmente abertas e penetráveis. (FOUCAULT, 2010a, 

p.37)  

 

É particularmente útil destacar a aproximação entre o que Foucault (2010) 

denominou de domínio associado e reflexões teóricas que inscrevem a presença do Outro no 

discurso adotadas pela AD fundadas, principalmente, na ideia da pluralidade de vozes. Para 

Foucault (2010), “o domínio associado” consiste numa série de formulações no interior das 

quais o enunciado se inscreve; no conjunto de formulações, repetições, retomadas (para se 

opor, complementar ou ratificar); em toda rede que o enunciado abre como futuras 

enunciações; em formulações com as quais o enunciado vai estabelecer alianças etc.  

Quando o enunciador assume ou não a palavra como único responsável do dito, 

pressupõe a organização do que irá dizer com base no interlocutor, pois “toda palavra serve 

de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra defino-me em relação ao outro, 

isto é, em última análise, em relação à coletividade” (BAKHTIN, 2006, p. 115). Foucault 

dialoga com essa visão ao dizer que “não há enunciado que não suponha outros; não há 

nenhum que não tenha, em torno de si, um campo de coexistências, efeitos de série e de 

sucessão, uma distribuição de funções e de papéis” (FOUCAULT, 2010, p. 112).  

Percebe-se que a identidade de um enunciado também está submetida às condições e aos 

limites impostos pelo conjunto dos outros enunciados no meio dos quais figura, pelo domínio 

no qual podemos utilizá-lo ou aplicá-lo, pelo papel ou funções que tem que desempenhar 

(ROCHA, 2012, p. 55) 
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Dessa forma, quando entramos em contato com enunciados provenientes de 

diferentes âmbitos, no caso desta pesquisa, da regulamentação legal, da universidade e da 

escola sobre o trabalho do PEBEST, nos deparamos com múltiplos atravessamentos que 

ocupam um lugar na hierarquia social de valores.  

A noção de polifonia, que nos permite captar vozes que transitam pelo dito em uma 

determinada enunciação, foi desenvolvida num primeiro momento por Bakhtin74, a partir da 

premissa do dialogismo de que o discurso não se constrói sobre o mesmo, mas se elabora 

em vista do outro, que perpassa, atravessa, condiciona o discurso do eu. Esse conceito, 

retomado por Ducrot (1987), buscou traçar caminhos de reflexão linguística que permitissem 

identificar marcas dessa polifonia75. Authier-Revuz (1982, 1990) e Maingueneau (1997) 

recorreram a esse construto teórico para desenvolver a heterogeneidade discursiva.                                                                                                                                                                                                   

Ainda que não haja nenhuma citação ou referência explícita, todo enunciado repete, 

reafirma ou contradiz algo que já foi dito. A presença do “outro” é constitutiva da fala de 

qualquer sujeito, mas nem sempre a fronteira que separa o discurso do outro do resto da 

enunciação é clara. A possibilidade de identificação, de localização e individualização do 

responsável pelo dito, numa forma de apropriação pode estar ou não marcada na 

materialidade da língua, distinguindo-se em dois planos: a heterogeneidade mostrada, que 

veremos mais detalhadamente no item 4.4, e heterogeneidade constitutiva. Como explica 

Mainguenau (1997), 

 
A primeira (heterogeneidade mostrada) incide sobre as manifestações explícitas, 

recuperáveis a partir de uma diversidade de fontes de enunciação76, enquanto que a segunda 

(heterogeneidade constitutiva) aborda uma heterogeneidade que não é marcada em 

superfície, mas que a AD pode definir, formulando hipóteses, através do interdiscurso, a 

propósito da constituição de uma formação discursiva. (MAINGUENEAU, 1997, p. 75) 

 

Ainda que a heterogeneidade mostrada esteja ausente da superfície do discurso, “toda 

unidade de sentido, qualquer que seja seu tipo, pode estar inscrita em uma relação essencial 

com uma outra, aquela do ou dos discursos em relação aos quais o discurso de que ela deriva 

                                                 
74 Segundo Maingueneau (2002), Bakhtin introduziu esse termo para o estudo da literatura romanesca e, a partir 

de então, continua sendo utilizada na Linguística, inclusive na Análise do discurso, para referir-se às várias 

vozes que podem ser percebidas nos enunciados simultaneamente.  
75 Algumas noções de Ducrot (1987), detalhadas no item 4.4, serão incorporadas a esta pesquisa como 

contribuições para a análise discursiva do fórum de discussão. 
76 Como há diversas maneiras de delimitar a voz do outro no discurso que vão além da noção tradicional, 

Maingueneau (1997) chama atenção que não é possível fazer um levantamento completo das marcas da 

heterogeneidade mostrada. 
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define sua identidade” (MAINGUENEAU, 1997, p. 120). A relação com o Outro deve ser 

observada independentemente de qualquer forma de alteridade marcada, pois esse Outro 

 
Não é nem um fragmento localizável, uma citação, nem uma entidade exterior; não é 

necessário que seja localizável por alguma ruptura visível da compacidade do discurso. 

Encontra-se na raiz de um Mesmo sempre já descentrado em relação a si próprio, que não é 

em nenhum momento algum passível de ser considerado sob a figura de uma plenitude 

autônoma. É o que faz sistematicamente falta a um discurso e lhe permite fechar-se em um 

todo. É aquela parte de sentido que foi necessário que o discurso sacrificasse para construir 

sua identidade (MAINGUENEAU, 2007, p. 39) 

 

Assim, o interdiscurso é um fenômeno inerente à constituição do enunciado em que 

o outro é incorporado de tal forma que não deixa marcas visíveis. Na medida em que somos 

atravessados por tudo aquilo que já foi dito (interdiscurso), nosso dizer atualiza num aqui e 

agora aquilo que foi dito, esquecido e que nos determina (intradiscurso), dando origem aos 

sentidos. Dessa maneira, relacionando com nossa pesquisa, os enunciados dos documentos, 

entrevistas e fórum de discussão vão apontar sentidos sobre o trabalho do PEBEST que são 

oriundos da articulação entre o interdiscurso e o intradiscurso.  

Segundo Maingueneau (2007) o interdiscurso é regido por um sistema de coerções 

semânticas globais que se manifesta pelo fato de restringir ao mesmo tempo todos os planos 

discursivos. Dessa forma, com base nesse entendimento, em um texto, forma e conteúdo não 

estão dissociados e se relacionam em todos os planos – intertextualidade, vocabulário, temas, 

o estatuto do enunciador e do destinatário, a dêixis enunciativa, modos de enunciação, modos 

de coesão – construindo significados que se materializam no texto que nos remetem a 

determinada prática discursiva.  A regularidade semântica pressupõe restrições que 

especificam o funcionamento discursivo, delimitando critérios do que pode e não pode ser 

enunciado (MAINGUENEAU, 2007). Como afirmam Rodrigues e Rocha (2010): 

observar como os discursos estão-se construindo requer que os tomemos como um 

modo de apropriação da linguagem socialmente constituído. Sendo assim, mais do 

que com o conteúdo temático, os efeitos de sentido que se produzem têm a ver com 

o lugar sócio histórico de onde o tema é falado e, consequentemente, com o modo 

pelo qual ele é falado. Trata-se de uma complexidade que só faz ratificar um modo 

de funcionamento discursivo compatível com os princípios de uma semântica global. 

(RODRIGUES; ROCHA, 2010, p. 207) 

Sendo assim, nossas análises assumem um olhar que não apreende o discurso a partir 

de um de seus planos, mas sim da integração desses planos, quer da ordem do enunciado 

quer da enunciação. Com efeito é na enunciação que o enunciador pode expressar seu ponto 

de vista colocando em cena outras vozes, pois os enunciados não são uma produção 

individual. Em todo discurso se interceptam outros historicamente instituídos e o enunciador 
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estrutura seu discurso baseado na relação entre o enunciado e os valores que supõe existir 

no meio social ao qual o discurso se dirige e no qual se constrói.  Contudo, mais relevante 

ainda do que identificar o que o outro diz é observar de que forma esse discurso do outro é 

constituído, visto que  

 
A análise enunciativa é, pois, uma análise histórica, mas que se mantém fora de qualquer 

interpretação: às coisas ditas, não pergunta o que escondem, o que nelas estava dito e o não-

dito que involuntariamente recobrem, a abundância de pensamento, imagens ou fantasmas 

que as habitam; mas, ao contrário, de que modo existem, o que significa para elas o fato de 

se terem manifestado, de terem deixado rastros e, talvez, de permanecerem para uma 

reutilização eventual; o que é para elas o fato de terem aparecido – e nenhuma outra em seu 

lugar. Desse ponto de vista, não se reconhece nenhum enunciado latente: pois aquilo a que 

nos dirigimos está na evidência da linguagem efetiva (FOUCAULT, 2010, p. 124) 

 

 

Foucault nos conduz a uma reflexão que busca considerar não só o que está dito pelo 

outro, mas a razão de ter sido dito e de que modo esse outro é trazido a falar. O modo como 

o enunciador deixa “rastros” da voz do outro no discurso também é importante na construção 

dos sentidos, e portanto, se mostra relevante na análise do fórum de discussão77.  

Diante do exposto em todo o capítulo II, encontramos a alteridade como um elemento 

central na perspectiva ergológica e na perspectiva discursiva. O sujeito-trabalhador, em meio 

a diferentes formações discursivas e a diferentes sentidos produzidos na relação que 

estabelece com a formação discursiva na qual se insere está atravessado por um debate de 

valores consigo mesmo e com o outro que vão afetar diretamente seu dizer e sua atividade 

de trabalho. “Os “outros” de parte a parte atravessam a atividade” (SCHWARTZ; 

DURRIVE, 2010, p. 192), assim como atravessam os discursos que constituem a 

subjetividade do trabalhador. 

Tal articulação teórica nos ajuda a compreender a importância do ES como um 

espaço para que o licenciando possa ter consciência de que a reflexão sobre a prática deve 

caminhar junto com a assunção de que a todo momento o professor faz renormalização, 

transforma as regras, bem como os valores com os quais convive, visto que a atividade de 

linguagem e a atividade de trabalho estão estreitamente ligadas à transformação do meio 

social e permitem trocas e negociações entre os seres humanos (SOUZA-E-SILVA, 2002). 

Por meio dessa relação com o outro – outro da atividade e outro do discurso -  “tudo isso 

remete profundamente a uma forma de construção de si mesmo que traz toda espécie de 

desafios e dimensões” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 192). 

                                                 
77 As marcas de transmissão do discurso do outro deixadas no enunciado que se mostraram mais produtivas 

para a análise serão expostas e justificadas no item 4.4. 
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A experiência de trabalho não é mais que uma aventura. Mas põe em jogo, mesmo assim, 

muito da experiência humana, em todos os níveis entre o microscópio e o planetário. Afinal 

de contas, a formação profissional pode ser a feliz prova que, de ser obrigação em restituir a 

dimensão da experiência de toda atividade de trabalho, lembra-nos que somos, em todas as 

circunstâncias, seres de iniciativa. (SCHWARTZ, 2013, p. 32) 

 

 

  A fim de (não) fecharmos as discussões teóricas deste capítulo, recorremos às 

palavras de Rocha (2012), que tem inspiração em Foucault, sobre a natureza inconclusa de 

uma análise de base enunciativa: 

 

Descrever enunciados é apreendê-los como figuras lacunares e retalhadas (e não como 

totalidades fechadas), segundo a dispersão de uma exterioridade (e não em referência à 

interioridade de uma intenção, de um pensamento ou de um sujeito), com o objetivo de aí 

reencontrar formas específicas de um acumulo (e não para reencontrar o momento ou a marca 

de origem) (ROCHA, 2012, p. 59) 

 

Eis o aspecto desafiador deste estudo.  
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CAPÍTULO III – ESTÁGIO SUPERVISIONADO E PROFESSOR DA ESCOLA 

BÁSICA EM DOCUMENTOS: UMA ETAPA DE OBSERVAÇÃO 

 
O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, 

é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de 

forças que aí detinham poder (LE GOFF, 1996, p. 545) 

 

 Após fazer um breve percurso pela história apresentado no primeiro capítulo, surge 

a necessidade de conhecer melhor alguns documentos que normatizam o ES na formação 

docente, a fim de identificar o que se fala do/sobre o trabalho do PEBEST. Nosso arquivo 

reúne documentos de lei de âmbito nacional, documentos institucionais das quatro principais 

IES públicas do Rio de Janeiro (UFRJ, UFF, UERJ e UFRRJ) e por fim, documentos de 

instituições de nível básico.  Schwartz (2002) afirma que há duas perspectivas de 

prescrições: as jurídicas e não jurídicas.  Nesse caso, os documentos se inserem nas 

prescrições jurídicas, cuja norma advém de uma hierarquia oficial, que têm seu controle 

estabelecido pelo Estado e, por isso, têm participação fundamental na construção dos 

sentidos sobre o trabalho docente na sociedade78.  

Levando em conta a quantidade de prescritos oficiais, bem como de instituições existentes, 

recortes se fizeram necessários e são esclarecidos no decorrer do capítulo.  

Ressaltamos que a finalidade de reunir esses documentos é permitir uma 

aproximação à parte de uma massa de textos que configuram o trabalho do PEBEST, sua 

atuação e responsabilidade na formação de licenciandos, além de possibilitar uma 

organização desses textos a serem disponibilizados para outras pesquisas sobre o tema.  

Verificar o modo como é referido o PEBEST, em que contexto é mencionado, ajuda-

nos no acesso a sentidos sobre o seu trabalho na formação docente, pois entendemos que os 

documentos oficiais integram práticas institucionais, redes de poder e de forças, que 

instauram sentidos sobre o que é ser professor, em determinados momentos da história. 

Como afirmam Deusdará e Barreto (2009),  

um texto de lei que pretenda regular o trabalho dos profissionais de educação não só 

pressupõe a existência desse coletivo e a daqueles que podem legislar sobre eles, mas também 

vai gradualmente, no espaço mesmo da enunciação, produzindo certa territorialidade para 

esses grupos sociais (DEUSDARÁ, BARRETO, 2009, p. 143) 

 

Dessa maneira, tratar a complexidade que envolve o trabalho docente implica, 

                                                 
78 Segundo essa classificação, podemos dizer que as falas dos professores no fórum de discussão fazem parte 

das normas não jurídicas, que são justamente o foco desta pesquisa e as quais pretendemos colocar em diálogo 

com os documentos, apresentados neste capítulo.  
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também, buscar compreendê-lo por meio dos discursos que circulam em documentos oficiais 

que regem a formação docente e seus contextos de produção. Como afirmam Sant’Anna e 

Souza-e-Silva (2007),  

 

Enfocar a prescrição como construção de discursividades relacionada a práticas sociais do 

trabalho implica ancorá-la em uma situação sócio histórica, expressa em determinados 

gêneros de discurso, constituída por interlocutores que se movem em determinados espaços 

e tempos enunciativos. (SANT’ANNA; SOUZA-E-SILVA, 2007, p. 78) 

 

Com base no entendimento de situação de trabalho ampliada, é possível compreender 

a linguagem sobre o trabalho como produtora de saberes e sentidos sobre o trabalho do 

PEBEST. Nesse sentido, os textos oficiais comtemplam saberes valorizados  e deixam de 

registrar outros, que não por serem omitidos, deixam de fazer parte da história. 

O procedimento metodológico adotado para recorte dos fragmentos dos textos legais 

considerou a identificação de processos de referências explícitos relacionados à participação 

do professor da educação básica no ES, observando escolhas lexicais, principalmente 

designações e qualificadores atribuídos a esse trabalhador.  

É possível asseverar que há, portanto, nos documentos objetos de observação nesta 

pesquisa uma série de marcas linguísticas que apontam forças coercitivas às quais os 

discursos estão submetidos. Forças que se relacionam a outras e se condicionam 

mutuamente. Como resultado dessas relações de interdependência se materializam os 

discursos que estabelecem sentidos. 

 

3.1. Do âmbito nacional  
 

 

Nosso recorte tomou como ponto inicial para seleção dos documentos a atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96 que determina que a formação de 

professores para educação básica seja feita em nível superior, em cursos de licenciatura, de 

graduação plena em universidades e instituições superiores de educação, com exceção de 

alguns níveis específicos, onde há a possibilidade de formação em nível médio na 

modalidade Normal. Além disso, por meio da exigência da criação de diretrizes gerais, esta 

lei desencadeou na reforma das Licenciaturas nos anos 2000. Posteriormente, também foram 

selecionadas as normatizações que regulamentam a formação docente e o ES pós-LDB de 
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1996, especificamente em nível superior, já que nos interessa observar o curso de 

Licenciatura em espanhol. Dessa maneira, os documentos selecionados são os seguintes79: 

 

(a) LDB DE 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

(b) DECRETO n. 3.276 de 6 de dezembro de 1999 – Dispõe sobre a formação em 

nível superior de professores para atuar na educação básica, e dá outras 

providências  

(c) PARECER CNE/CP 9/2001 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena.  

(d) PARECER CNE/CP 27/2001 – retificação do item 3.6 do parecer 9/2001: “Eixo 

articulador das dimensões teóricas e práticas”  

(e) PARECER CNE/CP 28/2001 - Dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, 

que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena.  

(f) RESOLUÇÃO CNE/CP 1/2002 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena80.  

(g) LEI 11.788, de 25 de Setembro de 2008 - Dispõe sobre o estágio de estudantes 

de todos os níveis de ensino e áreas.    

 

O conjunto de textos mencionados foi arquivado no DVD (anexo) e constitui-se de 

Leis, Decretos, Resoluções (a,b,f,g) e Pareceres (c,d,e). Essa diferenciação é importante para 

compreendermos as condições de produção em que se dá o funcionamento discursivo de 

cada um. Lenza (2009) destaca a importância de notar a inexistência de hierarquia entre essas 

normas chamadas de espécies normativas, com exceção das emendas constitucionais, que 

têm capacidade de produzir normas de caráter constitucional. Ele explica que cada norma 

atua dentro de sua parcela de competência. Caso contrário, é considerado invasão de 

competência, caracterizador de inconstitucionalidade. 

                                                 
79  Quando a Resolução CNE/CP nº 2 de 1º de julho de 2015 - que coloca em vigência uma nova organização 

dos cursos de Licenciatura - foi publicada, já havíamos fechado esta etapa da pesquisa. Por essa razão, faz-se 

necessário atualizar a documentação em estudos futuros.  
80 A Resolução CNE/CP 2/2002 não foi considerada nesse conjunto por apenas determinar o quantitativo de 

horas para o Curso de Licenciaturas.  
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Dessa maneira, como expõe Lenza (2009), o art.59 da CF /88 estabelece que o 

processo legislativo envolverá a elaboração das seguintes normas: 

I.        Emendas à Constituição 

II.        Lei complementar 

III. Lei ordinária 

IV. Lei delegada 

V.        Medidas provisórias 

VI. Decreto legislativo 

VII. Resoluções 

 

Sobre os textos que importam para este estudo, de modo geral81, as Leis e os Decretos 

correspondem à versão final do texto, sancionada pelo Presidente da República, não podendo 

ser mais alterada, a não ser por outra lei ou decreto. Já os Pareceres, que fazem parte da 

elaboração de uma Resolução e por isso não aparecem na lista, são documentos de cunho 

explicativo, submetidos à apreciação, discussão, emendas, aprovação ou rejeição de 

conselheiros (RODRIGUES, 2010), e em alguns casos, como o Parecer CNE/CP 9/2001, de 

uma comunidade educacional82.  No final dos Pareceres, costuma-se encontrar o projeto de 

Resolução que, se aprovado e promulgado pelo Presidente da Casa, no nosso caso, 

Presidente do Conselho Nacional de Educação, é colocado em vigor por publicação oficial. 

Uma Resolução, por ser a versão final de um projeto aprovado, não pode mais sofrer 

alterações a não ser por outra Resolução. Apresenta em sua materialidade linguístico-

discursiva características que se identificam aos textos de Lei, ainda que não seja sancionada 

pelo Presidente da República.   

É importante olhar para esse conjunto de documentos a partir do princípio da 

interdiscursividade. Segundo Maingueneau (2007), há um sistema de coerções/restrições 

semânticas que definem o discurso, abrangendo todos os planos discursivos de uma forma 

global e não um plano ou outro como se fossem independentes.  A interdiscursividade é 

constitutiva de todo discurso e nem sempre deixa marcas na materialidade linguística. Mas 

quando as deixa, estamos no plano do que o autor chama de “intertextualidade”. Como define 

Souza-e Silva (2013), com base em Maingueneau,  

 

                                                 
81 Não cabe fazer uma explicação detalhada do Direito Constitucional nessa pesquisa. Para mais informações 

indicamos Lenza (2009).  
82 Na página 2 do documento, encontramos a lista completa dos membros da comunidade educacional.  
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os tipos de relações intertextuais definidas como legítimas pelas coerções semânticas de um 

determinado campo discursivo – deixa seu rastros por meio do intertexto, entendido como o 

conjunto de fragmentos efetivamente citados por um discurso (SOUZA-E-SILVA, 2013, p. 

106) 

 

A noção de intertexto nos permite compreender as relações de interseção e distinção 

entre os textos do nosso arquivo oficial. O Parecer CNE/CP 27/2001 é uma retificação do 

Parecer CNE/CP 9/2001 e o Parecer CNE/CP 28/2001 dá nova redação ao Parecer 21/2001. 

Como já foi dito, um Parecer traz em sua composição o projeto de uma resolução que entrará 

em vigor posteriormente. Assim, os Pareceres CNE/CP 9/2001 e 27/2001 deram origem à 

Resolução CNE/CP 01/2002 e o Parecer CNE/CP 28/2001 originou a Resolução CNE/CP 

02/2002. E ainda temos o Decreto 3.276/1999 e a Lei 11.788/2008, que tomam como base a 

LDB de 1994 entre outras. Assim,  “na medida em que retiramos de um discurso fragmentos 

que inserimos em outro discurso, fazemos essa transposição mudar suas condições de 

produção. Mudadas as condições de produção, a significação desses fragmentos ganha nova 

configuração semântica” (BRANDÃO, 2012, p. 96). Nesse sentido, os documentos 

constroem uma rede de discursos que se complementam, se justificam, se retificam, entram 

em consonância, se distanciam, enfim, estão em diálogo o tempo todo, ganhando uma “nova 

configuração semântica”, marcando uma nova situação enunciativa. 

Retomamos que nosso interesse na leitura desse documentos foi a identificação de 

processos de referências relacionados a sentidos de participação do professor da educação 

básica no ES, com o objetivo de verificar como é referido seu trabalho nos documentos. 

Portanto, apresentamos, a seguir, os fragmentos em que foram localizadas referências 

explícitas ao PEBEST. Cabe esclarecer que todos os fragmentos destacados estão expostos 

dentro de quadros e numerados em sequência a fim de facilitar a localização e visualização 

dos comentários correspondentes. Quando retomados no corpo do texto, são apresentados 

entre aspas e em itálico. No final desta seção, encontra-se o quadro 1, com a síntese das 

referências identificadas em todos os documentos desse âmbito. 

 

 
Documento Parte do documento 

de onde o fragmento 

foi retirado 

Fragmento em que há referências explícitas 

do PEBEST em documentos do âmbito 

nacional 

  

PEBEST 

Parecer 

CNE/CP 

27/2001 

Retificação 

do item 3.6, alínea c, 

do Parecer CNE/CP 

9/2001: Eixo 

articulador das 

(1) No estágio curricular supervisionado a 

ser feito nas escolas de educação básica. O 

estágio obrigatório definido por lei deve ser 

vivenciado durante o curso de formação e 

com tempo suficiente para abordar as 

diferentes dimensões da atuação 

 

 

 

 

 

 



  

77 
 

dimensões teóricas e 

práticas 

profissional. Deve, de acordo com o projeto 

pedagógico próprio, se desenvolver a partir 

do início da segunda metade do curso, 

reservando-se um período final para a 

docência compartilhada, sob a supervisão da 

escola de formação, preferencialmente na 

condição de assistente de professores 

experientes. Para tanto, é preciso que exista 

um projeto de estágio planejado e avaliado 

conjuntamente pela escola de formação 

inicial e as escolas campos de estágio, com 

objetivos e tarefas claras e que as duas 

instituições assumam responsabilidades e se 

auxiliem mutuamente, o que pressupõe 

relações formais entre instituições de ensino 

e unidades dos sistemas de ensino. Esses 

“tempos na escola” devem ser diferentes 

segundo os objetivos de cada momento da 

formação. Sendo assim, o estágio não pode 

ficar sob a responsabilidade de um único 

professor da escola de formação, mas 

envolve necessariamente uma atuação 

coletiva dos formadores. (p.1) 

 

 

 

 

 

 

- professor 

experiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- formador 

 

Parecer 

CNE/CP 

28/2001 

 

II – MÉRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Por outro lado, é preciso considerar um 

outro componente curricular obrigatório 

integrado à proposta pedagógica: estágio 

curricular supervisionado de ensino 

entendido como o tempo de aprendizagem 

que, através de um período de permanência, 

alguém se demora em algum lugar ou ofício 

para aprender a prática do mesmo e depois 

poder exercer uma profissão ou ofício. Assim 

o estágio curricular supervisionado supõe 

uma relação pedagógica entre alguém que já 

é um profissional reconhecido em um 

ambiente institucional de trabalho e um 

aluno estagiário. Por isso é que este 

momento se chama estágio curricular 

supervisionado. (p.10) 

(3) Este (o estágio) é um momento de 

formação profissional do formando seja pelo 

exercício direto in loco, seja pela presença 

participativa em ambientes próprios de 

atividades daquela área profissional, sob a 

responsabilidade de um profissional já 

habilitado. Ele não é uma atividade 

facultativa sendo uma das condições para a 

obtenção da respectiva licença. Não se trata 

de uma atividade avulsa que angarie 

recursos para a sobrevivência do estudante 

ou que se aproveite dele como mão-de-obra 

barata e disfarçada. Ele é necessário como 

momento de preparação próxima em uma 

unidade de ensino. (p. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- profissional 

reconhecido 

 

 

 

 

 

 

- profissional já 

habilitado 

Lei 

11.788/2008 

CAPÍTULO I: 

DA DEFINIÇÃO, 

CLASSIFICAÇÃO E 

RELAÇÕES DE 

ESTÁGIO 

(4) Art. 3º O estágio, tanto na hipótese do § 

1º do art. 2º desta Lei quanto to na prevista 

no § 2º do mesmo dispositivo, não cria 

vínculo empregatício de qualquer natureza, 

observados os seguintes requisitos:  
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CAPÍTULO III : 

DA PARTE 

CONCEDENTE 

 

 

 § 1º O estágio, como ato educativo escolar 

supervisionado, deverá ter acompanhamento 

efetivo pelo professor orientador da 

instituição de ensino e por supervisor da 

parte concedente, comprovado por vistos nos 

relatórios referidos no inciso IV do caput do 

art. 7º desta Lei e por menção de aprovação 

final.  

(5) Art.9º As pessoas jurídicas de direito 

privado e os órgãos da administração 

pública direta, autárquica e fundacional de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, bem 

como profissionais liberais de nível superior 

devidamente registrados em seus respectivos 

conselhos de fiscalização profissional, 

podem oferecer estágio, observadas as 

seguintes obrigações: 

(...) III – indicar funcionário de seu quadro 

de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento 

desenvolvida no curso do estagiário, para 

Orientar e supervisionar até 10 (dez) 

estagiários simultaneamente; (p.3-4) 

 

 

 

-supervisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- funcionário de 

seu quadro 

pessoal, com 

formação ou 

experiência 

profissional 

 

O fragmento 1 faz parte do Parecer CNE/CP 27/2001, que é uma retificação da letra 

c do item 3.6 do Parecer 9/2001: “Eixo articulador das dimensões teóricas e práticas”. Este 

eixo se propõe a apresentar situações didáticas em que os licenciandos possam colocar em 

uso os conhecimentos aprendidos, em conjunto com outros de diferentes naturezas e 

experiências, em diferentes tempos e espaços curriculares.  

Em “sob a supervisão da escola de formação, preferencialmente na condição de 

assistente de professores experientes”, estabelece-se que a função de supervisão é atribuída 

ao professor da escola de formação, ou seja, ao da Licenciatura, ao passo que o PEBEST é 

referido como “experiente”.  

O final “Sendo assim, o estágio não pode ficar sob a responsabilidade de um único 

professor da escola de formação, mas envolve necessariamente uma atuação coletiva dos 

formadores”, demonstra que o PEBEST pode ser referido como “formador”, devido à 

consideração anterior do documento que deixa evidente a importância de um trabalho 

conjunto entre as escolas de formação e as escolas campos de estágio no que diz respeito à 

elaboração de projetos de estágio. No entanto, não deixa claro os objetivos, as tarefas, as 

responsabilidade que o professor da escola deve ter no trabalho conjunto de realização do 

estágio.  

Os fragmentos 2 e 3 foram retirados do Parecer CNE 28/2001, cujo objetivo é dar 

consequência à determinação do Parecer 9/2001 de que a duração dos cursos de formação 
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de professores em nível superior seria definida pelo Conselho Pleno, em parecer e resolução 

específica sobre sua carga horária. 

O fragmento 2, ao descrever o estágio curricular supervisionado de ensino “como o 

tempo de aprendizagem que, através de um período de permanência, alguém se demora em 

algum lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma 

profissão ou ofício”, nos leva a concluir, que no caso das Licenciaturas, esse “algum lugar” 

é a escola básica, lugar por lei determinado a ser realizado o ES. Dessa forma, a partir do 

trecho “o estágio curricular supervisionado supõe uma relação pedagógica entre alguém 

que já é um profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um aluno 

estagiário”, podemos concluir que esse “profissional reconhecido” é PEBEST.  

De acordo com o fragmento 3, o estágio é uma atividade obrigatória que garante ao 

aluno a licença para sua atuação profissional. Além disso, ele é um momento de formação 

profissional em que o aluno está presente em ambientes próprios da sua área, que no caso da 

Licenciatura, é a escola de ensino básico. Por essas razões, podemos dizer que a referência 

“profissional já habilitado” pode ser atribuída ao PEBEST.  

Destacamos os fragmentos 4 e 5 identificados na Lei 11.788 de 2008, que se propõe 

a estabelecer as normas que regem a realização do estágio dos estudantes de todos os níveis 

de ensino e áreas, não só do curso de Licenciatura em Letras. Esse documento é a publicação 

mais recente da formalização do estágio no Brasil. Ainda que não seja específico da área da 

Licenciatura em Letras, ele também é um prescrito oficial que rege o ES, foco deste estudo. 

 A parte concedente do ES da Licenciatura definida por lei é a escola de ensino 

básico. Dessa maneira, podemos dizer que no fragmento 4, o PEBEST é denominado como 

“supervisor” e o professor universitário como “orientador”. 

Já o fragmento 5 destaca as obrigações da parte concedente, que no nosso caso, é a 

escola de nível básico. Conforme prescrito em “indicar funcionário de seu quadro de 

pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida 

no curso do estagiário, para Orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários 

simultaneamente”, a parte concedente deve indicar um funcionário com experiência para 

“orientar e supervisionar” os estagiários. No caso do curso de Licenciatura, esse 

“funcionário” a ser indicado geralmente é o PEBEST. Dessa forma, além da supervisão, ao 

PEBEST também lhe é atribuído o papel de orientação. Contudo, como podemos ver, não 

há esclarecimento sobre o que corresponde cada função. 

 Chamou-nos atenção que no capítulo II do mesmo documento, que trata das 

obrigações das instituições de ensino, que no caso das Licenciaturas é a Universidade -  Lei 
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11.788/2008 “DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO”, acontece diferente. A tarefa de orientar, 

atribuída ao professor da licenciatura, é de certa forma definida pelo documento como 

acompanhamento e avaliação do estagiário. Vejamos: “indicar professor orientador, da área 

a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das 

atividades do estagiário”83.  

Os fragmentos citados foram os únicos casos de referência explícita encontrada. Nos 

documentos - LDB/1996, Decreto 3.276/1999, Parecer CNE/CP 9/2001 e Resolução 

CNE/CP 1/2002) - , não foram localizadas nenhuma referência ao PEBEST.  

É importante dizer que na leitura desse conjunto de documentos nacionais, nos 

deparamos frequentemente com o apagamento ou a dificuldade de afirmar com segurança se 

a referência identificada era do PEBEST ou se era somente o professor da Licenciatura. Em 

outros, até encontramos referências ao professor da educação básica, mas não estavam 

relacionadas a sua participação no ES. Diante da situação exposta, selecionamos alguns 

exemplos para fins de comprovação comentados a seguir84. 

 

 
 Documento Parte do documento de 

onde o fragmento foi 

retirado 

Exemplos de fragmentos em que há o apagamento do 

PEBEST 

 

       

 LDB 9394/96 

 

 

TÍTULO VI 

Dos Profissionais da 

Educação 

 

(6) Art. 61. Parágrafo único. A formação dos 

profissionais da educação, de modo a atender às 

especificidades do exercício de suas atividades, bem 

como aos objetivos das diferentes etapas e 

modalidades da educação básica terá como 

fundamentos (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009): 

I - a presença de sólida formação básica, que 

propicie o conhecimento dos fundamentos científicos 

e sociais de suas competências de trabalho. (Incluído 

pela Lei nº 12.014, de 2009) 

II - a associação entre teorias e práticas, mediante 

estágios supervisionados e capacitação em 

serviço; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 

III - o aproveitamento da formação e experiências 

anteriores, em instituições de ensino e em outras 

atividades. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009).  

 

                                                 
83 Grifo nosso. 
84 Cabe ressaltar que os fragmentos destacados são alguns dos exemplos identificados de apagamento e falta 

de clareza na observação de todos os documentos de âmbito nacional.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
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Decreto n. 3.276/99 

 

Art. 4o Art. 4o  Os cursos 

referidos no artigo 

anterior poderão ser 

ministrados: 

(7)(...) § 2o  Qualquer que seja a vinculação 

institucional, os cursos de formação de professores 

para a educação básica deverão assegurar estreita 

articulação com os sistemas de ensino, essencial para 

a associação teoria-prática no processo de formação. 

PARECER  

CNE/CP 9/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Não se pode esquecer ainda que é papel do 

professor da educação básica85 desenvolver junto a 

seus futuros alunos postura investigativa. Assim, a 

pesquisa constitui um instrumento de ensino e um 

conteúdo de aprendizagem na formação, 

especialmente importante para a análise dos 

contextos em que se inserem as situações cotidianas 

da escola, para construção de conhecimentos que ela 

demanda e para a compreensão da própria 

implicação na tarefa de educar. (p. 29) 

 

PARECER CNE/CP 

28/2001 

II - MÉRITO (9) Mas é também (o estágio supervisionado) um 

momento para se acompanhar alguns aspectos da 

vida escolar que não acontecem de forma igualmente 

distribuída pelo semestre, concentrando-se mais em 

alguns aspectos que importa vivenciar. É o caso, por 

exemplo, da elaboração do projeto pedagógico, da 

matrícula, da organização das turmas e do tempo e 

espaço escolares 

(p.10).  

 

(10) Ao mesmo tempo, os sistemas de ensino devem 

propiciar às instituições formadoras a abertura de 

suas escolas de educação básica para o estágio 

curricular supervisionado. Esta abertura, 

considerado o regime de colaboração prescrito no 

Art. 211 da Constituição Federal, pode se dar por 

meio de um acordo entre instituição formadora, 

órgão executivo do sistema e unidade escolar 

acolhedora da presença de estagiários. Em 

contrapartida, os docentes em atuação nesta escola86 

poderão receber alguma modalidade de formação 

continuada a partir da instituição formadora. Assim, 

nada impede que, no seu projeto pedagógico, em 

elaboração ou em revisão, a própria unidade escolar 

possa combinar com uma instituição formadora uma 

participação de caráter recíproco no campo do 

estágio curricular supervisionado. (p.11) 

Resolução CNE/CF 

2/2002 

Art. 7º A organização 

institucional da formação 

dos professores, a serviço 

do desenvolvimento de 

competências, levará em 

conta que: 

 

 

 

Art. 13. Em tempo e 

espaço curricular 

(11) (...) IV - as instituições de formação trabalharão 

em interação sistemática com as escolas de educação 

básica, desenvolvendo projetos de formação 

compartilhados; 

 

 

 

 

 

(12) Art.13. § 3º O estágio curricular supervisionado, 

definido por lei, a ser realizado em escola de 

                                                 
85 Grifo nosso.  
86 Grifo nosso. 
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específico, a coordenação 

da dimensão prática 

transcenderá o 

estágio e terá como 

finalidade promover a 

articulação das diferentes 

práticas, numa perspectiva 

interdisciplinar. 

educação básica, e respeitado o regime de 

colaboração entre os sistemas de ensino, deve ser 

desenvolvido a partir do início da segunda metade do 

curso e ser avaliado conjuntamente pela escola 

formadora e a escola campo de estágio (p.6) 

 

No fragmento 6, retirado do Título VI - Dos Profissionais da Educação, parte relativa 

à formação docente, encontramos a denominação “profissionais da educação”, que também 

pode incluir o professor que atuará na escola básica, mas não há referência a sua participação 

na articulação entre a teoria e prática e capacitação. Além disso, a realização do ES não 

recebe destaque pela lei na formação de professores, pois o artigo apenas determina que “a 

associação entre teorias e práticas” deve ser feita “mediante estágios supervisionados e 

capacitação em serviço”, sem retomar em nenhum outro momento como os estágios devem 

ser realizados, os envolvidos etc. 

Cabe destacar que o Decreto 3.276/99 não menciona o ES como parte do processo 

de formação docente, muito menos, o trabalho do PEBEST, apesar de determinar a 

articulação entre o sistema de ensino como essencial para a associação entre teoria e prática, 

como exposto no fragmento 7.  

No fragmento 8, a pesquisa é tratada pelo documento como elemento essencial na 

formação profissional do professor: o foco principal do ensino da pesquisa nos cursos de 

formação docente é o próprio processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos 

escolares na educação básica (BRASIL, Parecer 9/2001, p. 28). Como se pode observar, a 

referência “professor da escola básica” aparece num contexto em que se discute a 

importância do mesmo no desenvolvimento da pesquisa com seus futuros alunos, mas não 

com os estagiários (futuros professores). Ou seja, discute a sua atuação como professor de 

alunos do nível básico e não como professor formador de futuros professores. 

No fragmento 9, percebemos um apagamento da sala de aula e do trabalho com a 

formação de licenciandos do PEBEST entre os diversos aspectos destacados para que o aluno 

vivencie na escola. Ao tratar do ES, o trabalho do PEBEST não recebe visibilidade no 

documento, embora acreditemos que seja de fundamental importância para a compreensão 

do que envolve a atividade do futuro profissional. 

Observamos, no fragmento 10 o reconhecimento de uma colaboração entre a 

instituição formadora e a unidade escolar de campo de estágio. Entretanto, o “docente em 

atuação nesta escola”, não participa dessa colaboração, o que fica evidente no trecho “Em 
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contrapartida, os docentes em atuação nesta escola poderão receber alguma modalidade 

de formação continuada a partir da instituição formadora”, no qual verificamos que não 

lhe é atribuído o papel de formador, e sim o papel daquele que precisa de formação. Em 

outras palavras, o professor da escola assume a condição daquele que precisa de formação 

continuada e não do que coparticipa da formação de novos professores. Fica claro que o 

trabalho do PEBEST na formação do aluno estagiário é dispensável, o que se comprova pela 

expressão “nada impede que”, em “Assim, nada impede que, no seu projeto pedagógico, em 

elaboração ou em revisão, a própria unidade escolar possa combinar com uma instituição 

formadora uma participação de caráter recíproco no campo do estágio curricular 

supervisionado”. Isso nos leva a compreender que essa participação recíproca na realização 

do estágio não é obrigatória. Pode acontecer, como pode não acontecer. Depende do querer 

da unidade escolar e da instituição superior. Vale ressaltar que essas considerações partem 

do nosso entendimento de que o professor em atuação faz parte da unidade escolar, ainda 

que sua referência não se dê de forma explícita, o que nos faz constatar mais uma vez que o 

espaço escolar é reconhecido, mas o trabalho desse professor, não. A partir dessas 

considerações, observamos que o PEBEST é visto como aquele que ainda precisa ser 

tutelado pela universidade, apontando uma relação de poder, na qual cabe à universidade o 

lugar de detentora do saber e à escola, o lugar de receptora desse saber. 

No fragmento 11, verificamos que à escola básica é dada a atribuição de desenvolver 

projetos de formação junto com as instituições de formação. Assim, é possível afirmar que, 

se o PEBEST faz parte da escola campo de estágio, ele também tem essa atribuição. Contudo, 

ele aparece dentro de um grande conjunto de elementos que envolvem a escola. Logo, seu 

trabalho não tem visibilidade. Isso se repete no fragmento 12, em que há o reconhecimento 

de que deve haver uma colaboração entre a escola e os cursos de formação com relação ao 

ES, mas a participação do PEBEST nesse processo é apagada. 

No próximo quadro, separamos alguns fragmentos que exemplificam os casos em 

que tivemos dúvida quanto à referência ser do PEBEST ou somente do professor da 

Licenciatura. Vejamos. 

 

                                                 
87 O ponto de interrogação indica a falta de clareza a respeito da referência identificada. 

Documento Parte do documento 

de onde o fragmento 

foi retirado 

Exemplos de fragmentos em que há 

falta de clareza da referência ao 

PEBEST 

PEBEST (?)87 

PARECER 

CNE/CP 9/2001 

1.Princípios 

orientadores para 

(13)  Se pretendemos que a formação 

promova o compromisso do professor 
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O item do documento de onde o fragmento 13 foi retirado trata de princípios que 

norteiam uma reforma de formação docente, onde se afirma que é imprescindível haver 

coerência entre a formação e prática do futuro professor. No entanto, com relação à 

denominação formadores que aparece no fragmento, não podemos afirmar com segurança 

que inclui também o PEBEST ou somente os professores da Licenciatura. 

No fragmento 14, pressupõe-se que os estagiários possam realizar atividades junto 

ao seu campo futuro de trabalho, que os levem a uma profissionalização, e o olhar de um 

“profissional mais experiente” é essencial nesse processo. Podemos considerar que o 

PEBEST, por estar em situação real de trabalho, já possuidor de experiência na sua prática, 

tem um papel de suma importância na formação do futuro docente. Entretanto, segundo o 

parecer CNE/CP 9/2001, citado no fragmento, sobre o conceito de prática diz que “mais 

uma reforma da 

formação de 

professores 

com as aprendizagens de seus futuros 

alunos, é fundamental que os 

formadores também assumam esse 

compromisso em relação aos futuros 

professores, começando por levar em 

conta suas características individuais, 

de vida, inclusive as profissionais 

(p.26) 

 

 

- formadores 

 

 

PARECER 

CNE/CP 

28/2001 

II. MÉRITO (14) Tendo como objetivo, junto com a 

prática, como componente curricular, 

a relação teoria e prática social tal 

como expressa o Art. 1º , § 2º da LDB, 

bem como o Art. 3º , XI e tal como 

expressa sob o conceito de prática no 

Parecer CNE/CP 9/2001, o estágio 

curricular supervisionado é o momento 

de efetivar, sob a supervisão de um 

profissional experiente, um processo de 

ensino-aprendizagem que, tornar-se-á 

concreto e autônomo quando da 

profissionalização deste estagiário. (p. 

10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- um profissional 

experiente 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO 

CNE/CP 1/ 

1/2002 

Art. 7º A organização 

institucional da 

formação dos 

professores, a serviço 

do desenvolvimento 

de competências, 

levará em conta que: 

 

 (15) (...) V - a organização 

institucional preverá a formação dos 

formadores, incluindo na sua jornada 

de trabalho tempo e espaço para as 

atividades coletivas dos docentes do 

curso, estudos e investigações sobre as 

questões referentes ao aprendizado dos 

professores em formação; 

(...) 

VII -serão adotadas iniciativas que 

garantam parcerias para a promoção 

de atividades culturais destinadas aos 

formadores e futuros professores (p.3)  

 

 

 

- formador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- formador 
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como componente curricular implica vê-la como uma dimensão do conhecimento que tanto 

está presente nos cursos de formação, nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre 

a atividade profissional, como durante o estágio, nos momentos em que se exercita a 

atividade profissional”. Assim, uma vez que quando falamos de ES abrangemos tanto os 

cursos de formação, como os locais de estágio, já não fica mais evidente se essa designação 

de “profissional experiente” se refere ao professor da Universidade ou se inclui também o 

professor da escola. 

Encontramos a denominação “formadores” no fragmento 15 que parecem ser 

atribuídas também ao PEBEST e não somente ao professor da licenciatura. Mas faltam 

elementos mais precisos para que possamos afirmar isso com segurança. 

Após os comentários dos fragmentos destacados, reunimos no quadro 1, as 

referências explícitas ao PEBEST identificadas nos documentos de âmbito nacional e, no 

quadro 2, os casos de apagamento e falta de clareza88, a fim de possibilitar uma melhor 

visualização. 

 

Quadro 1 – Síntese das formas de denominar o PEBEST nos documentos de âmbito 

nacional 
 

Documentos PEBEST 

Parecer CNE/CP 27/2001 

 

 

- professor experiente 

- formador 

Parecer CNE/CP 28/2001 

 

 

- profissional reconhecido 

- profissional já habilitado 

Lei 11.788/2008 

 

 

- supervisor/orientador 

- funcionário de seu quadro pessoal, com formação 

ou experiência profissional  

 

Quadro 2 - Apagamento e falta de clareza das formas de denominar o PEBEST nos 

documentos de âmbito nacional 

 

Documentos PEBEST (?)89 

LDB /1996                                      - 

Decreto 3.276/1999                                      - 

                                                 
88 O quadro 2 contempla todos os casos de falta de clareza na referência ao PEBEST, incluindo também aqueles 

que não foram comentados. 
89 Os pontos de interrogação indicam a dúvida se podemos incluir o PEBEST na denominação 
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Parecer CNE/CP 9/2001 - profissionais do corpo docente formador (?) 

- docente formador (?) 

- supervisor de estágio (?) 

- formador (?) 

Parecer CNE/CP 28/2001 - profissional experiente (?) 

Resolução CNE/CP 1/2002 - formador (?) 

. 

A identificação das formas de denominar o PEBEST não foi uma tarefa simples.  

Como foi exposto, considerando a quantidade de documentos e a extensão de alguns deles, 

poucas vezes aparece alguma referência explícita ao trabalho desse professor nos 

documentos de lei do Brasil. Podemos observar, por meio dos quadros 1 e 2, as unidades 

lexicais “experiente”, “formador”, “reconhecido”, “habilitado” “supervisor/orientador” 

como referência ao PEBEST. No entanto, os documentos não desenvolvem o que se 

compreende por tais denominações, silenciando os diferentes sentidos que um item lexical 

pode ter de acordo com a formação discursiva em que se inscreve. Como afirma 

Maingueneau (1997), não é no dicionário, onde se encontram todos os elementos necessários 

para “apreender o valor de uma palavra em uma formação discursiva determinada” 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 151).  Portanto, verifica-se que, mesmo que tais designações 

tenham sido produzidas, elas apontam a invisibilidade desse trabalho, ao invés de legitimá-

lo.  

As designações “supervisor” e “orientador” aparecem na Lei 11.788/ 2008, que por 

ser uma lei geral, se direciona para todos os cursos não só o de Licenciaturas. Desse modo, 

pela própria natureza da interlocução, pressupõe-se que o documento não aprofunde quais 

seriam as atribuições de cada função, pois isso depende de cada área de conhecimento. Por 

essa razão, o que envolveria a atividade de orientar e supervisionar não recebe visibilidade 

nesta lei.  

Importa ressaltar que, ainda que haja nos documentos o reconhecimento de uma 

interação entre os cursos de formação e a escola básica no desenvolvimento de projetos de 

ES, eles não explicitam como essa interação deve ser realizada e o espaço da sala de aula e 

o papel do PEBEST na formação, na maioria dos casos, são tratados de forma generalizada 

inseridos dentro dos aspectos que envolvem a escola, sem receber qualquer visibilidade.  

Assim, pretendemos avançar uma primeira reflexão sobre essa (in)visibilidade do 

PEBEST nos prescritos oficiais de âmbito nacional, que será retomada mais adiante no 

decorrer da pesquisa. Se recorrermos às relações que constituem o discurso com a história, 



  

87 
 

os documentos do período Pós-LDB/96 foram elaborados num momento em que se discutia 

a Reforma das Licenciaturas, tendo em vista que se acreditava que as dificuldades 

encontradas para a implementação de políticas educacionais que visassem à melhoria da 

educação básica se deviam ao preparo inadequado de professores. Leiamos: 

 

Esse cenário apresenta enormes desafios educacionais que, nas últimas décadas, têm motivado a 

mobilização da sociedade civil, a realização de estudos e pesquisas e a implementação, por 

estados e municípios, de políticas educacionais orientadas por esse debate social e acadêmico 

visando a melhoria da educação básica. Entre as inúmeras dificuldades encontradas para essa 

implementação destaca-se o preparo inadequado dos professores cuja formação de modo geral, 

manteve predominantemente um formato tradicional, que não contempla muitas das 

características consideradas, na atualidade, como inerentes à atividade docente (PARECER 

9/2001, p. 4) 

 

Assumir as falhas na formação docente integra uma determinada constituição de 

sentidos que reforçam regimes de verdade de que o professor da escola básica é um 

profissional despreparado. Logo, é possível perceber que o modo como é referido o PEBEST 

nos documentos como “habilitado”, experiente” “reconhecido” tem como efeito de sentido 

algo diferente do que significa no contexto da Reforma em que o documento foi elaborado.  

A falta de clareza do papel desse profissional nos documentos e, até mesmo, seu 

apagamento demonstram que existe algo a ser dito a partir desse silêncio.  O silêncio pode 

ser concebido como elemento constitutivo do processo de produção de sentidos que trazem 

consequências diretas nas práticas discursivas e no imaginário do que se compreende como 

trabalho do professor da escola básica no ES. A noção de memória discursiva nos ajuda 

nessa compreensão, pois ela 

separa e elege dentre os elementos constituídos numa determinada contingência histórica, 

aquilo que, numa outra conjuntura dada, pode emergir e ser atualizado, rejeitando o que não 

deve ser trazido à tona. Exercendo, dessa forma, uma função ambígua na medida em que 

recupera o passado e, ao mesmo tempo, o elimina com os apagamentos que opera 

(BRANDÃO, 2012, p. 99). 

 

Ademais, verificamos uma contradição estabelecida, uma vez que se apaga o trabalho 

do professor da escola na realização do estágio enquanto que o que se pressupõe que deveria 

acontecer com a regulamentação do estágio no ensino básico é a construção de uma 

valorização desse professor. Observamos que há uma invisibilização do trabalho do 

PEBEST como parte do processo de formação docente, mas ao mesmo tempo, impõe-se a 

sua existência por meio de uma determinação legal. 

Se os documentos se prestam a clarificar, prescrever a formação docente, orientando 

os sujeitos envolvidos nessa formação, observamos que ao PEBEST não lhe é atribuído o 

papel de coenunciador dos documentos, ainda que de acordo com nosso ponto de vista, ele 



  

88 
 

seja um sujeito da formação docente e como tal, deveria participar da interlocução. Nesse 

sentido, o enunciador ao instituir-se discursivamente como alguém que apaga a atividade do 

professor da escola de receber estagiário, desvaloriza seu papel na formação.  

 

3.2. Do âmbito das instituições públicas formadoras de professores 
 

Além dos documentos que regem a formação de professores em âmbito nacional, é 

importante considerar as normatizações internas de instituições superiores públicas que 

oferecem o curso de Licenciatura em Letras, habilitação Português/Espanhol do Rio de 

Janeiro. Como o ensino superior tem a responsabilidade legal de formar professores para o 

ensino básico, esses documentos institucionais também fazem parte da constituição dos 

discursos produtores de sentidos sobre o trabalho do PEBEST.  

Cada uma IES aqui consideradas possui uma trajetória diferente na formação 

docente, Por isso, os documentos institucionais têm natureza distinta e se relacionam com o 

tempo e modo como funcionam o curso de Licenciatura em espanhol. 

No quadro a seguir, estão expostos os documentos selecionados de cada 

universidade, cujos critérios para o recorte dos fragmentos analisados são os mesmos 

seguidos para os documentos de âmbito nacional.  O acesso a esses documentos se deu por 

meio das páginas oficiais das instituições na internet e contato com professores da 

Licenciatura. Ainda que tenham natureza diferente (Resoluções, Diretrizes e Deliberações), 

foram elaboradas por cada instituição com a finalidade de regulamentar a realização do ES 

nos seus cursos de Licenciatura.  

 

Quadro 3 - Documentos do Curso de Licenciatura em Letras de IES públicas do Rio 

de Janeiro 

 

Universidade Documento 

UFRJ Resolução CEG 12/2008 -Trata das Normas 

para o estágio 

UERJ Deliberação 021/2005 - Institui o Programa 

UERJ de Formação de Professores para a 

Educação Básica, alterando o Programa UERJ 

de Formação de Professores para o Ensino 

Básico 
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UFF 1) Diretrizes para a formação de professores na 

UFF/Coordenação das Licenciaturas da 

UFF / 2002 

2) Resolução 387/2008 - Normaliza a 

atividade de Estágio na Universidade 

Federal Fluminense, Cria o Sistema de 

Administração de Estágio – SAE e dá outras 

providências”.  

UFRRJ Deliberação 021/2011 - Normas gerais do 

estágio curricular supervisionado obrigatório 

nos cursos de graduação da UFRRJ 

 

É possível observar relações de intertextualidade entre esses documentos e os 

documentos de leis do âmbito nacional, porque estamos diante de uma rede de discursos que 

se constituem uns a partir dos outros. A determinação legal advinda de uma hierarquia 

nacional serve como norma e base para as regulamentações internas das universidades de 

todo o país. Isso comprova o caráter essencialmente dialógico de todo enunciado do discurso 

(MAINGUENEAU, 2007).  

Nos anos 2000, com a publicação dos Pareceres que apresentam as bases filosóficas 

sobre as quais se sustenta a Reforma das Licenciaturas, os cursos de Letras Português/ 

Espanhol das universidades públicas UERJ, UFRJ e UFF vêm passando por processos de 

reformulação curricular90. De certa forma, a Reforma das Licenciaturas pode ser 

caracterizada como um acontecimento discursivo no sentido proposto por Foucault (2010), 

uma vez que é um acontecimento histórico marcado por transformações, mutações, 

processos no modo de ver a licenciatura, e consequentemente, a formação docente.  

Como prevê o artigo 53 da lei 9394 de 1996 (LDB), é assegurada às universidades a 

autonomia para fixar um currículo que se adapte à sua realidade social, observando as 

diretrizes pertinentes. Assim, as Diretrizes do Parecer/CNE 9/2001 desencadearam a reforma 

dos cursos de licenciaturas, mas cada universidade teve a autonomia de realizar mudanças 

de acordo com reflexões resultantes de demandas internas. Como ressalta Souza (2013), “a 

reforma dos cursos de nível superior nasceu dentro de uma conjuntura que dá relevância à 

                                                 
90 Como o curso de Letras da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) teve início em 2009, não 

passou por esse processo de mudança, já fazendo parte do contexto pós-reforma. 
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possibilidade de cada universidade formar um perfil de profissional em consonância com a 

realidade social as comunidade em que atua” (SOUZA, 2013, p. 32).  

Diante dessa possibilidade, foi necessário conhecer melhor o funcionamento atual do  

ES de espanhol em cada uma das universidades do âmbito do Rio de Janeiro, cujas 

informações obtidas, reunimos no próximo item.    

3.2.1. Funcionamento atual do Estágio Supervisionado nos Cursos de 

Licenciaturas em Letras – Português/ Espanhol no Rio de Janeiro. 

 

Parece-nos importante introduzir a descrição do funcionamento do estágio nos 

Cursos de Licenciatura nas universidades consideradas com a seguinte reflexão: 

 

Não basta a legislação que reformou a Licenciatura no Brasil propor mais horas para 

disciplinas práticas e estágios, uma vez que há um universo de possibilidades interpretativas 

da lei, que se configura na forma como cada instituição reformulou seu currículo, podendo 

ou não ter criado disciplinas, mudado carga horária, alterado ementas, programas e 

bibliografias. Pode-se mudar para ficar igual. Ou pode-se mudar para fazer uma revolução. 

(DAHER; SANT’ANNA 2009, p. 66) 

 

Dar visibilidade ao modo como está sendo realizado o ES de espanhol no Rio de 

Janeiro é propor uma discussão acerca das mudanças que foram e vêm sendo exercidas nesse 

âmbito. Sobre isso, Zeichner (1993) afirma que o fato de o estagiário passar mais tempo nas 

escolas não significa necessariamente que a qualidade da experiência melhore, pois essa 

qualidade depende de um cuidadoso planejamento e uma atenta supervisão. No que concerne 

ao nosso objeto de estudo, acreditamos que a participação do PEBEST tem um papel 

significativo para que a experiência do estágio seja de qualidade. 

 Para apresentar tal descrição, tomamos como base os documentos internos de cada 

instituição e as páginas oficiais institucionais. Além disso, como existe uma distância entre 

o que está prescrito oficialmente e o que efetivamente se realiza, particularmente em razão 

da variabilidade das situações de atividade, e também do que é viver – e, portanto, viver no 

trabalho – para cada um” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 42), surgiu o interesse por 

considerar informações obtidas por meio de entrevistas com professores que se dedicam, 

atualmente, ao ES nas quatro Universidades levadas em conta neste estudo.  

A contribuição dessas entrevistas é possibilitar o acesso a questões relativas ao 

funcionamento do ES no Rio de Janeiro, que vão além do que está registrado. É tornar 

visíveis certas variabilidades do trabalho que surgem e que interferem no momento da 

execução da atividade. No entanto, a atividade de trabalho não é de todo dizível e sempre há 
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elementos que escapam. Portanto, as entrevistas possibilitam uma aproximação à atividade, 

mas não conhecê-la em sua totalidade. Dessa maneira, não podemos generalizar as 

informações dadas e, por conseguinte, o perfil e a prática daqueles que atuam no ES em 

universidades. De fato, existe uma distância entre o que é prescrito, o que é realizado e o que 

é dito.  

Nas entrevistas, foram ouvidos cinco docentes91, os quais chamaremos, 

independentemente do gênero, de professor do estágio supervisionado seguido da 

universidade de atuação com as seguintes siglas: PESTUFRJ, PESTUERJ, PESTUFF e 

PESTRURAL92. O recorte dos participantes foi feito a partir de uma sondagem sobre a 

possibilidade de um docente em atuação no ES de cada universidade colaborar com a 

pesquisa. Todos deram um retorno positivo, e assim, as entrevistas foram realizadas. Foram 

cerca de 180 minutos de gravação de áudio, cuja transcrição está disponível no DVD 

(anexo)93. As informações destacadas são aquelas que interessam ao pesquisador no interior 

de um dado universo de textos a que tem acesso por meio das respostas dos entrevistados. 

Cabe relembrar que, segundo nossa visão de entrevista como dispositivo 

metodológico, embora tenhamos acesso a documentos e sites oficiais das universidades, 

entrevistar professores responsáveis pela realização do ES possibilita ao pesquisador 

atualizar textos que foram produzidos por tais atores em outros momentos/espaços. Rocha, 

Daher e Sant’Anna (2004) afirmam  que seria muito difícil o acesso a esses textos se o 

pesquisador tivesse que acompanhar o entrevistado em todas essas situações de interação, 

esperando alcançar o objetivo proposto de investigação.  

Essa visão se afasta de alguns estudos da área que preconizam a entrevista como uma 

ferramenta de captação de verdades absolutas. Foucault (2010) nos ajuda a compreender que 

o saber obtido na entrevista é uma construção histórica, e como tal, produz verdades que se 

instalam e se revelam nas práticas discursivas. Esse caráter de verdade também é adquirido 

porque é possível demarcar em que formação discursiva se inscreve o sujeito que os proferiu 

e que lhe garante autoridade para falar.  O fato de os professores ocuparem o lugar de 

                                                 
91 O propósito era entrevistar um professor de cada Universidade. Contudo, ao chegar ao ponto de encontro da 

UFRRJ, o docente contatado por nós informou que outro docente também gostaria de participar.  Sem fazer 

objeção, concordamos em ter dois informantes para esta universidade, os quais serão diferenciados pelos 

números 1 e 2.  
92 Optamos por colocar PESTRURAL no lugar de PESTUFRRJ por ser a forma recorrente de referência à essa 

universidade e evitar também qualquer possível confusão devido à semelhança com a escrita do docente da 

UFRJ (PESTUFRJ). 
93 Seguimos também o modelo de transcrição simples (MARCUSCHI, 2006). 
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responsabilidade pelo ES no curso de Licenciaturas confere a eles uma imagem daquele que 

enuncia porque pode e sabe do que está falando.  

 O roteiro dessas entrevistas também foi elaborado com base na proposta de Daher 

(1998), a partir de três blocos temáticos, acompanhados pelos objetivos e os problemas94 que 

nos levaram à constituição de 16 perguntas95. Os blocos temáticos são: (1) Atuação do 

entrevistado como professor do estágio supervisionado de espanhol na universidade; (2) O 

Estágio Supervisionado na Licenciatura em Letras (Português – Espanhol) e (3) A 

universidade e a escola do ensino básico que recebe o licenciando. O roteiro está disponível 

no apêndice C.  

É importante esclarecer que a entrevista realizada com professores universitários teve 

como objetivo central conhecer melhor e traçar um panorama sobre o modo como o ES está 

sendo praticado atualmente em quatro universidades públicas do Rio de Janeiro, sem o 

propósito de fazer uma análise, ainda que façamos alguns comentários quando julgamos 

necessário96. Os fragmentos destacados correspondentes às falas dos entrevistados estão 

expostas entre aspas e itálico. 

 Os blocos temáticos do roteiro nos permitiram organizar as informações obtidas em 

tópicos. Para fazer essa organização, é importante ressaltar que, embora o roteiro seja o 

mesmo para todos aos entrevistados, compreendemos que a entrevista se caracteriza como 

verdadeira situação de enunciação envolvendo entrevistador e entrevistado (DAHER, 1998), 

e como tal, é sempre única e não repetível. Assim, as falas produzidas apresentam 

especificidades no modo de abordagem, detalhamento etc, construídas por cada interação, 

justificando a impossibilidade de uma descrição simétrica entre as informações das 

universidades.  

3.2.1.1. , Breve contextualização  

 

 Para começar, elaboramos um quadro comparativo que visa dar visibilidade às 

principais características do ES no Curso de Licenciaturas em Letras (Português-Espanhol) 

em cada universidade, que serão retomadas de forma mais detalhada ao longo de todo item 

3.2.1.  

                                                 
94

  Lembramos que os objetivos e problemas do roteiro das entrevistas não devem se confundir com os 

problemas e objetivos da pesquisa.  
95 Daher (1998), em sua proposta original, além dos objetivos e problemas, incluiu hipóteses para a 

concretização da perguntas. No caso desse estudo, optamos por não incorporar hipóteses devido à 

heterogeneidade do curso de Licenciatura em cada uma das universidades consideradas para a entrevista.  
96 Reconhecemos que essas entrevistas constituem uma riqueza de enunciados para uma análise discursiva, 

mas nos afastaria do nosso objetivo de pesquisa.  
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Quadro 4 - Comparativo sobre o ES nos Cursos de Licenciaturas em Letras 

(Habilitação Português-Espanhol) de universidades públicas do Rio de Janeiro 

 

 

 

                                                 
97 Informações retiradas dos fluxogramas dos cursos de Letras (Licenciatura Português- Espanhol) disponíveis 

nos sites oficiais de cada universidade. Acessados em outubro de 2015. 
98 Informações retiradas dos fluxogramas dos cursos de Letras (Licenciatura Português- Espanhol) disponíveis 

nos sites oficiais de cada universidade. Acessados em outubro de 2015. 
99

 As disciplinas responsáveis pelo ES se dividem nas duas habilitações Português e Espanhol. No quadro, 

apenas estão as referentes ao espanhol, foco de nosso estudo.  
100 O ES na Rural é visto como Atividade Acadêmica e não como disciplina conforme código (AA) na grade 

curricular e relato do professor entrevistado, explicado mais adiante. 

 UFRJ 

 

UERJ UFF UFRRJ 

Duração do curso 

em semestres97  

8 8 10 8 

 

Total mínimo de 

horas exigidas98 

4.290 3.800 3.360 3.280 

 

Disciplinas 

responsáveis pelo 

Estágio 

supervisionado99  

Didática em 

Espanhol I e II 

 As disciplinas são 

compartilhadas 

pelo(a): 

 

Instituto de Letras 

O aluno deve cursar 

duas  disciplinas 

entre: 

 Est. Sup. Língua 

Esp. I - Ensino 

Fundamental e 

Médio;  

 Est. Sup. em 

Língua Esp. II - 

Fins Específicos;  

 Est. Sup. em 

Língua Esp. III - 

Educação de 

Jovens e Adultos; 

 Est. Sup. em 

Língua Esp. IV - 

Ensino Não 

Regular.  

 

Instituto de Aplicação 

(CAP-UERJ) 

Estágio Educação 

básica de Espanhol I e 

II 

 

Faculdade de 

Educação 

Didática/Estágio 

Supervisionado   

Pesquisa e Prática 

de ensino 

 III e IV (PPE) 

Atividade 

Acadêmica Estágio 

supervisionado II e 

IV100: 

 

Estágio 

supervisionado II – 

Espanhol no Ensino 

Fundamental; 

Estágio 

supervisionado IV – 

Espanhol no Ensino 

médio 
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Retomando, no ano de 1941, foi criado o curso de Letras Neolatinas na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, formando professores de língua estrangeira, entre elas, de 

espanhol (PARAQUETT, 2009). A Faculdade de Letras da UFRJ, localizada desde 1985 no 

Campus Universitário da Ilha do Fundão101, foi criada em 1968, depois do desmembramento 

de cursos do Departamento de Letras da antiga Faculdade Nacional de Filosofia102.  

De acordo com o exposto no Projeto Pedagógico e organização curricular do curso de 

Licenciaturas em Letras da UFRJ, a Faculdade de Letras tem a finalidade de formar 

indivíduos aptos quanto às habilidades nas áreas de Línguas, Literaturas e Linguística.  O 

curso de Letras, Português-Espanhol faz parte do departamento de Letras Neolatinas (LEN), 

oferecendo as modalidades de Bacharelado e Licenciatura. 

Na UERJ, o Curso de graduação em Letras da UERJ foi reconhecido pelo Decreto 

n°17259 – D.O.U de 07/12/1944103. No que tange ao curso de Licenciatura em Letras, 

português-espanhol, ele também integra o departamento de Letras Neolatinas (LNEO), 

oferecendo as modalidades de Bacharelado e Licenciatura. O curso de Licenciaturas em 

Letras nessa habilitação se realiza no campus Maracanã e é compartilhado entre a Faculdade 

de Educação, o Instituto de Letras e o Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira 

(CAp/UERJ), conforme se observa no artigo 9 da Deliberação 021/2005:  “No Campus 

Maracanã, a carga horária dos Cursos de Licenciatura será distribuída entre a Faculdade de 

Educação, as Unidades Acadêmicas que possuem cursos de formação de professores e o 

Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp/UERJ)”. 

Localizado, desde 1990, no Campus do Gragoatá, o curso com a habilitação dupla 

Português-Espanhol da UFF foi criada em 1971104. O Instituto de Letras da UFF oferece, 

atualmente, a habilitação Português/ Espanhol somente na modalidade de curso de 

Licenciatura em Letras, e por isso, de acordo com informações do site105, tem como objetivo 

principal a “formação de professores de línguas e literaturas, destinados ao exercício do 

magistério, em níveis de ensino fundamental e de ensino médio, com a possibilidade 

eventual de atuação no nível universitário” 106. 

Com a necessidade de uma formação de professores para as disciplinas pedagógicas 

do 2º grau e licenciaturas, e de especialistas em educação foi criada a Faculdade de Educação 

                                                 
101 Antes desse período ela se situava no Centro do Rio de Janeiro. 
102 Fonte: http://www.letras.ufrj.br . Acessado em julho de 2014 
103 Fonte: www.institutodeletras.uerj.br. Acessado em setembro de 2013. 
104

 Fonte: http://www.letras.uff.br/content/historico. Acessado em julho de 2014. 
105

 Fonte: http://www.letras.uff.br/graduacao/habilitacoes. Acessado em julho de 2014. 
106 A UFF não oferece o Curso de Bacharelado nessa habilitação.  

http://www.letras.uff.br/graduacao/habilitacoes
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após a reforma universitária de 1968 (PROAC, 2002). Com a reestruturação determinada 

pelo decreto 62.414, de março de 1968, a Universidade passou a se chamar Universidade 

Federal Fluminense, e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi desmembrada em 

diversas unidades. Segundo informações veiculadas no site oficial da UFF107, o Instituto de 

Letras foi uma dessas unidades.  

O período de criação dos cursos dessas universidades, como vimos no capítulo I, foi 

marcado pelas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5.540/68 e 5.692/71 (LDBs), 

que configuraram uma reforma do ensino universitário e do ensino médio, respectivamente. 

Desse modo, como Daher (2011) ressalta, a LDB de 1968 foi a primeira a decretar a 

vinculação da formação universitária à escola.  

No caso da UFRRJ, de acordo com Projeto Pedagógico – Engenharia Agrícola e 

Ambiental108, em maio de 2008, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRRJ 

(CEPE) aprovou a implantação de 12 novos cursos de graduação na área de humanidades 

distribuídos entre os campus de Seropédica, Nova Iguaçu e Três Rios, integrantes do Plano 

de Reestruturação e Expansão da UFRRJ, a partir de 2009. A UFRRJ passou a oferecer, 

nesse período, novas vagas com ênfase na formação de professores. Entre os novos cursos 

oferecidos (História, Ciências Sociais, Filosofia, Letras – Língua Portuguesa, Letras - Língua 

Inglesa, Belas Artes e Geografia, Direito), encontramos o curso de Licenciatura em Letras – 

Língua Portuguesa e Letras - Língua Espanhola.  

O curso de Licenciatura em Letras, habilitação Português - Espanhol é recente na 

UFRRJ, se constituindo no período pós-reforma dos anos 2000. Oferecido somente no 

Campus de Nova Iguaçu, foi inaugurado em 2009 e, assim, como na UFF, nessa instituição, 

o estudante não tem a possibilidade de se formar como bacharel, como acontece na UERJ e 

UFRJ. 

A partir da observação do site oficial, podemos verificar que o Campus Nova Iguaçu 

é apresentado como uma unidade acadêmica chamada Instituto Multidisciplinar, que possui 

vários departamentos, entre eles, o departamento de Letras. Dessa forma, não se trata de um 

Instituto de Letras ou Faculdade de Letras, como nas demais, mas de um departamento. 

 

                                                 
107 Fonte: http://www.letras.uff.br/content/historico. Acessado em maio de 2014. 
108 O documento pode ser consultado na íntegra em 

http://www.ufrrj.br/agriamb/downloads/PPC%20Eng%20Agricola%20e%20Ambiental.pdf. Ainda que seja 

de outro curso, a seção histórica apresenta de forma detalhada o processo de expansão que a Universidade 

sofreu nos últimos anos.  

http://www.letras.uff.br/content/historico
http://www.ufrrj.br/agriamb/downloads/PPC%20Eng%20Agricola%20e%20Ambiental.pdf
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3.2.1.2. Disciplinas responsáveis  

 

Com a Reforma das Licenciaturas dos anos 2000, aconteceram mudanças no 

currículo e por conseguinte na organização do ES nas universidades, com exceção da 

UFRRJ, cujo curso de Licenciaturas em Letras começou em 2009, num contexto já pós 

reforma.  

Segundo o PESTUFRJ, até 2010, ano de implantação do novo currículo, havia 

somente uma disciplina de Prática de Ensino com dois semestres: a Prática de Ensino I e a 

Prática de Ensino II. No currículo novo, houve um desdobramento para três disciplinas: 

Didática, Didática de Português-Literatura (I e II), Didática de espanhol (I e II). Todas elas 

ministradas por um único docente, pelo menos até 2014. De acordo com o entrevistado, os 

alunos cursam estas disciplinas em concomitância, ainda que se inscrevam separadamente. 

Geralmente, a Didática de português é oferecida no primeiro semestre do ano e a de 

espanhol, no segundo. Sobre a realização dessas disciplinas, o PESTUFRJ explicou que  

 

a gente não faz efetivamente uma separação dessas instâncias. Agora é aula de Didática, 

agora é aula de Prática. O que acontece no currículo novo, atualmente, por uma questão de 

organização, é que o primeiro semestre que eles começam geralmente, o primeiro semestre 

da didática 1 de Português - Literatura, e a Didática 1 de Espanhol, é o segundo semestre 

do ano, então só começa a partir de julho, agosto (PESTUFRJ, l.29) 

 

O PESTUFRJ ainda esclareceu que essas disciplinas ficam sob a responsabilidade de 

professores da Faculdade de Educação, podendo ser desenvolvidas em parceria com a 

Faculdade de Letras. Nessa instituição, o aluno tem possibilidade de cursar Bacharelado ou 

Licenciatura, sendo que as disciplinas oferecidas pela Faculdade de Letras para as duas 

modalidades são as mesmas. O que difere é que se o aluno decidir pela Licenciatura, ele 

também deverá cumprir disciplinas oferecidas pela Faculdade de Educação e as 400 horas 

de ES, na segunda metade do curso, previstas pela Resolução CNE/CP 02/2002.  

É de responsabilidade da Coordenação de Estágio da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro a parte burocrática necessária para a realização do estágio, além de promover a 

integração com os campos de estágio e “ações de parceria e troca de saberes entre a 

universidade e as diversas instituições de ensino que são parceiras na formação congregando 

seus atores principais (professores e alunos tanto da universidade quanto das escolas)”109.  

                                                 
109

 Informações retiradas do site oficial da Faculdade de Educação Retirado de 

http://www.educacao.ufrj.br/estagio.html. Acessado em setembro de 2013. 

http://www.educacao.ufrj.br/estagio.html
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No caso da UERJ, com Deliberação 021 de 2005, as disciplinas responsáveis pelo 

ES são compartilhadas entre o Instituto de Letras, o Instituto de Aplicação (CAp/UERJ)110 

e a Faculdade de Educação. No Instituto de Letras, o aluno tem as seguintes opções, tendo 

que cursar duas delas: Estágio Supervisionado em Língua Esp. I - Ensino Fundamental e 

Médio; Est. Sup. em Língua Esp. II - Fins Específicos; Est. Sup. em Língua Esp. III - 

Educação de Jovens e Adultos e Est. Sup. em Língua Esp. IV - Ensino Não Regular. Essas 

disciplinas têm duração de um semestre com 30 horas. O estágio I, que trata do ensino básico, 

é o que nos importa neste estudo. 

Podemos observar que, na UERJ, o CAP ocupa um lugar semelhante ao das outras 

unidades acadêmicas dentro da hierarquia institucional, consolidando uma parceria com elas. 

Com isso, ele compartilha o papel oficial da formação docente, diferentemente do 

CAp/UFRJ, que é um colégio que está vinculado à universidade para ser campo de estágio 

de formação de professores do Ensino Básico, mas não tem o mesmo estatuto universitário, 

com relação à autonomia de oferecimento de disciplinas de nível superior, pertencentes à 

grade curricular do curso de Licenciatura. Esse espaço de participação na licenciatura 

oferece uma certa visibilidade sobre a diferença do valor que se atribui a um Colégio de 

Aplicação nas duas universidades.  

As disciplinas do ES do curso de licenciatura da UFF, são oferecidas, regularmente, 

pela Faculdade de Educação, formando professores que vão trabalhar nos anos finais do 

ensino fundamental (6º a 9º ano) e no ensino médio111. A Faculdade de Educação possui dois 

departamentos:  Fundamentos Pedagógicos (SFP) e Sociedade, Educação e Conhecimento 

(SSE). Submetida ao Departamento Sociedade, Educação e Conhecimento (SSE), a 

disciplina responsável pelo ES se intitula “Pesquisa e prática de ensino” (PPE), organizada 

em quatro níveis. As PPE I e II dedicadas à Língua Portuguesa e as PPE III e IV dedicadas 

à Língua Espanhola. Sobre isso, o PESTUFF comentou que  

 
Desde a reforma das licenciaturas aqui passou a se designar Pesquisa e Prática de 

Ensino I, II, III e IV. Cada uma de 100 horas de duração. Antes era Prática de 

Ensino (...) Na verdade, pela ementa, a ementa não define nada com relação à 

habilitação. É a mesma ementa para todas as disciplinas de todas as licenciaturas 

da UFF. Então o que a gente tem aqui como ementa e programa é igual na letras, 

na Matemática, na Biologia e no Cinema, que tem Licenciatura em Cinema... então 

não existe uma definição. O que existe é um acordo interno na área e nós decidimos 

                                                 
110 As disciplinas de ES pertencentes ao CAp/UERJ são denominadas “Estágio de Educação Básica de 

espanhol” e tem dois níveis. Cabe salientar que não entrevistamos o docente responsável pelo estágio vinculado 

ao CAp/UERJ. Somente o docente do Institutos de Letras da UERJ. Desse modo, não obtivemos detalhes da 

divisão de carga horária da disciplina oferecida pelo CAp/UERJ. 
111 Informações retiradas do site da Faculdade de Educação (FEUFF) www.feuff.uff.br/index.php/home. 

Acessado em julho de 2014. 

http://www.feuff.uff.br/index.php/home
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dividir entre as habilitações. Então a PPE 1 e a PPE 2 são de Português e a 3 e 4, 

da outra habilitação do aluno. Ou no caso de Português- Literaturas, de Literatura. 

(PESTUFF, l. 14) 

 

Observa-se, a partir de sua fala, que a ementa e programa específicos para cada 

Licenciatura trata todas elas como se tivessem os mesmos objetivos e abordagem teórica-

metodológica. Assim, os próprios professores estabeleceram a divisão da carga horária entre 

as duas habilitações.  

No caso da UFRRJ, curso mais recente, a realização do ES segue a deliberação 021, 

de 19 de abril de 2011, que buscou atualizar as “Normas Gerais que regulamentam o Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório nos cursos de Graduação da UFRRJ” e revogar a 

Deliberação nº 124 do CEPE, de 27 de abril de 2009.  

Com base na deliberação 021, os estágios da UFRRJ são estruturados e organizados 

pela Divisão de Estágios da UFRRJ (DEST). A DEST é uma unidade administrativa de 

caráter acadêmico, ligada a Pró-Reitoria de Graduação. Tem como função o controle, 

cadastro, formalização e organização de todos os estágios dos estudantes da UFRRJ, e dos 

estudantes de outras Instituições de Ensino que efetuam seus estágios na UFRRJ.  No caso 

de Letras, o PESTRURAL informou que abaixo, vem o colegiado de Curso, que deu origem 

à Comissão de estágio formada pelos professores responsáveis pelos estágios, tanto de língua 

portuguesa, quanto de língua espanhola.  A partir de reuniões periódicas para discussão e 

avaliação, foi elaborado um “caderno” que apresenta as orientações gerais e o plano com 

todas as atividades que o licenciando deve cumprir para totalizar a carga horária de cada 

nível de estágio.   

A respeito da disciplina responsável pelo estágio, nos deparamos com uma 

particularidade da instituição. Segundo PESTRURAL 1, o ES não é considerado uma 

disciplina, mas uma Atividade Acadêmica (AA): O estágio... ela não é uma disciplina ela é 

uma Atividade Acadêmica. Por isso ela é chamada de AA (PESTRURAL 1, l.63). 

Dentro desse contexto, segundo o PESTRURAL 1, o estágio se divide em quatro 

níveis: I e III dedicados à Língua Portuguesa e II e IV, dedicados à Língua Espanhola. Ainda 

sobre os níveis, o Estágio I e II têm foco no ensino fundamental, enquanto o Estágio III e IV 

têm foco no ensino médio. 
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3.2.1.3. Divisão da carga horária  

 

Segundo a Resolução CNE/CP 02/2002, a carga horária do ES deve ser de no mínimo 

400 horas. Antes da Reforma, a carga horária exigida de estágio era de 300 horas. 

Tomar esse documento e aqueles que regulamentam o ES em cada uma das 

universidades não foi suficiente para se aproximar ao modo como o cumprimento dessa 

norma é feito na prática. Assim, as entrevistas foram de suma importância para que 

pudéssemos ter acesso a informações que não estão registradas nos documentos, 

favorecendo a construção de um panorama dessa questão. No entanto, é preciso compreender 

que nem tudo pode ser verbalizado da atividade de trabalho. 

Nas quatro universidades, o total da carga horária é dividida entre as duas habilitações, 

Português e Espanhol. Portanto, é importante frisar que, no caso especificamente do 

espanhol, o estágio não corresponde às 400 horas, mas à metade delas. O cumprimento dessa 

carga horária é bastante heterogênea em cada uma das universidades, como já se podia 

esperar, uma vez que o documento somente estabelece a carga horária total, deixando para 

cada instituição uma certa autonomia na definição do planejamento a ser realizado. 

O modo como o curso de Licenciatura da UFRJ tem atendido a mudança para as 400 

horas apresenta algumas particularidades. Conforme o PESTUFRJ,  

 

A gente não reduz nada do estágio como ele era no currículo velho. O que acontece, com a 

Reforma na Licenciatura, o estágio passa de 300 horas para 400 horas. E dentro das 

Práticas de Ensino da UFRJ, esse aumento das 100 horas de estágio, ficaria inviável pra 

gente fazer com que o aluno ficasse 100 horas a mais na escola. Isso não cabe dentro de um 

ano letivo, eles teriam que ficar muitas horas na escola para poder dar conta disso. E a 

gente, então, nesse semestre, já que é um semestre que eles não estão na escola, que é difícil 

mandar para a escola na metade do ano, a gente faz então o trabalho em campos alternativos 

de estágio, testando, experimentando outras coisas. Inclusive relacionadas à leitura, 

relacionada à cultura (PESTUFRJ, l. 45) 

 

 

Como se pode observar na fala do PESTUFRJ, dentro das 100 horas introduzidas a 

mais pela Reforma, 50 horas são de atividades em espaços que são chamados de campos 

alternativos. Entre eles, o docente destaca ONGs, bibliotecas públicas, instituições, 

orfanatos, hospitais, Instituto Benjamim Constant. Como exemplo do trabalho realizado 

nesses espaços, o docente comenta o seguinte: 

 

Eu faço 50 pra esses campos alternativos de estágio... que é isso, eles vão para esse campo, 

ficam um tempo e é um tempo que quase nunca é só de observação, é sempre uma coisa que 

tem um caráter de participação. Então eles, por exemplo, eles vão para a lona cultural 

Herbert Viana, na Maré, já teve trabalho lá. Eles já vão com esse acordo de que eles podem 

até observar algumas atividades para conhecer o grupo, mas logo depois eles mesmos vão 
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oferecer alguma oficina e aí oferecem oficina e fazem um relatório, preparam uma reflexão 

sobre como foi o desenvolvimento daquilo, que impacto teve. E apresentam depois para a 

gente discutir, para a gente refletir juntos na turma. (PESTUFRJ, l.58) 

   

Embora o documento que institui a carga horária de estágio determine que este seja 

realizado na educação básica, nessa proposta, o licenciando realiza 50 dessas horas em locais 

que não têm vínculo com a escola.  

As outras 50 horas, das 100 que foram acrescentadas pela legislação da Reforma, são 

dedicadas ao desenvolvimento de uma “pesquisa em estágio”, paralelamente às 300 horas 

que já existiam voltadas para o estágio na escola.  Ou seja, às 300 horas de estágio realizadas 

na educação básica, se somam mais 50 atribuídas à pesquisa. Sobre a pesquisa, o PESTUFRJ 

explica que, 

Eles vão desenvolvendo uma pesquisa a partir de pressupostos teóricos, correntes de 

pesquisa que interessam a eles enquanto formação dentro da própria estrutura da faculdade 

de letras. Que não necessariamente toda ela tá ligada à docência, tá ligado à escola, então 

inclusive dentro da UFRJ, isso ainda é muito sentido, porque até pouquíssimo tempo a gente 

tinha uma fragmentação muito grande entre bacharelado e licenciatura. Então para tentar 

aproximar esses dois polos, essa pesquisa em estágio eu peço para que eles tragam então as 

correntes teóricas, as linhas de pesquisas que vocês gostam que querem investigar, só que a 

gente vai investigá-las dentro da escola. A gente vai usar, a gente vai tentar projetar objetos 

de investigação que possam ser encontrados, ou possam ser configurados a partir do 

ambiente escolar, trabalhando com geração de corpus e corpus que tão em circulação 

também dentro do ambiente do estágio. E aí a gente faz geralmente isso no segundo semestre 

deles, que já é o primeiro semestre do ano letivo, do ano subsequente. Justamente. Aí eles já 

estão na escola. (PESTUFRJ, l.68) 

 

Podemos observar que, mesmo com o currículo novo que tem como objetivo a 

articulação da teoria com a prática, ainda circulam na instituição enunciados que concebem 

a separação entre o bacharelado e a Licenciatura: “...dentro da UFRJ isso ainda é muito 

sentido, porque até pouquíssimo tempo a gente tinha uma fragmentação muito grande entre 

bacharelado e licenciatura”(PESTUFRJ, l. 71). Fica latente, no excerto, a presença de 

discursos de um contexto sócio histórico em que havia uma valorização dos conteúdos 

teóricos como mais relevantes no meio acadêmico do que os que se relacionassem com a 

prática, que é o caso da formação de professores112. Essa menção da aproximação dos dois 

polos por parte do docente por meio da realização do trabalho de pesquisa em estágio com 

teorias que não necessariamente estejam ligadas à docência, mas que sejam aplicadas em 

objetos configurados pelo ambiente escolar, aponta que a separação e a dificuldade na 

articulação de uma teoria com a prática docente, principalmente para a escola básica, ainda 

é um problema na instituição.  

                                                 
112 Essas questões já foram apontadas no capítulo I, sobre o percurso histórico da formação docente.  
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Como justificativa para os campos alternativos, o entrevistado colocou o fato de a 

Didática I de espanhol ser oferecida no segundo semestre, uma época não favorável para 

mandar o aluno para a escola, pois muitas não aceitam estagiários por ser um período curto 

e no fim do ano.  

Como pudemos observar, o acréscimo de horas determinado pela Resolução CNE/CP 

02/2002 não representou alteração na carga horária do ES na escola básica, que continua 

sendo de 300 horas, como no currículo antigo.  Sobre essas 300 horas de ES que são 

relacionadas diretamente ao ambiente escolar, o PESTUFRJ esclareceu que são 150 horas 

para a Língua Portuguesa e 150 horas para a Língua Espanhola. Dentro de cada 150 horas, 

30 delas correspondem a reuniões de orientação com o professor da Licenciatura realizadas 

com toda a turma da disciplina, ou em alguns casos, individualmente, e 120 horas, 

correspondem a atividades dentro da escola campo de estágio 

Na UERJ, a carga horária dos cursos de Licenciatura inclui, no mínimo, 420 horas 

de ES, a partir do início da segunda metade do curso, estruturadas da seguinte maneira: 60 

horas com disciplinas da Faculdade de Educação, 150 horas com disciplinas de Letras e 210 

horas com disciplinas do CAp/UERJ113. Como já foi apontado, esse espaço de participação 

do Cap/UERJ na grade curricular do curso oferece uma certa visibilidade sobre a diferença 

do valor que lhe é atribuído na Licenciatura em relação à UFRJ. 

No que tange à disciplina oferecida pelo Instituto de Letras “Estágio Supervisionado 

em Língua Esp. I - Ensino Fundamental e Médio”, pela qual o docente entrevistado é 

responsável, ela tem 30 horas totais divididas da seguinte forma:  

 

Nós temos 15 horas de observação, temos 9 horas para organizar o material e seis horas de 

encontros presenciais, ou seja, eu encontro os alunos seis vezes, todos. Eles assistem as 

aulas, muitas das aulas eu assisto junto com eles, e as regências eu assisto todas junto com 

o supervisor de campo. (PESTUERJ, l.88).  

 

As horas do ES que são de responsabilidade do CAp/UERJ114, são oferecidas por 

disciplinas que podem ter 30, 60 ou 90 horas de carga horária total. Segundo as Normas do 

Estágio Supervisionado no CAp/UERJ115, essas horas são distribuídas da seguinte forma: 

                                                 
113 Informações retiradas da Deliberação 021 de 2005 (UERJ). 
114 Ainda que, no ano de 2000, o Colégio Aplicação tenha sido reconhecido e legitimado administrativamente 

como unidade acadêmica, passando a ser denominado Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, 

através de deliberação do Conselho Superior de Ensino e Pesquisa – CSEPE, sua sigla referente se mantém 

como CAp/UERJ nos documentos e espaços. A mudança de nome do CAp/UERJ para Instituto culminou de 

discussões por volta dos anos 80 a respeito da consolidação do perfil acadêmico do colégio, período em que 

houve a implantação de uma estrutura organizacional semelhante à das demais unidades universitárias, com a 

criação dos Departamentos didático-administrativos do Colégio. Informações retiradas do site oficial 

http://www.cap.uerj.br. Acessado em agosto de 2014 
115 Esse documento será retomado no item 3.3.3. 

http://www.cap.uerj.br/
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As disciplinas de Estágio Supervisionado (doravante ES) podem ter 30, 60 ou 90 horas de 

carga horária total. Cada uma se compõe de 20% de sua carga horária total para encontros do 

licenciando com o professor de estágio, 30% para preparação de suas atividades fora da sala 

de aula, e 50% para o estágio propriamente dito, nas turmas de ensino fundamental (EF) e 

ensino médio (EM) do CApUERJ, salvo situações excepcionais que serão definidas pelas 

coordenações de disciplina e de estágio (NORMAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO 

CAP/UERJ, p.1)  

 

A partir de uma conversa realizada informalmente com a coordenadora de estágio do 

CAp/UERJ, o aluno pode fazer a disciplina de 30, 60 ou 90 horas. As aulas dessa disciplina 

acontecem preferencialmente nas dependências da escola, podendo ser na UERJ, se 

eventualmente não houver espaço físico. No CAp/UERJ, há um docente chamado de 

supervisor que é o responsável pela disciplina do estágio, que não necessariamente é o 

mesmo professor que recebe o estagiário nas turmas de ensino básico. Ou seja, nem sempre 

o professor do CAp responsável pela disciplina do curso de Licenciatura é o mesmo 

professor da disciplina do ensino básico, na qual o estagiário realiza seu estágio.  

É importante esclarecer que a disciplina de estágio com o código do Instituto de 

Letras da UERJ é diferente da disciplina de estágio oferecida pelo CAp/UERJ e por isso, o 

aluno deve cumprir os estágios oferecidos pelos dois institutos. Para o PESTUERJ, essa 

dinâmica apresenta alguns problemas, pois há uma sobreposição dessas disciplinas, 

sobrecarregando o aluno: 

 
Há uma sobrecarga de disciplinas e os meninos, os alunos estão tendo muita dificuldade de 

cumprir todas essas disciplinas. Neste período eu tenho alunos com quatro estágios, fazendo 

quatro estágios. E isso é inviável. (...) A disciplina UERJ é uma disciplina e a disciplina CAP 

é outra disciplina. Então eles tem uma sobrecarga grande de estágios, na verdade. Eles 

cumprem os da UERJ e os do CAP. (PESTUERJ, l. 116) 

 

Sobre essa situação, o PESTUERJ relatou que existe um movimento interno para criar 

uma comissão que repense a sobrecarga das disciplinas de estágio referentes às duas 

unidades a fim de diminuir a dificuldade dos alunos no cumprimento da carga horária 

exigida. 

No caso da UFF, segundo o PESTUFF, devido à falta de uma determinação interna 

que levasse em consideração a particularidade de o curso possuir habilitações duplas na 

formação, os docentes em atuação tiveram que elaborar suas próprias normas – “nós 

decidimos dividir entre as habilitações”(PESTUFF, l.23) . Assim, 200 horas ficaram para o 

português e 200 horas para o espanhol, em quatro níveis PPE I, II, III e IV, com 100 horas 

cada. No entanto, ao ser questionado sobre o modo como essa carga horária é atendida, o 

PESTUFF respondeu que esta não se cumpre em sua totalidade em atividade presencial de 



  

103 
 

estágio na escola, como deveria ser segundo a determinação legal. Como justificativa para 

isso, o entrevistado informou que, com a Reforma das licenciaturas, a Faculdade da 

Educação ficou responsável pela prática enquanto ES e o Instituto de Letras, pela prática 

como componente curricular, cujas horas são diluídas ao longo do curso116. Observemos um 

trecho da sua fala a seguir sobre a chegada dos alunos em PPE1: 

 
eles vem assim absolutamente verdes. E A gente não tem como mandar esse aluno pro 

estágio, se você não acaba roubando horas desse estágio para fazer a verdadeira prática 

como componente curricular. Então o que que a gente faz? A gente na PPE 1 ele teria 100 

horas de estágio, mas ele não tem. Ele tem 40 horas de estágio e 60 horas em sala de aula 

com o professor de PPE. Que na verdade o que a gente tá fazendo é compensando essa 

prática como componente curricular que ele não vê. E depois nas PPEs 2,3 e 4 ele faz 70 

horas de estágio e 30 horas em sala de aula117.(PESTUFF, l. 76) 

 

Como é possível depreender da fala do PESTUFF, há necessidade de utilizar parte 

da carga horária destinada ao estágio na compensação de lacunas deixadas na realização da 

Prática como componente curricular, oferecida pelos professores do Instituto de Letras. Para 

o entrevistado, a chegada despreparada dos alunos na disciplina PPE foi decisiva para que 

houvesse uma renormalização da carga horária determinada para a atividade do estágio.  

Podemos recuperar ainda, nesse dizer, a rejeição a elementos que se inscrevem num 

discurso que concebe a teoria e prática como duas coisas distintas e inconciliáveis na 

formação, criticando a manutenção de um Beletrismo118 na instituição, que era recorrente 

nos Cursos de Licenciatura anteriores à Reforma. O que se pretendia com a reformulação 

curricular era justamente que o aluno tivesse uma formação que abrangesse, além da teoria, 

elementos da prática ao longo de todo o curso, e não só no último ano, rompendo com a 

estrutura “3+1”. Entretanto, o que podemos depreender da fala do entrevistado é que a 

Reforma na UFF aconteceu, mas permanece a cisão entre teoria e prática. Isso também foi 

observado na fala do docente da UFRJ, onde ainda há um discurso de separação entre o 

Bacharelado, que estaria relacionado à formação teórica, e a Licenciatura, que estaria voltada 

para a formação prática.   

Como explicado pelo PESTUFF, “nas PPEs 2,3 e 4 ele [estagiário] faz 70 horas de 

estágio e 30 horas em sala de aula” (PESTUFF, l. 81). Logo, se o ES de espanhol acontece 

                                                 
116 A Resolução CNE/CP 2 de 2002 também determina 400 horas para Prática como componente curricular.  
117

 O PESTUFF esclareceu que esse acordo não acontece só em Letras, uma vez que foi uma proposta da 

Divisão de Prática Docente, na época chamada de Sub-coordenadoria de Prática docente quando houve a 

reforma das licenciaturas, que mudou o currículo. O curso de Letras ainda segue essa proposta, mas ela não 

soube informar como acontece em cada licenciatura, pois acredita que seja baseado no modo como acontece a 

prática como componente curricular.  
118 Como já comentado no capítulo I, na tradição do beletrismo, ficava a cargo das disciplinas de Letras a 

discussão da teoria e das disciplinas da Faculdade de Educação, a preocupação com a prática docente.   
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nas disciplinas PPE III e PPE IV, com início previsto para o sétimo período, conforme o 

fluxograma do curso119, o estagiário cumpre 70 horas na escola e 30 horas nas dependências 

da universidade. Entre as atividades propostas nas 30 horas com o professor de PPE, o 

entrevistado destacou as seguintes: 

 A gente nessas 30 horas aborda temas variados, né? Lê PCN, a gente lê Orientações 

Curriculares, a gente aborda a História dos Métodos, História do Espanhol no Brasil, lê 

textos vários, né? Língua singularmente estrangeira, identidade assim de língua estrangeira, 

então essas questões que agente julga que são... variedade do espanhol e ensino de línguas, 

né?  Essas questões que a gente julga  que são relevantes para a formação do professor. E 

aí nas outras 70 horas ele vai para a escola. (PESTUFF, l. 102).  

 

 

Os temas elegidos pelo PESTUFF como “relevantes” para serem abordados em sala 

indicam um conjunto de saberes que o professor deve ter na sua formação, segundo a ótica 

do entrevistado. No entanto, ele não esclarece como aborda a relação desses saberes com a 

escola básica.  Vale, ainda, comentar que se a abordagem desses temas acontece num espaço 

em que o PESTUFF considera inapropriado, uma vez que para ele, o aluno já deveria chegar 

a cursar a disciplina do ES com esse conhecimento, podemos identificar que há uma certa 

crítica que emerge desse dizer aos saberes privilegiados na formação em sua instituição e 

aponta a necessidade de todos os docente trabalharem juntos, de forma que a formação possa 

funcionar.   

Com respeito à realização do ES na UFRRJ, assim como na UFF, as 400 horas exigidas 

são divididas entre as duas habilitações, português e espanhol, em quatro níveis, cada um 

com 100 horas. Como já informado, os níveis referentes ao espanhol são os II e IV, com 

foco no ensino fundamental e no ensino médio, respectivamente. A previsão de início do ES 

é no quinto período, e no caso do de espanhol, no sexto, conforme a grade curricular do 

curso120.   

Sobre as 100 horas de cada nível do estágio, o PESTRURAL 2 explicou que, com 

base numa proposta de um docente membro da Comissão do estágio, foram elaborados um 

plano de atividades com a divisão das horas e um “caderno” de controle de frequência, 

ajustado de acordo com as necessidades do curso. Assim, 5 horas são dedicadas para 

questões burocráticas em que aluno tem encontros com o professor orientador a fim de 

organizarem a documentação, discutirem as atividades, escolherem a escola que será campo 

                                                 
119 O fluxograma do curso de Licenciatura em Letras (Port-Esp) pode ser consultado em 

http://www.letras.uff.br/gle/sites/default/files/plugin-letras_portugues_espanhol_-_licenciado_novo.pdf. 

Acessado em julho de 2014. 
120 A grade curricular pode ser consultada em 

r1.ufrrj.br/graduacao/arquivos/docs_curso/matriz/IM/76_lic_letras-portugues-espanhol-

literaturas_matriz_2009-1.pdf 

http://www.letras.uff.br/gle/sites/default/files/plugin-letras_portugues_espanhol_-_licenciado_novo.pdf
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de estágio, entre outros, 15 horas são reservadas para encontros quinzenais de orientação 

com o professor orientador sobre as atividades que o aluno deve fazer durante a realização 

do estágio na escola e 50 horas são ocupadas com “observação participativa”, tanto das 

aulas de espanhol quanto das reuniões do conselho de classe. O PESTRURAL 2 esclareceu 

que observação participativa “não é o aluno chegar e ficar sentado ali esperando a hora 

passar”, mas é “cooperar” (PESTRURAL 2, l. 336) com o PEBEST na elaboração e 

execução de atividades didáticas em oficinas ou apoio em sala. As 10 horas restantes são 

dedicadas à elaboração de um relatório com apresentação escrita das experiências vividas no 

estágio.  

Sob a perspectiva ergológica, podemos destacar que a organização proposta de 

desmembrar as horas prescritas para o ES em todas as universidades se originou de um 

processo de renormalização de acordo a experiência do trabalhador, contatos com o coletivo, 

suas concepções de ensino, seus olhar teórico etc. A confrontação entre normas é 

característica da divisão entre tarefas impostas e solidariedades laborais ambivalentes, mas 

necessárias (SCHWARTZ, 1997). 

 

3.2.1.4. Escola básica como campo de estágio 

 

Segundo a legislação (PARECER CNE/CP 27/2001), o ES dos cursos de Licenciatura 

deve ser realizado nas instituições de ensino básico. Embora o convênio entre as partes seja 

a autorização legal para a realização do estágio em uma instituição, ele não é tomado como 

único critério para a escolha do campo de estágio na maioria das universidades analisadas. 

Com exceção da UFRRJ, são os docentes responsáveis pelo ES nas universidades que 

determinam, segundo critérios próprios, para quais escolas conveniadas vão encaminhar seus 

licenciandos. 

Conforme informações obtidas nas entrevistas, na UFRJ, UERJ e UFF, os docentes do 

ES direcionam os estagiários para as escolas que tenham professores conhecidos e que 

julguem que o trabalho ali realizado seja de qualidade. Nesse contexto, os colégios federais 

ocupam um lugar privilegiado para o envio desses alunos em detrimento dos estaduais e 

municipais. Vejamos um fragmento do PESTUFRJ, no qual são expostos alguns critérios: 

 

eu tento procurar os locais que eu acho que tem mais qualidade para receber os estagiários. 

E aí o que eu penso, assim, dentro desse critério de qualidade: formação dos professores 

que tão aí, um engajamento, comprometimento dos professores tanto com a escola, mas 

também com o trabalho, da reflexão em torno da melhoria da escola, em torno da própria 

formação do professor, eu valorizo bastante, para poder pensar assim com que colegas, com 
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que profissionais eu vou querer dialogar. Além disso, tem uma questão também de condições 

de trabalho. Eu tenho optado e muitos colegas daqui também, da faculdade de Educação, a 

gente tem optado por colégios federais porque o professor do colégio federal, geralmente 

ele é de dedicação exclusiva, ele tem uma carga horária ou grande de 40 horas ou dedicação 

exclusiva à escola, e tem uma condição de trabalho melhor dentro da escola, aí pode receber 

melhor o estagiário. (PESTUFRJ, l.219) 

 
 

Podemos depreender na fala do PESTUFRJ a visão de que o ensino e, 

consequentemente o professor da rede pública federal, tem melhores condições de trabalho 

do que os professores que não são federais, pressupondo que a qualidade do trabalho passa 

por uma carga horária maior. Desse modo, acredita que o fato de ter um regime de trabalho 

de 40 horas possibilita que organize melhor o seu tempo para receber um estagiário do que 

aquele que tem 20 horas ou menos. Esse critério aponta o atravessamento de um discurso 

que reproduz uma maior valorização dos professores federais em relação aos professores em 

atuação na escola pública em geral.  

Além disso, o PESTUFRJ mencionou a localidade como um critério para facilitar o 

seu deslocamento para as escolas a fim de assistir à regência dos alunos:  

 

Também a questão de localidade. Pra que a gente possa distribuir os licenciandos em 

diferentes pontos. Eu não consigo abarcar muitos diferentes pontos do Rio de janeiro, porque 

depois eu tenho que ir a todas as escolas, eu tenho que acompanhar, sobretudo, os momentos 

das regências. (PESTUFRJ, l.236). 

 

Assim, com base nesses critérios, o entrevistado afirmou que o CEFET- Maracanã é a 

instituição que mais recebe seus licenciandos, pois conhece os professores há algum tempo: 

“Eu venho nutrindo essa relação com o CEFET, tanto com o pessoal de espanhol, quanto 

com o pessoal de português”(PESTUFRJ, l. 268). Algo semelhante observamos na fala do 

PESTUERJ sobre o estágio em escolas conveniadas121: 

Normalmente, quando eu trabalho com ensino básico, eu procuro fazer isso no CEFET, no 

CEFET Maracanã. Nós levamos os alunos pra lá, e é tudo realizado lá. (l.99). 

(...) Tem a qualidade, não é nem a facilidade. É a qualidade mesmo. Porque nós sabemos 

que lá eles vão observar alguma coisa que vai dar subsídios a eles para um trabalho de 

melhor qualidade. Então o ponto básico é esse. Que eles observem, participem de alguma 

coisa que contribua para a formação profissional, porque na verdade eles tão formando um 

perfil profissional (PESTUERJ, l.120) 

 

                                                 
121 No caso das Instituições/Escolas das redes públicas conveniadas, a recomendação dada pelo documento 

(Deliberação 021 de 2005) é que sejam próximos ao Campus Universitário e que tenham três turnos regulares 

(manhã, tarde e noite). Além disso, o convênio deve ser firmado pelo prazo de 02 (dois) anos da data da 

assinatura, podendo ser renovado no fim desse período pelo Colegiado de Licenciatura/UERJ). O PESTUERJ 

chamou atenção de que não enviam alunos para o CAp, uma vez que já há as disciplinas de estágio sob a 

responsabilidade desta instituição no currículo do curso.  
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Assim como acontece na UFRJ, segundo o PESTUERJ, a indicação pela escola é 

feita pelo critério da qualidade do trabalho ali realizado, mais do que a localidade, apontada 

também na fala do PESTUFRJ. Mais uma vez nos deparamos com um discurso de menor 

valorização do professor da escola pública em geral comparado ao professor federal, neste 

caso, do CEFET-RJ (Unidade Maracanã). Sobre essa mesma questão, o PESTUERJ 

comenta: 

 

Não que estejam descartadas as escolas municipais de jeito nenhum, não é isso, ou estaduais 

né? Mas como a nossa interlocução com o CEFET é muito boa e nós sabemos que as coisas 

ali vão fluir de uma maneira bastante produtiva para os alunos... normalmente a gente 

prefere ir para o CEFET. (PESTUERJ, l.132)  
 

Ainda que o entrevistado tente negar o descarte das escolas estaduais e municipais 

como campo de estágio, o fato de ter preferência pelo CEFET e dizer, a partir do uso da 

marca do “nós”, que além dele, outros professores do curso de Licenciatura compartilham 

desse ponto de vista, denota mais uma vez sentidos de desvalorização do professor da escola 

pública em geral.  

Tal discurso também foi identificado na fala do PESTUFF ao ser questionado a 

respeito das escolas de campo de estágio. O entrevistado informou que são privilegiados 

professores conhecidos dispostos a receber estagiários. Desse modo, os licenciandos não 

podem escolher por conta própria a escola conveniada para o estágio, visto que é o professor 

da universidade quem indica previamente as opções de professores, escolas e horários 

oferecidos122. 

Em 2014, esse critério continuou sendo utilizado, só que o colégio universitário 

Geraldo Reis (COLUNI)123 passou a ser incluído como campo principal de estágio da UFF. 

Essa mudança no envio dos alunos para o campo de estágio em relação aos anos anteriores 

                                                 
122 O PESTUFF disse que até houve uma época em que o aluno podia fazer estágio de Espanhol onde quisesse, 

assim como continua acontecendo no caso da Língua Portuguesa. Mas isso deixou de ser permitido. 
123 Cabe ressaltar que esse colégio tem um característica importante de ter sido um colégio da rede estadual 

(CIEP Geraldo Reis) e que, posteriormente, por meio de um convênio com a UFF em 2006, passou a ser de 

âmbito federal, vinculado à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). Informações retiradas do site oficial do 

COLUNI: http://www.coluni.uff.br/o-coluni. Acessado em julho de 2014. Além disso, cabe frisar que, ainda 

que o COLUNI esteja vinculado a uma universidade e possibilite aos estudantes das licenciaturas um espaço 

de vivência da prática de ensino por meio de estágio supervisionado, ele não tem o mesmo estatuto de um 

Colégio de Aplicação.  O acesso dos estudantes ao CAp-UERJ e CAp-UFRJ é feito por meio de processo 

seletivo público que consiste em sorteio para o 1º ano do Ensino Fundamental e prova de conhecimentos 

específicos para o 6º ano do Ensino Fundamental (CApUERJ) e 1º ano do Ensino Médio (CApUFRJ). Já no 

COLUNI, o sorteio acontece para todos os anos. Informações retiradas de http://www.cap.ufrj.br/; 

http://www.cap.uerj.br/. Acessados em julho de 2014. 

 

http://www.coluni.uff.br/o-coluni
http://www.cap.ufrj.br/
http://www.cap.uerj.br/
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se deu, de acordo com o PESTUFF, pelo fato de recentemente haver um professor efetivo 

nessa instituição. Sobre isso, o PESTUFF aponta que o COLUNI 

 

era um colégio que funcionava precariamente desde 2005, 2006 com quase todo o seu 

quadro de professores substitutos. Só que ano passado[2013] houve um concurso com muitas 

vagas, teve uma vaga de espanhol, então nós tivemos um professor aprovado efetivo DE 

[dedicação exclusiva], né? E ainda continua com um substituto de espanhol, mas de qualquer 

maneira existe um professor efetivo, então aí agora a gente pôde sentar (...) e a gente fez 

um...construiu um documento que orientasse ao aluno e orientasse a gente mesmo com 

relação ao estágio (PESTUFF, l.126) 

 

Novamente, o regime de trabalho de dedicação exclusiva em colégio federal é trazido 

como justificativa para o envio dos licenciandos, corroborando a existência de uma visão de 

que o professor com maior carga horária está mais apto para receber estagiário do que um 

professor da escola pública nos outros âmbitos, estadual e municipal, por exemplo.   

 Mesmo que os colégios federais tenham sido apontados como os campos preferenciais 

de estágio pelos entrevistados nessas três universidades (UFRJ, UERJ e UFF), há alguns 

casos de alunos estagiando em outras escolas124. Segundo os entrevistados, isso depende das 

vagas disponíveis e da possibilidade de horário dos estagiários. De qualquer maneira, busca-

se, quando possível, que o PEBEST em atuação seja conhecido.  

 Diferentemente das demais, na UFRRJ, o aluno pode fazer o estágio em qualquer 

escola do nível básico, desde que seja conveniada com a universidade, informaram os 

PESTRURAL 1 e 2. Assim, o aluno tem autonomia para selecionar a escola onde deseja 

estagiar, mas estando atento ao nível focado no estágio II (fundamental) e estágio IV 

(médio): “Tem que ser conveniada. Isso é a priori o que vai definir. Então eles vão ver o 

que é próximo da casa dele. Ou do trabalho que eles já têm, que muitos dos nossos alunos 

já trabalham” (PESTRURAL 2, l. 263 ). 

 É importante comentar que a UFRRJ possui um Colégio Técnico – CTUR, localizado 

no município de Seropédica, que pertence à Rede Federal de Educação Profissional 

Científica e Tecnológica, instituída pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008125. Sua 

trajetória histórica está relacionada ao ensino agrícola, e atualmente, engloba cursos 

profissionalizantes de nível médio.  

                                                 
124 As escolas apontadas como campo de estágio pelos entrevistados estão expostas no quadro 5.  
125 A seleção para ingresso às 1ªs séries e módulos iniciais do CTUR é feita por meio de concurso público 

com provas de português, matemática, conhecimentos gerais e redação. A seleção para ingresso às 1ªs séries 

e módulos iniciais do CTUR é feita por meio de concurso público com provas de português, matemática, 

conhecimentos gerais e redação. Informações retiradas do site oficial do CTUR: http://www.ctur.ufrrj.br/. 

Acessado em julho de 2014. 

http://www.ctur.ufrrj.br/
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 Mesmo que esse colégio ofereça o ensino médio e esteja vinculado à UFRRJ, até pouco 

tempo, não havia nenhum estagiário nessa instituição. Isso se justifica pelo fato de o Curso 

de Letras (Português-Espanhol) ter começado em 2009 e o Estágio Supervisionado IV, cujo 

foco é o ensino médio, acontecer no último período. Portanto, somente em 2014, o CTUR 

passou a receber licenciandos de espanhol advindos da UFRRJ. Contudo, cabe enfatizar que, 

segundo o PESTRURAL 2, não existe uma prioridade para que o CTUR seja campo de 

estágio, como acontece por exemplo com o COLUNI na UFF, devido à localização: “Nem 

todos escolhem ir para Seropédica porque é longe.  Se ele tem uma escola aqui próximo. 

Ele vai ficar aqui” (PESTRURAL 2, l. 398 ).  

 Ainda com relação aos colégios que são veiculados às universidades, no caso da UFRJ 

e UERJ, temos o CAp/UFRJ e o CAp/UERJ para serem campos de estágio. Mas, da mesma 

maneira que acontece na UFRRJ, não há prioridade de envio dos licenciandos para realizar 

o estágio nesses locais. Cabe deixar claro que no caso da UERJ, essa prioridade não acontece 

porque estamos nos referindo ao estágio oferecido pela disciplina do Instituto de Letras. 

Como já informado, essa universidade tem a particularidade de também ter em sua grade 

curricular, disciplinas de estágio oferecidas pelo CAp/UERJ, conforme assinalou o 

PESTUERJ: “já tem o estágio do CAP, né? O CAP já tem.. aí fica muito difícil você levar” 

(PESTUERJ, l.108).  

 Com respeito à UFRJ, para o entrevistado, o CAp/UFRJ não atende à finalidade de ser 

o principal campo de estágio, uma vez que o  

 

espanhol tá só com professor substituto. Já entrou no terceiro ano com professor substituto, 

já teve um segundo concurso, seleção de contratados né? substitutos. E aí é uma situação 

muito instável, as turmas variam muito de número de alunos, é no contra turno dos alunos, 

é uma matéria optativa, quer dizer, é uma situação totalmente fora da regularidade da escola 

(l.255) (...)Ou seja, tá muito ainda irregular a situação do espanhol na escola. Mas o CAP, 

eu tenho sempre estagiários no CAP, acho que a gente tem que ter, a gente tem que fazer 

com que o CAP seja um centro de formação, cada vez mais (PESTUFRJ,l.263). 

 

 Observamos na fala do PESTUFRJ que o ensino de espanhol no CAP não ocupa a 

grade regular. Um elemento que corrobora essa informação é o fato de que essa língua 

estrangeira nem está incluída no site oficial da instituição126 como setor curricular, 

diferentemente do inglês e francês, dificultando o acesso do visitante a informações 

referentes ao ensino do espanhol, como o corpo docente, por exemplo.  Isso pode apontar 

uma certa desvalorização dessa língua estrangeira no contexto do CAp-UFRJ. 

                                                 
126 http://www.cap.ufrj.br/ 

http://www.cap.ufrj.br/
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 A partir das informações obtidas pelos professores universitários (entrevistas ou e-

mails), reunimos, no quadro a seguir, as escolas campos de estágio no período desta 

investigação agrupadas de acordo com o âmbito a que pertencem: federal, estadual e 

municipal.  

 

Quadro 5 -  Escolas indicadas como campos de estágio127 

 

 UFRJ UERJ UFF UFFRJ 

Escolas básicas 

que recebem 

estagiários no 

âmbito federal 

 

 CEFET (Unidade 

Maracanã) 

 

 CAP/UFRJ 

 

 Colégio Pedro II 

 

 Colégio 

Brigadeiro 

Newton Braga 

(militar) 

 

 Escola 

Politécnica de 

saúde Joaquim 

Venâncio (da 

Fiocruz) 

 CEFET – RJ 

(Unidade 

Maracanã)  

 

 Colégio Pedro 

II 

 

 Colégio 

Universitário 

da UFF 

Geraldo Reis – 

COLUNI 

 

 CEFET – RJ 

(Unidade Nova 

Iguaçu) 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Escolas básicas 

que recebem 

estagiários no 

âmbito estadual 

 FAETEC 

 

 Colégio estadual 

Central do Brasil 

 

 Colégio Estadual 

Hispano 

Brasileiro João 

Cabral de Melo 

Neto. 

 

 

Instituto de 

Aplicação – CAp/ 

UERJ 

Colégio Estadual 

Aurelino Leal 
 Colégio Estadual 

Vicentina Goulart 

(Nova Iguaçu) 

 

 Colégio Estadual 

Aydano de 

Almeida 

(Nilópolis) 

 

 CIEP 358 Alberto 

Pasqualini 

 

 CIEP Brizolão 

037 Ernesto 

Guevara 

Escolas básicas 

que recebem 

estagiários no 

âmbito 

municipal 

- - Escola 

Municipal 

Honorina de 

Carvalho 

 

- 

 

                                                 
127 Essa lista corresponde ao período 2013/02 – 2014/01 e está sujeita à mudança a cada semestre. 
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O CEFET-RJ (Unidade Maracanã) foi o colégio apontado pelos professores de duas 

das universidades – UFRJ e UERJ –  como o que mais recebe estagiários.   No caso da UFF, 

o que mais recebe é o COLUNI e na UFRRJ, os colégios estaduais.  

O acesso por meio das entrevistas ao que não está registrado/dito em lugar nenhum 

sobre a definição dos campos de estágio nos permitiu apontar que a escolha do licenciando 

pela escola na qual realizará o estágio passa obrigatoriamente pelo docente da universidade, 

que como vimos, privilegia colégios federais, com exceção da UFRRJ.  

No entanto, aonde há um oferecimento mais expressivo de vagas no ensino básico da 

rede pública para os professores que se formam num curso de Licenciaturas é nos sistemas 

municipais e estaduais, já que possuem um quantitativo muito maior de escolas.  Portanto, 

existe uma prática instituída nas universidades que, de certa maneira, acaba impedindo que 

o estagiário entre em contato com o espaço onde terá mais oportunidade de trabalhar. 

Fica evidente que essa prática manifestada no/pelo discurso dos professores 

universitários corrobora sentidos de desvalorização do trabalho do professor do ensino 

básico, principalmente das redes públicas estaduais e municipais, que não estariam aptos, ou 

não capacitados para receberem os estagiários. Desse modo, é preciso ser alguém conhecido, 

alguém selecionado.  É preciso ter o controle sobre para quem enviar o licenciando. E quem 

é o detentor desse poder-saber na formação docente para fazer essa seleção, é a universidade.  

 

3.2.1.5. Planejamento e avaliação  

 

Sobre o estágio curricular supervisionado a ser feito nas escolas de educação básica, 

a legislação brasileira diz que  

 
é preciso que exista um projeto de estágio planejado e avaliado conjuntamente pela escola de 

formação inicial e as escolas campos de estágio, com objetivos e tarefas claras e que as duas 

instituições assumam responsabilidades e se auxiliem mutuamente, o que pressupõe relações 

formais entre instituições de ensino e unidades dos sistemas de ensino (BRASIL, PARECER 

CNE/CP 27/2001, p.1 – retificação do item 3.6, letra c do Parecer CNE/CP 9/2001) 

 

No entanto, não explicita quais responsabilidades que o Curso de formação e as 

escolas campos de estágio devem assumir nesse planejamento e avaliação compartilhados, 

visto que o documento prevê que haja uma “flexibilidade necessária para que cada 

Instituição formadora construa projetos inovadores e próprios”.   Desse modo, a importância 

das informações obtidas nas entrevistas se fortalece, pois é a partir delas, que poderemos nos 

aproximar ao modo como essa normatização é feita na prática ou se pressupõe que seja feita. 



  

112 
 

Com relação ao planejamento das tarefas do estagiário, o PESTUFRJ informou que 

geralmente os professores que recebem seus estagiários são professores com quem tem 

contato e isso facilita a discussão, ainda que reconheça que a negociação do estágio poderia 

ser melhor feita. Sobre essa questão destacou que    

já teve momentos de eu ir à escola e fazer reuniões com os professores para gente poder 

planejar determinadas ações e tem também os professores que já recebem os estagiários há 

alguns anos. Já conhecem um pouco uma certa prática que a gente tem feito, que é pensar o 

estágio como uma atividade que envolve observação, coparticipação e regência. Não só 

pensar como observação, mas também momento ativos deles na escola, pensar a pesquisa 

em estágio, pensar também a proposta de regência, como proposta de intervenção na escola, 

que tem  a ver com o currículo da escola, mas que ao mesmo tempo possa contribuir também 

para a escola e para a própria formação do aluno (l. 336). (...) Agora falta talvez sim, mais 

possibilidade de conseguir trazer o grupo ou eu ir à escola estar com o grupo planejando 

realmente o estágio de uma maneira mais direcionada, mais negociada também, isso sim eu 

acho que falta.(PESTUFRJ, l.347 ) 

 

Observamos na fala do PESTUFRJ, que o planejamento do estágio na UFRJ toma 

como base os três tripés observação, coparticipação e regência128, tal como preconiza a 

Resolução do Estágio 12/2008 da UFRJ129 e quando possível, ele e o PEBEST discutem 

juntos o que envolve cada uma das etapas. Pelo dito, observamos a visão de que a etapa 

observação deve envolver uma dimensão ativa do estagiário, inclusive no que diz respeito à 

elaboração da pesquisa em estágio, cuja explicação já foi dada no item 3.2.1.3 deste capítulo.  

No caso da coparticipação, o PESTUFRJ informou que envia para os PEBESTs 

algumas sugestões de atividades no início do ano que servem como base para essa etapa, 

como é possível observar na sua fala a seguir: 

 
Eu sempre mando para os professores regentes logo no início do ano uma tabela de possíveis 

contagens de horas de coparticipação, para auxiliá-los e também já pra despertá-los assim: 

vamos fazer coparticipação com os alunos. E aí os professores se baseiam naquilo e vão 

fazendo. (PESTUFRJ, l.355)  

 

Segundo o PESTUFRJ, a avaliação do licenciando é feita em conjunto com o 

PEBEST e consiste nas três etapas, considerando a elaboração do material didático, do plano 

de aula e da regência. Assim, a regência não é a única avaliação, pois também são levadas 

em consideração a trajetória do aluno tanto na disciplina da Licenciatura, quanto no estágio 

na escola. Em suas palavras,  

tanto eu trago a trajetória do aluno aqui comigo, na Prática de Ensino, nas reflexões aqui e 

nos trabalhos, e o professor também traz a participação do aluno no estágio, a postura na 

escola, o empenho nas coparticipações, etc. E a gente também tem um tempo grande assim, 

de pelo menos um mês prévio, de montagem da regência de orientação, que também é 

avaliado. (PESTUFRJ, l.372)  

                                                 
128 Essa etapa é também chamada de participação, conforme vimos no capítulo I. 
129 Documento será analisado no item 3.2.2. 
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Sobre o fechamento da nota do licenciando, o PESTUFRJ informou que existe uma 

tabela130 que serve como base para que ele e o PEBEST decidam o desempenho no estágio, 

que nas palavras do PESTUFRJ, tem critérios “bastante amplos”:  

[a tabela] inclui critérios bastante amplos assim que a gente pode até ultrapassar aqueles 

critérios e criar outros, a gente tem um momento discursivo também em que a gente pode 

fazer um comentário, uma observação mais livre, né? E a gente assiste à regência depois de 

ter orientado... tanto eu quanto a pessoa da escola. A gente orienta, tem o momento da 

regência, depois a gente se reúne e reflete sobre a avaliação do aluno (PESTUFRJ, l. 382)  

 

Quando questionado sobre a avaliação do estágio realizado em campos alternativos, 

o PESTUFRJ informou que, no 7º período, quando os alunos ainda não estão realizando 

estágio na escola, os trabalhos de avaliação são análises realizadas a partir da experiência 

vivida pelo licenciando em forma de pesquisa-estágio. Diferentemente da UERJ e UFRRJ, 

não são feitos relatórios de estágio. 

Na UERJ, também acontecem discussões sobre o planejamento do estágio entre o 

professor da Licenciatura131 e o PEBEST. Ele abarca também atividades de observação, 

coparticipação e regência.  O entrevistado informou que o contato acontece presencialmente, 

geralmente no início do período, por meio de reunião sobre as propostas ou através de e-

mails.  

Como avaliação, o PESTUERJ informou que o licenciando deve apresentar um 

relatório em que se relatem as experiências vividas de observação e atividades desenvolvidas 

no campo de estágio. Deve anexar a coparticipação realizada, desde que aprovada por ambos 

os docentes (PESTUERJ e PEBEST) e uma ficha de controle de horas de estágio. No caso 

da regência, na maioria das vezes, o estagiário é avaliado pelos dois docentes132, com uma 

ficha de avaliação elaborada de forma conjunta133 e que está sujeita a ajustes nos critérios da 

avaliação sempre que o docentes julguem necessários. É do PESTUERJ a responsabilidade 

de oficializar a nota final da avaliação conforme o que diz: “Esse grupo de documentos vale 

10 e a aula vale 10 também. Então nós somamos a média da aula com, quer dizer no caso 

eu, né?, com a nota do relatório e isso vai dar a nota final dele” (PESTUERJ, l.192). 

                                                 
130 Não tivemos acesso a essa tabela.  
131 Vale relembrar que estamos nos referindo ao funcionamento do ES oferecido pela disciplina do Instituto de 

Letras.  
132 O PESTUERJ informou que já aconteceu “raríssimas vezes” de não poder ir à escola e o PEBEST avaliar a 

regência sozinho.  
133 Essa ficha de avaliação foi elaborada pelo PESTUERJ e os professores do CEFET-RJ. 
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Sobre a avaliação da regência da aula, o entrevistado destacou algumas dificuldades 

que observa no processo avaliativo:  

A regência é um pouquinho mais complicada. Porque a regência ele tem que ir ao supervisor 

de campo, ver em que momento ele pode atuar para também que o planejamento do 

supervisor de campo não seja fragmentado, não seja alterado, não seja né? dificultado... ele 

volta com um tema, me apresenta primeiro o esboço da aula. Plano, material, tudo isso, a 

gente discute, vai para o supervisor do campo, volta pra mim e volta para o supervisor do 

campo. Na verdade, a palavra, vamos dizer assim, final vai ser a do supervisor do campo.  

Ele vai me dizer: olha, essa aula está totalmente adequada para este público. Porque eu não 

conheço o público tão bem quanto ele. Então, na verdade eu preciso do aval dele para me 

dizer se aquilo vai funcionar com aquele grupo determinado.  Então, é bastante trabalho, 

porque são muitas idas e voltas. Muitas idas e voltas.. Até que a coisa fique de uma maneira 

adequada para ser apresentada ao grupo (PESTUERJ, l.157)  

 

Como se pode verificar nessa fala, a regência é debatida entre os docentes com o 

estagiário até que atenda ao planejamento da escola. Por essa razão, podemos identificar no 

dito que há uma preocupação com a aprendizagem do aluno tanto da universidade quanto da 

escola na definição da aula que será ministrada. Ademais, podemos observar que a 

participação do PEBEST, referido como supervisor de estágio, no processo da regência 

recebe importância pelo entrevistado, ao afirmar que é dele a “palavra final” sobre a 

adequação da aula preparada.  

No que concerne à UFF, o entrevistado informou que existe um documento com uma 

proposta de carga horária de atividades divididas entre observação, coparticipação e 

participação para a execução do planejamento do estágio. A elaboração desse documento foi 

feito em conjunto com os professores do Colégio universitário (COLUNI), que, segundo o 

PESTUFF, ao se tornar o principal campo de estágio de espanhol da UFF, permitiu uma 

maior articulação entre a universidade e a escola no planejamento do ES. Sobre a elaboração 

do documento disse que 

 
 a gente colocou uma quantidade x de aulas pra observação, uma quantidade x de horas 

para coparticipação, preparação de atividades, correção de atividades, uma quantidade de 

horas também pra uma atuação como professor ou dando aula, ou aplicando seu projeto e 

também a gente atribui uma carga horária para fora de sala de aula, pra atividades na 

escola ou fora da escola, então a gente tá trabalhando de maneira bem mais 

articulada.(PESTUFF, l. 133) 

 

 

Podemos observar, que da mesma maneira que na UFRJ atividades “extra escola” são 

contadas como estágio, na UFF isso também acontece. No entanto, de acordo com o 

PESTUFF, já havia uma orientação anterior para que o estagiário realizasse atividades na 

escola que envolvessem esses três âmbitos. Esse documento apenas serviu como um meio 

de formalizar essa orientação.  
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O PESTUFF explicou que ele envia esse documento para os PEBESTs que conhece134 

a fim de fazer uma consulta se ele está disposto ou não a receber o licenciando. Leiamos o 

dito pelo entrevistado: 

a gente manda o documento pra ele, ele olha se ele topa né? fazer aquilo ali na 

sala de aula dele. Porque, assim, o limite do que vai ser feito e do que não vai ser 

feito no estágio quem dá é o professor que recebe o aluno. Não sou eu. Não sou 

eu que vou dizer que ele vai fazer y ou x. Tem que ser tudo negociado com o 

professor da escola. Mesma coisa, o desenvolvimento do projeto135. Não adianta 

ele formular um projeto maravilhoso totalmente nada a ver com o programa do 

professor. Tem que ter uma articulação com o professor (PESTUFF, l.148)  
 

Observamos nessa fala, que o PEBEST é visto como alguém que tem autonomia para 

escolher se aceita ou não receber estagiário, bem como, para dar limites ao que pode ou não 

ser realizado em sua sala de aula. Desse modo, o documento funciona como uma sugestão e 

não como uma imposição, indicando que o trabalho do PEBEST tem um lugar de poder nas 

negociação das atividades realizadas pelo estagiário, formulação e aplicação do projeto da 

disciplina.  No entanto, essa relação de poder-saber compartilhada entre os docentes 

envolvidos no estágio está condicionada ao critério já exposto pelo PESTUFF “eu conheço 

você”. Ou seja, esse “poder” só é atribuído ao PEBEST porque é conhecido do PESTUFF. 

No que diz respeito à avaliação, o PESTUFF informou que o estagiário tem que 

formular um projeto didático de intervenção em PPE III com fundamentação teórica, 

metodologia, justificativa baseado na realidade da turma onde faz o estágio. Já na PPE IV, a 

orientação é que o aluno continue no mesmo campo de estágio, com o mesmo PEBEST, para 

colocar em prática o projeto desenvolvido na mesma turma em que estagiou na PPE III. Essa 

é a principal forma de avaliação do estágio.  

Além do projeto elaborado em PPE III, que é aplicado em PPE IV, também são levadas 

em consideração para a construção da nota do estagiário a junção do seu desempenho ao 

longo das 30 horas em sala de aula com o professor de PPE na universidade com as diversas 

atividades realizadas na escola. Nesse processo, o PESTUFF declarou o desejo de debater 

com o PEBEST sobre o desempenho do licenciando na escola, mas isso ainda é uma 

                                                 
134 Como visto anteriormente, o envio dos licenciandos da UFF, UFRJ e UERJ segue o critério se o professor 

universitário conhece o PEBEST. 
135 O projeto referido é a principal forma de avaliação do estágio, explicado mais detalhadamente um pouco a 

seguir. 
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proposta, pois a avaliação referente ao espaço escolar, muitas vezes, é feita unicamente pelo 

PEBEST136.  Em suas palavras,  

A gente tá tentando que seja uma avaliação conjunta. Que a gente vá lá assistir e avalie 

junto com o professor da turma. Mas se for um dia que eu não puder ir. O Fulano vai avaliar 

sozinho. Ou a Ciclana vai avaliar sozinha137. Que Tem essa vantagem né.  O fato de eles 

serem duas pessoas da nossa extrema confiança. Pessoas que discutiram com a gente tudo 

isso. A gente sabe que a gente não tem problema com relação a isso (PESTUFF, l. 192)  

 

O entrevistado chama atenção de que, com a entrada recente do COLUNI como 

principal campo de estágio, está sendo possível estabelecer uma discussão sobre como a 

união da avaliação pode ser melhor concretizada, pois antes, o fato de cada estagiário fazer 

o estágio numa escola diferente, e algumas vezes distante, dificultava essa interação 

conforme assinalado pelo entrevistado: “A gente aqui tentou durante muito tempo fazer 

alguma coisa, e nunca conseguiu porque não tinha as condições favoráveis, né, de trabalhar 

mais diretamente com esse professor da escola (PESTUFF, l. 218).  

Na UFRRJ, diferentemente das demais, o planejamento das atividades do estágio não 

são discutidas entre o professor da licenciatura e o professor da escola. Segundo o 

PESTRURAL, como o licenciando pode escolher qualquer escola conveniada para fazer o 

estágio independentemente da localização e o PEBEST não é necessariamente conhecido, 

não é possível manter o contato, ainda que reconheça que seria interessante. Sobre isso 

destaca: 

cada um pode escolher uma escola diferente. É muito complicado. Se estivesse todo mundo 

na mesma, talvez fosse algo mais viável. Agora você vê que é humanamente impossível eu 

ir...  

(...) É, cada um vai para uma, até porque não tem como uma escola receber os 25 alunos, 

então pode ser que cada um vá para uma. Então são 25 escolas, imaginemos que eu visitasse 

uma escola por mês, nem dá. (PESTRURAL 2, 557) 

 
 As atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário durante o ES na escola são 

determinadas pela universidade e cabe ao PEBEST permitir, adequar a aplicação do que o 

estagiário leva na sua sala de aula. Desse modo, geralmente o PEBEST não tem participação 

significativa, como afirmou o PESTRUAL 2, quando questionado se tinha conhecimento a 

respeito de o PEBEST propor alguma atividade para que o aluno participasse: Não, nunca 

me foi relatado, interessante isso, nunca pensei, mas não. (...) dele [PEBEST] para o aluno, 

realmente nunca, nunca ouvi nenhum relato, nenhum relatório, realmente não 

                                                 
136 O entrevistado afirmou que não é sempre que pode ir até à escola para acompanhar/avaliar o estagiário. 

Assim, por ter confiança no trabalho dos PEBEST que recebem seus estagiários, cabe a estes fazer a avaliação 

sozinhos. 
137 Foram preservados os nomes verdadeiros dos professores mencionados.  
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(PESTRURAL 2, l. 662 ) Dessa maneira, a discussão sobre as tarefas realizadas no estágio 

acontece, predominantemente, entre o professor da Licenciatura e o estagiário, durante as 

orientações feitas na universidade em grupo ou individual, sem a participação do PEBEST.  

Sobre a avaliação, o PESTRURAL 1 informou que o aluno não pode dar aula, ou seja, 

não tem a etapa da regência como as outras universidades. No entanto, segundo o Parecer 

28/2001, a avaliação deveria levar em conta esta etapa. Observemos: 

 
Entre outros objetivos, pode-se dizer que o estágio curricular supervisionado pretende 

oferecer ao futuro licenciado um conhecimento do real em situação de trabalho, isto é 

diretamente em unidades escolares dos sistemas de ensino. É também um momento para se 

verificar e provar (em si e no outro) a realização das competências exigidas na prática 

profissional e exigíveis dos formandos, especialmente quanto à regência (BRASIL. 

CNE/CP28/2001, p.10). 

 

Também, diferentemente das demais, não existe uma avaliação com nota a ser 

atribuída. O que se toma como prática é verificar se o aluno cumpriu ou não as horas e as 

atividades propostas. A participação do PEBEST nesse processo avaliativo é assinar um 

caderno onde estão registrados o controle de frequência e a relação dos conteúdos e 

atividades realizadas pelo estagiário. Ou seja, atestar para a universidade se efetivamente o 

aluno cumpriu as horas determinadas na escola. Sobre esse caderno, o PESTRURAL 2 

explica que 

 

É um caderno mesmo, uma lista, então ele coloca a data, coloca o conteúdo e o professor 

rubrica.  Realmente ele veio nesse dia, realmente foi essa atividade que ele observou. No 

final a gente até pede uma declaração de que ele efetivamente cumpriu as 50 horas na... 

[escola] (...) é só isso mesmo, se ele cumpriu ou se ele não cumpriu. Não tem uma nota. O 

estágio é cumpriu ou não cumpriu as horas e ponto. (PESTRURAL 2, l. 600) 

 
 

Tal avaliação assinada pelo PEBEST é levada pelo aluno ao professor da Licenciatura 

que verifica se ele também cumpriu as horas dedicadas aos encontros de orientação, às 

atividades e à elaboração do relatório. Sobre a elaboração do relatório, o entrevistado 

explicou que 

tem que ter capa, contracapa, sumario, introdução, com objetivo do relatório, dados da 

escola, nome do professor supervisor local, descrição do espaço físico, ambientes públicos, 

descrição das turmas, relato acerca das aulas ministradas,  apontar as maiores dificuldades 

dos alunos, apontar as maiores dificuldades dos professores espanhol como língua 

estrangeira, aspectos positivos e negativos que mais chamaram atenção dos alunos, quais 

foram as atividades desenvolvidas pelo aluno estagiário. E o que o estágio acrescentou na 

sua vivencia (PESTRURAL 2, l. 347)  

 

No final, o PESTRURAL lança no sistema do curso se o aluno está apto ou não para 

ser aprovado no ES.  
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Através do que foi apresentado, constatamos um quadro bastante heterogêneo nas 

principais universidades públicas do Rio de Janeiro, no que se refere à realização de ES de 

espanhol em escolas básicas. A descrição apresentada, nesta seção, está longe de ser 

exaustiva, mas serve como ponto de partida para futuros estudos, visto que tornamos visíveis 

elementos que não estão registrados. É na relação entre o que está dito e o que não está dito 

que podemos observar as tensões que emergem na realização do ES de espanhol no Rio de 

Janeiro.  

Passemos, portanto, para os documentos selecionados de cada IES. Também 

organizamos os fragmentos dentro de quadros e numerados para facilitar a visualização e 

localização dos comentários. Cabe informar que no final do item 3.2.5, apresentamos o 

quadro 6, com a síntese das referências encontradas em todos os documentos deste âmbito.  

 

3.2.2. UFRJ - universidade Federal do Rio de Janeiro  

O documento da UFRJ é a Resolução elaborada pelo Conselho de Ensino de 

Graduação - CEG nº 12/2008 que trata das normas para o estágio  (DVD – anexo). Como o 

próprio documento afirma, ele tem valor legal no que tange ao estágio uma vez que não há 

uma resolução geral que normatize o estágio na Instituição.  Ele foi elaborado a partir da Lei 

11.788 de 25 de setembro de 2008, que trata de Estágios de Estudantes, já analisada na seção 

anterior. Podemos observar que esta tal lei serviu de base para a Resolução, onde foram 

acrescentadas normas específicas da instituição. O documento se divide em 6 capítulos: I. 

Da natureza e das finalidades; II. Da organização do estágio; III. Dos campos de estágio; IV. 

Da estrutura administrativa; V. Dos convênios; V138. Das disposições finais. 

É importante comentar a especificidade deste documento em relação aos das demais 

universidades. É um documento geral, que vale para todos os cursos e não só os de 

Licenciaturas em Letras e prevê as situações de estágio obrigatório e não obrigatório, 

realizados na própria UFRJ ou em campos externos. Na ausência de outro documento com 

este fim na instituição, este é o documento que rege o ES em Licenciatura em Letras, apesar 

de que não seja direcionado a esse curso. Dessa forma, é um documento que se caracteriza 

pela generalização. Ainda que não trate especificamente da escola como campo de estágio, 

poderíamos considerar as menções ao profissional responsável pelo estágio em campo como 

possíveis ao PEBEST, já que este muitas vezes é o que ocupa este lugar. Contudo, o único 

                                                 
138 O documento contém dois capítulos intitulados como de número V.  
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trecho em que aparece o profissional responsável pelo estágio é o artigo 6, adaptado da lei 

11.788/2008, que estabelece os requisitos e procedimentos da UFRJ como instituição 

concedente e não são mencionados os campos externos. Por isso, não podemos incluir o 

PEBEST. Vejamos o fragmento:  

 

IES/Documento Parte do documento 

de onde o fragmento 

foi retirado 

Fragmento PEBEST 

 

UFRJ 

 

Resolução CEG 

n.12/2008 

Capítulo II 

Da organização do 

estágio 

(1) Art. 6º A UFRJ como Instituição de 

Ensino Concedente deverá observar os 

seguintes requisitos e procedimentos para a 

realização de estágios: 

         (...) 

IV – indicar servidor do quadro ativo 

de pessoal, com formação ou 

experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso 

do estagiário, para orientar e 

supervisionar até 10(dez) estagiários 

simultaneamente, ou seja, 

concomitantemente, em consonância 

com as normas específicas de 

profissões regulamentadas e que terá a 

responsabilidade de dar visto nos 

relatórios parciais e no relatório final 

dos estagiários (p. 3) 

 

 

 

- 

 

O documento da UFRJ tem natureza burocrática e não apresenta referência ao 

PEBEST. Inclusive, no Capítulo III do documento, que trata dos campos de estágio, e por 

isso, cria-se a expectativa de que haveria alguma menção a esse profissional, isso não 

acontece. O que identificamos são determinações a respeito de convênios, vagas, setores 

administrativos etc. Ou seja, trata-se exclusivamente da oficialização do processo entre as 

partes (instituições cedente e concedente), sem qualquer discussão sobre o caráter 

pedagógico do estágio. Isso já é evidenciado pelo próprio fato de não haver um documento 

específico que regulamente cada curso.  

Cabe comentar que a Resolução CEG de 2008 cita que o estágio obrigatório deve ser 

definido pelo Projeto Pedagógico do Curso: “Considerar-se-á Estágio Obrigatório aquele 

definido como tal no projeto Pedagógico do Curso, cuja carga horária seja requisito para a 

aprovação e obtenção de diploma” (Art. 3º, item I). No entanto, também não encontramos 
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no projeto pedagógico139 nenhuma menção à participação do professor da escola no ES, 

confirmando o apagamento. 

 

3.2.3. UERJ – Universidade do Estado do Rio de janeiro 

 

Com respeito à UERJ, o documento considerado é Deliberação nº 021/2005, que 

“institui o programa UERJ de formação de professores para a educação básica, alterando o 

programa UERJ de formação de professores para o ensino básico” (DVD - anexo). Esta 

Deliberação é fruto de um trabalho coletivo entre Coordenadores de Licenciatura vinculados 

às Faculdades e Institutos, por representante do Departamento de Orientação e Supervisão 

Pedagógica (DEP/SR-1) e pela representação estudantil, na forma da Lei 9.394/96.  Como 

anexos da deliberação 021/2005, encontramos as “Normas e procedimentos para Estágio 

Curricular Supervisionado de graduação na área das Licenciaturas”, o “Modelo do Termo 

de convênio e de compromisso de estágio curricular de graduação na área das Licenciaturas 

a serem firmados entre a UERJ e as Instituições/Escolas Públicas de Ensino Básico” e o 

“Termo de compromisso de estágio curricular de graduação na área das licenciaturas, 

relativo às disciplinas de estágio supervisionado”. Os anexos da Deliberação também foram 

considerados para a análise. 

Na Deliberação 021/2005, não encontramos nenhuma referência ao PEBEST. Os 

artigos que a compõem enfocam o ES realizado no âmbito da universidade. Portanto, falam 

somente do trabalho do professor da licenciatura – “os professores das disciplinas de Estágio 

Supervisionado” - , sem qualquer menção ao professor da escola.  

Isso não aconteceu nas “Normas e procedimentos para estágio curricular 

supervisionado de graduação na área de Licenciaturas”, onde encontramos algumas 

referências ao nosso objeto de estudo. Essa parte se caracteriza como um texto explicativo, 

muito similar a um Parecer, diferentemente da deliberação, cuja estrutura se aproxima a de 

uma lei. Seguindo o critério de recorte adotado, apresentamos a seguir os fragmentos de 

referências explicitas ao PEBEST: 

 

IES/Documento Parte do 

documento de onde 

o fragmento foi 

retirado 

Fragmentos em que há referência 

explícita ao PEBEST 

PEBEST 

                                                 
139 Obtido pelo site oficial http://www.letras.ufrj.br/ 
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UERJ 

 

Deliberação 

021/2005 

Item 3 - Direitos e 

deveres entre as 

partes que celebram 

o convênio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item 3 - Direitos e 

deveres entre as 

partes que celebram 

o convênio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item 3 - Direitos e 

deveres entre as 

partes que celebram 

o convênio 

Cabe à UERJ 

(1) Todas essas atividades específicas 

bem como práticas correlatas, exercidas 

pelos licenciandos nas 

Instituições/Escolas conveniadas devem 

estar diretamente relacionadas ao 

projeto político-pedagógico em curso 

nos Estabelecimentos de Ensino 

concedentes do estágio vinculadas ao 

planejamento curricular elaborado 

pelos professores/orientadores de campo 

(responsáveis designados pelas 

Instituições /Escolas conveniadas), e 

consoantes a filosofia pedagógica 

desenvolvida pelas disciplinas de 

Prática de Ensino/Estágio 

Supervisionado. Essas atividades devem 

ser ampliadas e desdobradas em 

propostas de assessoramento, 

acompanhamento ou capacitação, por 

parte da disciplina de Prática de 

Ensino/Estágio Supervisionado, 

envolvendo temáticas e projetos 

educativos que contemplem os interesses 

da Instituições/Escolas conveniadas. 

(p.9) 

 

 

(2) A parceria entre os docentes da 

Instituições/Escolas conveniadas e os 

professores supervisores das disciplinas 

de Prática de Ensino/Estágio 

Supervisionado140 deve pautar as 

atividades de acompanhamento do 

estágio assim como as de avaliação dos 

licenciandos envolvidos, possibilitando a 

organização de fóruns permanentes de 

debate e reflexão sobre questões 

relacionadas ao projeto político-

pedagógico desenvolvido nos 

Estabelecimentos de Ensino 

concedentes, criando, 

consequentemente, Núcleos de Estágio 

de Referência e oportunizando a 

inserção dos docentes/orientadores das 

Instituições/Escolas conveniadas às 

diferentes atividades em curso na UERJ 

(seminários, conferências, simpósios, 

cursos, oficinas e outras propostas) que 

atendam à demanda e ao interesse das 

concedentes do estágio.(p.9) 

 

 

(3) - Estabelecer e articular contados 

entre as Instituições/Escolas 

conveniadas e os professores de Prática 

de Ensino/Estágio Supervisionado no 

sentido de garantir a efetivação do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Professores/ 

orientadores de 

campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Docentes das 

instituições/ 

Escolas 

conveniadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Docentes/ 

orientadores das 

instituições/Escola

s conveniadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 Apesar de o documento não estabelecer diferença, no fluxograma atual do curso, as disciplinas de Prática 

de Ensino e Estágio Supervisionado não são ministradas em conjunto, mas separadas.  



  

122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item 3 - Direitos e 

deveres entre as 

partes que celebram 

o convênio 

Cabe às 

Instituições/Escolas 

conveniadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planejamento conjunto do estágio 

acordado.  

(...) 

- Avaliar em parceria com os 

professores/orientadores de campo dos 

Estabelecimentos de Ensino 

concedentes, o desempenho dos 

licenciandos/estagiários, considerando 

os diversos instrumentos e a atuação 

destes nas atividades de estágio. 

(...) 

- Avaliar a experiência relativa ao 

convênio firmado entre a UERJ e a 

Instituição/Escola conveniada através 

do relatório conjunto envolvendo a 

apreciação crítica dos estagiários, dos 

professores/orientadores de campo 

(professores designados pela concedente 

do estágio) e dos 

professores/supervisores (professores de 

Prática de Ensino/Estágio 

Supervisionado) organizado por esses 

últimos, em relação a experiência 

acordada quanto ao estágio141.(pp.9-10) 

 

 

(4) - Indicar a participação de 

professores/orientadores que atuarão no 

Núcleo de Estágio de Referência, que 

ficarão co-responsáveis (juntamente 

com os professores/supervisores de 

Prática de Ensino/Estágio 

Supervisionado) pela alocação dos 

licenciandos/estagiários nas diferentes 

turmas da Instituição/Escola conveniada 

e pelo acompanhamento e cumprimento 

da carga horária prevista no plano de 

estágio correspondente a cada Prática 

de Ensino/Estágio Supervisionado. 

- Manter contato permanente permitindo 

a troca de informações com os 

professores/supervisores (professores de 

Prática de Ensino/Estágio 

Supervisionado) quanto ao desempenho 

dos licenciandos/estagiários nas 

atividades propostas de estágio. 

- Avaliar em parceria com os 

professores/supervisores de Prática de 

Ensino/Estágio Supervisionado o 

desempenho dos 

licenciandos/estagiários, considerando 

os diversos instrumentos e a atuação 

destes nas atividades de estágio. (p.10) 

 

 

 

 

 

 

 

- Professores/ 

orientadores de 

campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Professores 

orientadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 Entre parênteses, encontramos a explicação de que os professores orientadores são aqueles que estão em 

atuação no campo de estágio, na escola básica que pode ser o CAP ou outra instituição de ensino básico. Já os 

professores supervisores, são os professores responsáveis pela disciplina do Estágio supervisionado, vinculada 

ao curso de formação.  
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4. Instrumentos de 

planejamento e 

estabelecimento de 

prazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Esse documento oficial, supracitado, 

que acompanhará os licenciandos 

durante a fase do estágio deverá constar 

de: 

A – Dados Gerais 

- Identificação do estagiário: nome, 

endereço, telefone, curso, matrícula, 

período letivo e Prática de Ensino 

/Estágio Supervisionado; 

- Identificação do campo de estágio: 

nome da escola, endereço e telefone; 

- Período de duração do estágio e carga 

horária prevista a cumprir; 

- Identificação do professor/supervisor 

(nome do professor de Prática de 

Ensino/Estágio Supervisionado) e do 

professor/orientador de campo (nome do 

responsável designado pela 

Instituição/Escola conveniada)  

(...) 

C – Registros/Assinaturas 

- Reserva de campo para assinatura do 

professor/orientador (professor regente 

de sala de aula), responsável pelo 

acompanhamento do estágio na 

Instituição/Escola conveniada. (p.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Professor 

orientador de 

campo 

 

 

 

- Professor 

orientador 

- Professor regente 

da sala de aula 

 

Os excertos 1 e 2 foram retirados do item “Direitos e deveres entre as partes que 

celebram o convênio” que trata do convênio estabelecido entre a Universidade e as 

Instituições/escolas para a realização do ES. Eles fazem parte dos parâmetros acadêmicos 

das atividades de estágio propostos pelo documento. Nesses fragmentos encontramos a 

referência explícita ao PEBEST, em sua parceria com a universidade, em diversas 

atribuições na formação docente como elaborar planejamento curricular, atividades de 

acompanhamento do estágio, avaliação dos licenciandos entre outras. Cabe comentar a 

designação utilizada para essa referência. No primeiro, eles são os “professores orientadores 

de campo”. No segundo fragmento, são chamados de “docentes da Instituições/escolas”, 

enquanto o professor da universidade é destacado como o “professor supervisor das 

disciplinas de Prática de Ensino/Estágio Supervisionado”. Mais abaixo, também 

encontramos a referência ao PEBEST como “docentes/orientadores das Instituições/Escolas 

conveniadas”. A ele também é atribuída a participação em atividades acadêmicas 

(seminários, conferências, simpósios, cursos, oficinas e outras propostas). Aqui, o professor 

foco de nosso estudo precisa se capacitar no que tange ao seu papel na formação do estagiário 
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e recebe a denominação de orientador.  Além disso, o PEBEST é visto como aquele que 

precisa participar de eventos proporcionados pela Universidade.  

No item que contém os “direitos e deveres” que cabem à UERJ, encontramos o 

fragmento 3 que traz mais uma vez referência ao PEBEST como professor orientador de 

campo, enquanto que o professor da universidade é confirmado como supervisor. Nele, são 

estabelecidas algumas responsabilidades do PEBEST, tais como a avaliação do desempenho 

do estagiário, fazer relatórios sobre o convênio firmado e sobre a experiência do estágio 

juntamente com os estagiários e professores de Prática de ensino/ Estágio Supervisionado 

para avaliação da Universidade.  

Ainda no item dos “direitos e deveres”, só que dessa vez relativos às instituições/ 

escolas conveniadas, destacamos o excerto 4 que determinam também atribuições do 

PEBEST: a co-responsabilidade pela alocação dos estagiários nas turmas; o 

acompanhamento se a carga horária prevista está sendo cumprida; troca de informações com 

os professores da universidade; e avaliação quanto ao desempenho dos estagiários.  

O item Instrumentos de planejamento e estabelecimento de prazos do documento da 

UERJ traz a voz da regulamentação que determina o cumprimento da carga horária e que já 

analisamos neste estudo: Lei 9394/96, Resolução CNE/CP1 de 2002 e CNE/CP2 de 2002 

para basear as determinações concernentes à realização do estágio. Nesse sentido, estabelece 

que para a realização do estágio numa instituição/escola conveniada é necessário que a 

previsão dessas atividades de campo conste em documento oficial expedido pelos “distintos 

Institutos/Faculdades desta Universidade, relativa à cada Prática de Ensino/Estágio 

Supervisionado que os licenciandos estiverem cursando” (p.11). Dessa maneira, no 

fragmento 5, são expostas as exigências legais que validam a prática do estágio 

supervisionado. Verificamos que a parte dos dados gerais, letra A, corrobora que o PEBEST 

é denominado “professor/orientador de campo”. Mais adiante, na letra C – 

registros/assinaturas, a denominação de “professor/orientador” se repete acrescido de 

“professor regente de sala de aula” com a responsabilidade pelo acompanhamento do estágio 

na Instituição/Escola conveniada. Podemos observar que a assinatura do PEBEST tem o 

poder de validar que o estagiário cumpriu as atividades exigidas no estágio.  

Cabe informar que a designação do PEBEST como orientador de estágio é 

confirmada também no “Modelo do Termo de convênio e de compromisso de estágio 
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curricular de graduação” firmado entre a UERJ e as Instituições/Escolas Públicas de Ensino 

Básico142, anexado à Deliberação 021/2005, conforme quadro a seguir. 

 

IES/Documento Parte do documento 

de onde o fragmento  

foi retirado 

Fragmentos em que há referência 

explícita ao PEBEST 

PEBEST 

 

UERJ 

Deliberação 

021/2005  

 

Anexo: Termo de 

Convênio 

 

CLÁUSULA NONA 

- Compete à 

CONCEDENTE: 

(6) X. Designar os orientadores 

de estágio (professores da 

Instituição/Escola conveniada) 

indicados pela Direção da 

respectiva Unidade Escolar, na 

mesma área de formação do 

estudante/estagiário. (p.14) 

 

 

- Orientadores de 

estágio 

- professores da 

Instituição/Escola 

conveniada 

 

No termo de convênio, podemos destacar a cláusula décima (fragmento 6) – que 

compete à concedente, onde podemos encontrar menção ao PEBEST como orientador. No 

entanto, não são mencionados os critérios para a indicação dos professores orientadores. 

 

3.2.4. UFF- Universidade Federal Fluminense 

  

 No caso da UFF, observamos as Diretrizes para a formação de professores na 

UFF/Coordenação das licenciaturas da UFF143 (DVD - anexo), documento publicado em 

2002, que apresenta as diretrizes para a Universidade desenvolver uma política acadêmica 

que dê orientações para que a instituição assuma um posicionamento diante da reforma das 

Licenciaturas no Brasil, marcada pelas resoluções CNE/CP de 2002.  

 Esse documento, assim como o da UERJ, também é um produto coletivo, do qual 

participaram coordenadores e representantes de cursos de diversas licenciaturas da UFF. Ele 

é bastante extenso, com 82 páginas, e está dividido em 2 grandes partes: I – Sobre a base 

conceitual e II – Sobre a estrutura curricular. Cada parte apresenta itens, os quais são: Parte 

I: 1. Concepção e papel das diretrizes para a formação de Professores na UFF; 2. Formação 

de profissionais da educação no Brasil; 3. Formação de profissionais de educação na UFF. 

Parte II: 1. Orientações sobre a organização dos currículos; 2. Princípios para a construção 

                                                 
142 Como está explícito no título do termo, não há inclusão de escolas privadas no convênio. 
143 Documento obtido através do contato com professores de licenciatura da UFF que trabalham com o ES. 
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dos currículos das licenciaturas; 3. Orientações sobre o trabalho dos coordenadores e 

professores – planejamento e gestão dos cursos; 4. Definição do projeto pedagógico do 

curso; 5. Recomendações; 6. Referências. 

 Ao lê-lo na íntegra, podemos encontrar na sua parte inicial, reflexões sobre os 

documentos oficiais da educação no Brasil, ressaltando seus pontos principais. Expõe 

também aspectos históricos relativos à formação de professores no âmbito nacional como 

um todo para, depois, introduzir considerações sobre a formação de professores na UFF. 

 Além das Diretrizes, consideramos a Resolução n. 387/2008 que “normaliza a 

atividade de Estágio na Universidade Federal Fluminense, Cria o Sistema de Administração 

de Estágio – SAE e dá outras providências” (DVD - anexo). Esse documento foi elaborado 

pelo Conselho de Ensino e Pesquisa da UFF com base no Processo n.º 23069.052803/08-16; 

na Lei n.º 11.788/08 de 25/09/2008; na Orientação Normativa n.º 7, de 30/10/2008, do 

Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão e na necessidade de readequar o contido 

na Resolução CEP n.º 243/2007 à nova Lei.  

 O documento se divide em quatro capítulos: I – Da organização do Estágio; II – Dos 

Estágios; III- Da administração do Estágio, IV- Da Carga Horária e Duração do Estágio; 

IV144- Da Carga Horária e Duração do Estágio. 

 Com relação às Diretrizes, só identificamos um fragmento que apresentasse referência 

atribuída ao PEBEST no item que trata das “Orientações sobre o trabalho dos 

coordenadores e professores – planejamento e gestão dos cursos, mesmo assim com 

algumas ressalvas. Leiamos: 

 

 

IES/Documento Parte do documento 

de onde o 

fragmento foi 

retirado 

Fragmentos em que há referência 

explícita ao PEBEST 

PEBEST 

 

UFF 

 

Diretrizes para a 

formação de 

professores na 

UFF/2002 

Item 3 - Orientações 

sobre o trabalho dos 

coordenadores e 

professores – 

planejamento e 

gestão de cursos 

 

(1) [...] Paralelamente às 

modalidades convencionais de 

comunicação (aula expositiva, 

seminário, palestra), deve 

privilegiar o intercâmbio de 

experiências, a observação de classe 

de professores experientes, o uso de 

recursos de comunicação para 

“trazer a prática” à discussão, 

atividades de simulação de 

situações-problema etc; (p. 60) 

 

 

 

 

 

 

- professores 

experientes 

 

                                                 
144 Há dois capítulos intitulados como IV. 
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 No fragmento 1, as comissões curriculares propõem que a concepção curricular 

privilegie, entre outros, a “observação de classe de professores experientes”. Chamou-nos 

atenção a denominação “professores experientes”, que já havia aparecido nos documentos 

oficiais no âmbito nacional. Da mesma forma, aqui, não podemos afirmar com plena 

segurança que inclui o PEBEST. Pois, o documento não deixa claro que essa observação se 

trata do estágio. Então como os professores da universidade também podem ser considerados 

experientes, continuamos sem uma menção direta e clara ao trabalho do PEBEST. 

 Ainda que o documento seja direcionado ao curso de formação na universidade, a 

escola e o professor que nela atua, partes integrantes do processo de estágio, deveriam 

receber alguma visibilidade. Vejamos, portanto, alguns exemplos145 de casos de apagamento 

do PEBEST no documento em contextos em que julgamos que esse profissional deveria ter 

sido mencionado.  

 

IES/Documento Parte do documento 

de onde o fragmento 

foi retirado 

Fragmentos em que não há 

referência explícita ao PEBEST 

PEBEST 

 

UFF 

 

Diretrizes para a 

formação de 

professores na 

UFF/2002 

Item 1 – Concepção e 

papel das diretrizes 

para a formação de 

professores na UFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item 3.1.2 – Unidade 

entre teoria e prática 

 

 

 

 

(2) - a prática e o estágio 

supervisionado, previstos pelos 

órgãos superiores oficiais como 

componentes curriculares, merecem 

um destaque especial, tendo em vista 

que não poderão se constituir numa 

prática burocrática e alienada, 

cumpridora apenas das normas 

legais. Pelo contrário, devem ser 

desenvolvidos com a conotação de 

uma prática e de um estágio 

articulados à pesquisa, a fim de que 

o aluno vivencie as realidades 

educacionais. Esses componentes 

curriculares deverão se pautar nas 

vivências reflexivas críticas da 

gestão e da organização escolar, na 

dinâmica da sala de aula, na análise 

curricular e nos processos 

avaliativos. (p. 18) 

 

(3) Além de uma mera justaposição 

entre teoria e prática em uma grade 

curricular postula-se uma postura 

em relação à produção do 

conhecimento, tomando-se o 

trabalho docente como base de 

formação e fonte dessa nova forma 

de articulação entre teoria e prática. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

                                                 
145 Os fragmentos destacados são apenas uma amostra dos casos de apagamento, havendo outros ao longo do 

documento.  
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Item 2.1 – Estrutura 

dos currículos. 

Subitem -  Campo do 

sistema de ensino em 

que vai atuar 

 

 

 

Item 3 - Orientações 

sobre o trabalho dos 

coordenadores e 

professores – 

planejamento e 

gestão de cursos 

Impõe-se, ainda, uma reformulação 

dos estágios tradicionais a favor de 

uma relação mais orgânica com as 

redes públicas de ensino, 

compartilhando com elas o processo 

de formação de profissionais de 

educação e o reconhecimento do 

trabalho como princípio educativo 

(p. 36) 

 

(4) Investigação e análise sobre a 

organização das escolas, do seu 

entorno social em cada região; 

sobre as expectativas de alunos, de 

suas famílias e da comunidade a 

respeito do trabalho educativo e das 

perspectivas que este trabalho vai 

oferecer etc. (p. 53) 

 

(5) A realidade da prática educativa 

deve ser o ponto de partida para o 

desenvolvimento das atividades 

curriculares na formação 

profissional básica e continuada, 

tendo a escola como local de 

formação contínua. Para isso, é 

fundamental estabelecer parcerias 

com as escolas dos sistemas 

estaduais e municipais, espaço para 

o estágio curricular supervisionado, 

com projetos em que se articulem os 

programas de formação inicial para 

licenciandos e formação continuada 

para os professores vinculados aos 

referidos sistemas. (p. 61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

O fragmento 2 foi retirado da parte que trata da “Concepção e papel das diretrizes 

para a formação de Professores na UFF” e diz que o estágio não deve cumprir apenas 

normas legais, mas deve ser articulado à pesquisa para que o formando vivencie realidades 

educacionais, como a dinâmica da sala de aula. Podemos observar que o documento até 

menciona a sala de aula como algo que deve ser vivenciado pelo estagiário, mas não 

menciona o professor que nela atua. A nosso ver, esse professor tem papel fundamental na 

construção dessa vivência, mas ele é apagado. 

 Verificamos, no trecho de número 3, inserido no subitem “Unidade entre teoria e 

prática”, que o documento propõe uma formação pautada numa interlocução com as redes 

públicas de ensino, afirmando que o processo de formação deve ser compartilhado, mas não 

especifica como esse compartilhamento poderia ser feito.  O reconhecimento da importância 

da participação da escola pública na formação de profissionais da educação se manifesta de 
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forma geral, sem fazer qualquer menção ao papel do PEBEST nesse processo. Ele é mais 

um dentro dos inúmeros aspectos que envolvem a rede pública de ensino.  

 O mesmo acontece no excerto 4, presente na parte do documento “Estrutura dos 

currículos” que desenvolve diversas considerações sobre como deve ser feito o currículo do 

curso com foco no futuro profissional da educação. O documento expõe os aspectos que 

devem ser analisados e investigados na organização da escola, mas o trabalho do PEBEST 

não é mencionado como parte deles.     

 No fragmento 5, retirado do item que trata das “orientações sobre o trabalho dos 

coordenadores e professores – planejamento e gestão de cursos” encontramos de forma 

explícita a referência ao professor da escola, mas não em atividade de receber estagiário: 

“professores vinculados aos referidos sistemas”. Contudo, podemos observar que, assim 

como na legislação nacional, ele aparece como aquele que precisa de formação e não como 

aquele que participa da formação. Quando se trata da formação do licenciando, se atribui à 

escola de modo geral esta função, seja ocupando o espaço de ES ou participando de parcerias 

na realização de projetos. Quando o professor em atuação na escola é mencionado 

explicitamente, é para dizer que deve receber formação continuada. Assim, no trecho, o 

professor não é mencionado pela valorização de sua contribuição na formação do futuro 

professor. Se a ele cabe esse papel, aparece de forma generalizada como “escola”. 

 É interessante ressaltar a indeterminação do modo de se referir ao PEBEST e 

diferenciá-lo com clareza do professor da universidade comprovada nessa universidade, que 

também foi verificada nos documentos de âmbito nacional.  

 Com relação ao segundo documento da UFF- Resolução 387/2008 -, encontramos uma 

referência explícita ao PEBEST. Vejamos os casos:  

 

IES/Documento Parte do documento de 

onde o fragmento foi 

retirado 

Fragmentos em que há 

referência explícita ao 

PEBEST 

PEBEST 

 

UFF 

 

Resolução                                                                                                                                                                                                     

387/2008 

Seção III – Da 

Coordenação, 

Orientação, Supervisão 

e Avaliação do Estágio 

Art. 18 - O Estágio deverá ter 

acompanhamento, orientação e 

avaliação de um Professor 

Orientador, indicado pelo 

Coordenador do Curso ao qual 

se vincula o aluno, e de um 

Supervisor indicado pela 

Concedente. (p.7)  

 

 

 

 

 

 

 

- Supervisor  

 

 Os fragmentos está na seção “III – Da Coordenação, Orientação, Supervisão e 

Avaliação do Estágio,  do capítulo III -  Da administração do Estágio”. Trazendo para a 
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realidade das Licenciaturas, podemos dizer que o PEBEST é referido como supervisor, já 

que a escola corresponde à parte concedente e, o professor da universidade é  tratado como 

orientador. Segundo o trecho, cabe a este acompanhar, orientar e avaliar o estagiário. 

Contudo, com relação ao supervisor do campo de estágio - PEBEST, não há menção às 

atribuições que lhe cabem, somente as do orientador.  

 

3.2.5. UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

 

Por fim, o documento da UFRRJ selecionado é a Deliberação nº 021, de 19 de abril 

de 2011, elaborado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade, que se 

propõe a “adequar e atualizar as Normas Gerais que regulamentam o Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório nos cursos de Graduação da UFRRJ” e “revogar a deliberação 

nº 124 do CEPE, de 27 de abril de 2009” (DVD - anexo).   

As Normas Gerais do estágio estão divididas em 9 blocos: I. Da natureza e 

finalidades; II. Dos campos de estágio e instituições concedentes; III. Da organização, 

estrutura, supervisão e atribuições; IV. Da jornada de atividades do estagiário; V. Da duração 

do estágio; VI. Dos benefícios do estagiário; VII. Dos estágios no âmbito da UFRRJ; VIII. 

Das regulamentações complementares; IX. Das disposições finais. 

Identificamos os seguintes fragmentos de referência ao PEBEST no documento 

considerado:   

 

 

IES/Documento Parte do documento 

de onde o fragmento 

foi retirado 

Fragmentos em que há referência 

explícita ao PEBEST 

PEBEST 

UFRRJ 

Deliberação 

021/2011 

 

 

Item II - Dos campos 

de estágio e 

instituições 

concedentes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Art. 10º. São consideradas Instituições 

Concedentes aquelas que tenham 

condições efetivas de oferecer estágios aos 

alunos vinculados à UFRRJ, devendo estar 

revestidas na forma legal como pessoas 

jurídicas de direito privado, público ou de 

economia mista, bem como profissionais 

liberais de nível superior. 

(...) 

3°. A Instituição Concedente deverá:  

(...) II - indicar pessoa do seu quadro de 

pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de concessão do 

estágio para supervisionar o estagiário; 

(p.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pessoa com 

formação e 

experiência 

profissional 
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Item III -  Da 

organização, estrutura, 

supervisão e 

atribuições 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item III -  Da 

organização, estrutura, 

supervisão e 

atribuições 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item III -  Da 

organização, estrutura, 

supervisão e 

atribuições 

 

 

 

 

 

(2) Art. 15º. Constituem atribuições do 

Supervisor do Estágio na Instituição 

Concedente: I - elaborar o plano de 

execução das atividades a serem 

desenvolvidas na Instituição Concedente, 

que deverá ser compatível com o Plano de 

Estágio do aluno;. II - orientar e 

acompanhar a execução do plano de 

atividades; III - manter contato, caso 

necessário, com a Comissão de Estágio do 

Curso e/ou Professor- o Orientador de 

Estágio; IV - permitir ao estagiário 

vivenciar outras situações de 

aprendizagem que ampliem a visão real da 

profissão; V - avaliar o desempenho do 

estagiário durante as atividades de 

execução apresentando à UFRRJ relatório 

avaliativo; VI. - observar a legislação e os 

regulamentos da UFRRJ relativos a 

estágios. (p.5) 

 

 

(3) Art. 17º. São atribuições do Orientador 

de Estágio: 

I. - orientar o estudante para a elaboração 

do plano de estágio; II. - orientar e 

acompanhar a execução do plano de 

estágio; III. - manter contatos com o 

Supervisor do estagiário na Instituição 

Concedente e com a Comissão de Estágio 

do Curso; IV. - acompanhar, receber e 

avaliar os relatórios de estágio, 

encaminhando-os à Comissão de Estágio, 

com apresentação de sugestões que 

contribuam para o aprimoramento do 

Curso, e direcionando o que a norma 

específica de estágio do Curso definir; V. 

– identificada a necessidade, visitar, de 

acordo com as determinações da 

Comissão de Estágio do Curso, a 

Instituição Concedente para a supervisão 

do estágio. VI. No estágio das 

licenciaturas, recomenda-se que a 

orientação seja realizada de modo 

compartilhado entre docentes das áreas 

específicas e das áreas pedagógicas. (pp. 

6-7) 

 

 

(4)Art. 17º. Parágrafo único: A supervisão 

do estágio será realizada de forma 

compartilhada pelo Orientador e pelo 

Supervisor vinculado e indicado pela 

unidade concedente de estágio (p.7)  

 

 

 

(5) Art. 21º. São obrigações do aluno: 

(...) 

 

- Supervisor do 

estágio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Supervisor do 

estagiário na 

instituição 

concedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Supervisor 
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No item “Dos campos de estágio e instituições concedentes” da Deliberação, 

identificamos o fragmento 1, que trata das instituições concedentes, que no caso do curso de 

Licenciatura em Letras, é a escola básica. Desse modo, podemos dizer que a pessoa a ser 

indicada do seu quadro com formação ou experiência profissional para realizar a supervisão 

de estágio costuma ser o PEBEST. Essa referência ao PEBEST como alguém com formação 

e experiência mantém relação de intertextualidade com a lei 11.788 de 2008, já analisada, 

pois como a própria deliberação afirma, serviu como base para o tal documento da UFRRJ. 

 O excerto seguinte, de número 2, faz parte do item III “Da organização, estrutura, 

supervisão e atribuições”, onde fica evidente que o documento denomina o PEBEST como 

“Supervisor do Estágio”, enquanto que o professor da Licenciatura é denominado professor 

“Orientador de Estágio”. Como no caso do curso de Licenciaturas em Letras o estágio é 

realizado na escola, podemos dizer que ao PEBEST são atribuídas as diversas tarefas 

expostas no fragmento, entre elas, a avaliação do desempenho do estagiário. Assim, sua 

participação no processo de formação do licenciando recebe visibilidade no documento 

oficial da UFRRJ. 

 A designação “supervisor de estágio” se confirma no fragmento 3, que traz as 

atribuições do orientador de estágio (professor da universidade). Esse trecho merece atenção 

porque se comparamos as atribuições do professor da Licenciatura com as do PEBEST, 

expostas no fragmento anterior (número 2), observamos que os dois compartilham de 

funções bastante semelhantes, que se complementam e se relacionam no processo de 

formação do estagiário. Verificamos, portanto, o papel de formador do PEBEST de forma 

visível e reconhecida oficialmente pela instituição. Isso é corroborado no item VI, quando 

especifica o caso do estágio das licenciatura, pois ainda que não esteja explícito que o 

PEBEST é considerado um dos docentes das áreas específicas e das áreas pedagógicas que 

compartilha com os professores da Universidade a orientação do estágio, logo em seguida, 

no parágrafo único (fragmento 4), esse compartilhamento fica explicito.  

Item -  Da organização, 

estrutura, supervisão e 

atribuições 

 

X - elaborar os relatórios parciais de 

atividades, conforme o estabelecido nas 

normas específicas do Curso, com a 

ciência do Supervisor submetendo-os à 

aprovação do Orientador e apresentá-lo à 

Comissão de Estágio do Curso; (p.7) 

 

 

 

 

- Supervisor 
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 No fragmento 5, encontramos algumas obrigações do aluno, das quais destacamos a 

décima, onde há menção mais uma vez ao PEBEST, denominado como supervisor.  

Podemos observar que este professor tem participação direta na realização dos relatórios 

parciais de atividades, exigência da Comissão de Estágio do curso para a obtenção da 

aprovação.  Logo, seu papel valorizado na formação se reafirma no documento. 

Após reunir os documentos das quatro IES públicas, organizamos o quadro a seguir, 

a fim de sintetizar a visualização das referências encontradas.  

 

Quadro 6 – Síntese das formas de denominar o PEBEST nos documentos do âmbito 

das instituições públicas formadoras de professores 

 

 

Instituições Designações PEBEST 

UFRJ  - 

UERJ - professor/ orientador de campo 

- professor orientador 

- docentes / orientadores das instituições / 

escolas conveniadas 

- docentes / orientadores das instituições / 

escolas conveniadas 

- Professor regente da sala de aula 

UFF - supervisor 

- professor experiente (?) 

UFRRJ (RURAL) - pessoa com formação e experiência 

profissional 

- supervisor do estágio 

 

Depois de depreendidas as ocorrências e variantes do PEBEST, observamos que, nos 

documentos da UFRJ e UFF, os resultados se assemelham bastante aos encontrados nos 

documentos de âmbito nacional. Ou o PEBEST é apagado, considerado dentro dos diferentes 

aspectos que envolvem a escola, ou não aparece com clareza e com seu papel definido. 

Novamente observamos uma falta de visibilidade do seu trabalho como formador.   

Ainda que os documentos sejam direcionados à universidade, e portanto, se 

pressupõe a lógica de focarem orientações direcionadas aos profissionais do curso de 

formação, esse apagamento do PEBEST é significativo, porque provoca o efeito de que essas 

duas universidades não reconhecem o professor da escola como participante da formação do 

aluno, juntamente com o professor da Licenciatura.  
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Em contrapartida, nos documentos da UERJ e da UFRRJ, verificamos que o trabalho 

do PEBEST recebe visibilidade no que tange ao seu papel de formador, tendo em vista o 

reconhecimento de sua participação nas diversas funções que fazem parte da realização do 

estágio e consequentemente na reflexão sobre sua prática. Por isso, o trabalho do PEBEST 

não é de todo apagado nos documentos do âmbito das IES formadoras, como aconteceu no 

âmbito nacional.  Esse profissional tem lugar reconhecido em duas instituições. 

É interessante observar, ainda, que as denominações “supervisor” e “orientador” 

como referência ao PEBEST e ao professor da Licenciatura se revezam para cada instituição, 

conforme comprovado no quadro 6. O lugar indefinido do PEBEST em relação à sua função 

pode permitir diferentes visões se considerarmos que os documentos, enquanto práticas 

discursivas, traduzem o modo como seu trabalho é constituído oficialmente.  

 

3.3. Do âmbito das instituições do ensino básico 
 

Após os documentos de âmbito nacional e de IES públicas formadoras de professores 

do Rio de Janeiro, é importante também observar como o PEBEST é referido em documentos 

de instituições do ensino básico. Ou seja, em instituições que por lei, são campos de estágio 

obrigatório. Como há um grande número dessas instituições, foi necessário percorrer alguns 

passos para a seleção dos documentos, expostos nos próximos itens. 

 

3.3.1. Entre escolas e escolhas 

Diante das inúmeras possibilidades, optamos por tomar como base as escolas que, no 

período desta investigação, estavam recebendo estagiários, segundo informações oferecidas 

pelos professores universitários entrevistados146. Para relembrá-las, fizemos uma adaptação 

do quadro 5, apresentado no item 3.2.1.4.  

 

 

Quadro 7 - Lista inicial das instituições de ensino básico 

 

 

                                                 
146 Conforme item 3.2.1. 

 UFRJ UERJ UFF UFRRJ  

RURAL 
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A partir desse quadro inicial, foi possível agrupar algumas instituições, já deixando 

de lado a divisão por universidades, tendo em vista que algumas possuem a mesma 

hierarquia institucional e por consequência, os mesmos documentos como regulamentação. 

Vejamos a arrumação no quadro 8: 

Escolas de 

âmbito federal 

Colégio 

Aplicação – 

CAP/UFRJ 

 

CEFET (Unidade 

Maracanã) 

 

Colégio Pedro II 

 

Colégio 

Brigadeiro 

Newton Braga 

(militar) 

 

Escola Politécnica 

de saúde Joaquim 

Venâncio (da 

Fiocruz) 

 

CEFET – RJ 

(Unidade 

Maracanã)  

 

Colégio Pedro II 

 

Colégio 

Universitário da 

UFF Geraldo 

Reis – COLUNI 

 

CEFET – RJ 

(Unidade Nova 

Iguaçu) 

 

Colégio técnico 

da UFRRJ -

CTUR 

 

 

 

 

 

 

Escolas de 

âmbito 

estadual 

FAETEC 

 

Colégio estadual 

Central do Brasil 

 

Colégio Estadual 

Hispano 

Brasileiro João 

Cabral de Melo 

Neto. 

 

 

Instituto de 

Aplicação – 

CAp/ UERJ 

Colégio estadual 

Aurelino Leal 

 

Colégio 

Estadual 

Vicentina 

Goulart (Nova 

Iguaçu) 

 

Colégio 

Estadual 

Aydano de 

Almeida 

(Nilópolis) 

 

CIEP 358 

Alberto 

Pasqualini 

CIEP Brizolão 

037 Ernesto 

Guevara 

 

Escolas de 

âmbito 

municipal 

- - Escola 

Municipal 

Honorina de 

Carvalho 

 

(Município de 

Niterói) 

 

Escola 

Municipal 

Engenheiro 

João Thomé 

(Município do 

Rio de Janeiro) 



  

136 
 

Quadro 8 - Lista parcial das instituições de ensino básico 

 

 Ainda foi preciso reduzir esse quadro. Em função da natureza diferenciada de cada 

instituição, não foi possível adotar um único critério de recorte que valesse para todos os 

âmbitos. Dessa forma, levamos em consideração: 1) os colégios vinculados às universidades, 

porque foram pensados para serem campo de estágio dos Cursos de Licenciatura.  Portanto, 

o que seus documentos internos dizem sobre o PEBEST é de suma relevância nesta pesquisa; 

2) os colégios estaduais e municipais, devido ao número considerável de escolas conveniadas 

para a realização do ES. No caso das escolas municipais, torna-se impossível analisar os 

municípios no Estado do Rio de Janeiro em sua totalidade. Por isso, optamos por selecionar 

os dois municípios mencionados no quadro - Rio de Janeiro e Niterói; e 3) o colégio federal 

sem vínculo com as universidades, mas que estivesse recebendo o maior número de 

licenciandos no período desta investigação147. Acreditamos que a presença considerável de 

estagiários aponta para uma instituição que tem participação relevante na realização do ES 

do Rio de Janeiro.   Assim, com base nesses critérios, chegamos ao quadro final: 

Quadro 9 - Lista final de instituições do ensino básico 

 

Instituições do Ensino Básico 

1. CAP/UFRJ – vinculado à UFRJ 

2. CAP/UERJ – vinculado à UERJ 

3. COLUNI – vinculado à UFF 

4. CTUR  - vinculado à UFRRJ 

5. CEFET /RJ – colégio federal que mais recebe estagiários 

6. Colégios estaduais do Rio de Janeiro 

                                                 
147 Lembramos que essas informações nos foram dadas pelos professores universitários entrevistados.  

Escolas de 

âmbito federal 

Colégio Aplicação – CAP/UFRJ 

CEFET- RJ 

Colégio Pedro II 

Colégio Brigadeiro Newton Braga (militar) 

Escola Politécnica de saúde Joaquim Venâncio (da Fiocruz)  

Colégio Universitário da UFF Geraldo Reis – COLUNI 

 

Escolas de 

âmbito estadual 

FAETEC 

Colégios estaduais 

Instituto de Aplicação – CAp/ UERJ 

Escolas de 

âmbito 

municipal 

Escolas municipal de Niterói 

Escola municipal do Rio de Janeiro 
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7. Colégios municipais (Rio de Janeiro/ Niterói) 

 

Definidas as instituições de ensino básico, partimos para a busca dos documentos 

internos que regem o ES em cada uma delas, que será descrita no próximo item.  

 

3.3.2. Nos achados e perdidos 

É preciso ressaltar algumas dificuldades que encontramos na coleta dos documentos 

das instituições supracitadas, com exceção dos do CAp/UERJ e CAp/UFRJ, obtidos 

facilmente por meio do site oficial das instituições.  

 No caso do COLUNI e CEFET/RJ, não existe nenhum documento interno que rege 

como o estágio deve ser realizado nas instituições, bem como o trabalho do PEBEST. O que 

encontramos são os documentos burocráticos que firmam o convênio com a universidade 

que envia os estagiários. Nessa situação, a LDB/ 96 e a lei 11.788/2008 assumem o lugar da 

regulamentação148. 

Tal ausência também foi constatada na rede estadual do Rio de Janeiro. Após diversas 

consultas ao site oficial da SEEDUC sem encontrar uma documentação própria referente ao 

ES, entramos em contato com professores em atuação no estado para que pudessem nos 

ajudar nessa questão. Com a informação de que nas suas escolas não havia nenhuma 

documentação que regulamentasse a sua atividade de receber estagiários e que os setores 

responsáveis pelo estágio nas escolas eram as Regionais Administrativas e Pedagógicas 

(Regionais Metropolitanas), nos dirigimos até a de localização mais próxima149. Nesse local, 

a funcionária responsável nos informou que não há nenhum documento que regularize como 

o estágio deve ser realizado na escola básica no sentido das atribuições e responsabilidades 

dos envolvidos.  Somente documentos meramente burocráticos, tais como: carta de 

apresentação da universidade, formulários de preenchimento de dados, seguro contra 

acidentes pessoais, termo de compromisso de estágio. Por não se configurarem como 

normatizações próprias das instituições do ensino básico no sentido de regulamentarem o 

trabalho do PEBEST, não consideraremos esses documentos para observação. Nesse caso, a 

LDB/ 96 e a lei 11.788/08 também são as normas tomadas como base para a elaboração 

desses documentos para realização do ES. 

                                                 
148 Informações obtidas por meio da funcionária responsável pelo setor de estágio no COLUNI e pela 

funcionária do setor DIEMP, responsável pelo estágio no CEFET-RJ. 
149 Regional Metropolitana VI (SEEDUC). 
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No que tange ao município do Rio de Janeiro, como a princípio não encontramos o 

documento via internet e nem através de professores em atuação na rede, também nos 

dirigimos a uma das Coordenadorias Regionais de educação (CRE) - 7ª Coordenadoria 

Regional de Educação do Rio de Janeiro - 7ª CRE (SME) para obter informações sobre essa 

questão. O funcionário responsável informou que existe um termo de compromisso a ser 

assinado entre as partes baseado na Resolução SME nº 1030 de 17 de junho de 2009, 

aprovada pelo Decreto nº30826 de 25 de junho de 2009150, que tratam das regras relativas 

ao estágio obrigatório em consonância com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. O 

funcionário da 7ª CRE somente nos forneceu o termo de compromisso do convênio, 

alegando não ter em mãos tal Resolução. A busca dessa Resolução foi exaustiva, e até o 

fechamento desta investigação não conseguimos encontrá-la. Tal dificuldade de acesso a 

esse documento “perdido” aponta para um possível desconhecimento dessas normas por 

parte dos responsáveis pelo estágio na SME. 

Com respeito ao município de Niterói, tivemos acesso ao documento através de e-

mails trocados com a coordenadora do NEST – Núcleo do estágio da FME (Fundação 

Municipal de Educação de Niterói), que nos informou sobre a Portaria FME  nº 578 de 15 

de outubro de 2015, que dispõe sobre o estágio na Fundação Municipal de Educação de 

Niterói, além da LDB/96 e a lei 11.788/2008. 

Quanto ao CTUR, não há nenhum documento disponível no site que regulamente o 

estágio nessa instituição. Entramos em contato com o docente de espanhol que ali atua, mas 

ele nos informou que não tinha conhecimento da existência de tal documento. Somente dos 

documentos burocráticos necessários.  

Organizamos, no quadro a seguir, os documentos a que tivemos acesso para este 

estudo: 

Quadro 10 - Documentos de instituições do âmbito do ensino básico  

 

INSTITUIÇÕES DOCUMENTOS 

CAp/UERJ Normas do Estágio Supervisionado no 

CAp/UERJ/2008 

 

CAp/UFRJ Resolução 01/2006 do Conselho Pedagógico 

COLUNI - UFF  - 

CTUR - UFRRJ - 

CEFET-RJ - 

Estado do Rio de Janeiro - 

                                                 
150 Não cabe analisar o Decreto 30826/2009, visto que apenas aprova a Resolução mencionada, sem fazer 

qualquer acréscimo ou alteração no seu texto.  
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(SEEDUC) 

Município do Rio de Janeiro 

(SME) 

Não foi encontrado 

Munícipio de Niterói 

(FME) 

Portaria FME  578 /2005 

 

 Cabe ressaltar que a LDB/96 e a Lei 11.788/2008, analisadas no bloco dos 

documentos da legislação brasileira, são as normas que serviram como base para a 

elaboração dos documentos que regulamentam o ES em todas as instituições. No caso das 

instituições que não possuem documento próprio, elas assumem o lugar da única 

regulamentação. No final do item 3.3.5, é possível encontrar o quadro 11 que apresenta a 

síntese das referências localizadas em todos os documentos deste âmbito.  

Após apresentar o percurso metodológico de seleção dos documentos das 

instituições, passemos aos comentários.  

 

3.3.3. CAp/UERJ - Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da 

Silveira  

 

 O instituto foi criado em 1º de abril de 1957, atendendo ao Decreto Lei 9.053/1946. 

Inicialmente era chamado de Ginásio de Aplicação, vinculado à Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras - FFCL. O ginásio foi criado como campo de estágio e de experimentação 

metodológica para os cursos de Pedagogia e Licenciaturas151.  Os documentos selecionados 

para análise se intitulam: “Normas do Estágio Supervisionado no CApUERJ” e “Manual do 

Licenciando” 152.  

Cabe retomar que o CAp/UERJ compartilha as disciplinas de ES com o Instituto de 

Letras da UERJ (ILE) e a Faculdade de Educação (EDU). Nesse caso, a realização do ES 

nesta instituição tem característica diferente das outras aqui consideradas.  Como determina 

a deliberação 21/2005, observada no item 3.2.3:   

O estágio curricular supervisionado deverá ser realizado no CAp/UERJ –campo de referência 

– e em outras Instituições/Escolas conveniadas, alocando-se obrigatoriamente 50% das 

atividades de estágio no CAp/UERJ nas disciplinas constantes da grade curricular dessa 

Instituição somente para as unidades do Campus Maracanã153. (p. 8) 

                                                 
151Retirado de  www.cap.uerj.br, acessado em 01/12/2013.  
152Ambos obtidos no site oficial www.cap.uerj.br, acessado em 01/12/2013. 
153 Segundo a Deliberação 21/2005, alguns casos podem ser considerados no cumprimento dos estágios como: 

os alunos que frequentam os cursos noturnos podem requerer a realização de estágio nas escolas conveniadas 

que possuam atividades no turno da noite; bolsistas de Iniciação à Docência que exercem atividades no Centro 

de Supletivo de Ensino Fundamental e Ensino Médio – InvestUERJ; os alunos envolvidos em atividades 

http://www.cap.uerj.br/
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O primeiro documento se intitula “Normas do estágio supervisionado no CApUERJ” 

de 13 de julho de 2008 (DVD - anexo). Segundo o próprio documento, ele foi elaborado com 

base na Deliberação 021/2005, devido às demandas e implantação do novo curso de 

Formação de Professores da UERJ. A organização dos itens é confusa, pois até o item IV, 

eles se caracterizam como tópicos gerais em letras maiúsculas. No entanto, a partir do item 

V, não se caracterizam mais como tópicos, mas como determinações em letras minúsculas. 

Vejamos: “I. QUANTO ÀS DISCIPLINAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO; II. 

QUANTO À CARGA HORÁRIA DO DOCENTE; III. QUANTO AO CUNHO 

ADMINISTRATIVO; IV. QUANTO AO CUNHO PEDAGÓGICO; V. A Coordenação de 

Estágio promoverá encontros entre os professores participantes diretos do processo de ES 

para troca de informações e experiências, seja da mesma disciplina ou de diferentes 

disciplinas, visando à coerência de posicionamento em relação ao estágio; VI. Cabe à 

Coordenação de Estágio decidir sobre quaisquer outros aspectos, fatos, dados, 

procedimentos que não estejam previstos nestas normas; VII. Ficam estabelecidos estes 

critérios, de forma a iniciar o processo de implantação das turmas de estágio supervisionado 

dos novos cursos de licenciatura, cabendo alterações conforme o andamento do trabalho”.  

 É importante informar que nesse documento, a designação “professor de estágio 

(ES)” corresponde ao responsável pela disciplina de estágio da grade curricular do curso de 

Licenciatura da UERJ de código do CAp e não ao PEBEST154. Isso fica claro no fragmento 

que trata das horas das disciplinas do ES: 

  
As disciplinas de Estágio Supervisionado (doravante ES) podem ter 30, 60 ou 90 horas de 

carga horária total. Cada uma se compõe de 20% de sua carga horária total para encontros do 

licenciando com o professor de estágio, 30% para preparação de suas atividades fora da sala 

de aula, e 50% para o estágio propriamente dito, nas turmas de ensino fundamental (EF) e 

ensino médio (EM) do CApUERJ, salvo situações excepcionais que serão definidas pelas 

coordenações de disciplina e de estágio. Estas horas correspondem a todo o semestre letivo. 

(Normas do estágio supervisionado no CApUERJ, p.1) 

 

Os encontros com os estagiários podem ser feitos tanto nas dependências do CAp, 

quanto nas dependências da UERJ, dependendo da disponibilidade de espaço155. 

                                                 
institucionalmente reconhecidas como ES, pelo Programa UERJ de Formação de Professores para a Educação 

Básica.  
154 O professor da disciplina do ES do CAp/UERJ  também atua em sala de aula do ensino básico, mas no caso 

dessa denominação, ele é professor dos licenciandos e não dos alunos do ensino básico. 
155 Essas informações foram fornecidas pela coordenadora de estágio do CAp/UERJ, professora Marta 

Guimarães Caram,  em conversa informal, a fim de ter acesso a algumas informações gerais de nosso interesse, 

que não estavam claras nos documentos. 
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Agruparemos os fragmentos de referência explícita ao PEBEST da mesma maneira que 

fizemos nas seções anteriores. 

  

 

Instituição/ 

Documento 

Parte do documento 

de onde o fragmento 

foi retirado 

Fragmentos em que há referência 

explícita ao PEBEST 

PEBEST 

 

CAp/UERJ 

Normas do estágio 

supervisionado no 

CAp/UERJ/2008 

 

Item II - Quanto à 

carga horária do 

docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item IV - Quanto ao 

cunho pedagógico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item IV - Quanto ao 

cunho pedagógico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item IV - Quanto ao 

cunho pedagógico   

 

(1) 2. Os professores de EF (ensino 

fundamental) e EM (ensino médio) do 

CAp, que recebem licenciandos em suas 

turmas e colaboram com o trabalho do 

professor de ES, terão direito a uma CH 

em ACD ao preencher seu PLANIND, a 

ser discutida em Conselho 

Departamental da Unidade. (p.2)156 

 

 

 

(2) 1.  São atribuições do professor de 

ES157:  

(...) 

b) funcionar como elemento de 

ligação entre os licenciandos e os 

professores de EF e EM do CAp;  

(...) 

e) manter contato com os professores 

da educação básica do CAp 

visando ao bom desempenho dos 

licenciandos;  

(...) 

f) auxiliar o professor da educação 

básica na avaliação dos 

licenciandos, sempre que solicitado.  

 

 

(3) 4. É imprescindível que haja 

articulação entre o professor de ES e sua 

equipe, em relação a todos os aspectos 

que envolvem a disciplina, incluindo os 

temas a serem estudados, as atividades a 

serem desenvolvidas nas turmas de 

educação básica do CAp, e respeitadas 

as notas atribuídas aos licenciandos 

pelos professores da educação básica 

onde o estágio tiver sido efetuado, como 

parte da avaliação geral do estudantes.  

 

(4) 7. Entende-se como observação de 

aula a atividade em que o licenciando 

- Professores de 

EF e EM que 

recebem 

licenciandos 

em suas turmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Professores de 

EF e EM do 

CAp 

- Professores da 

educação 

básica do CAp 

 

 

- Professor da 

educação 

básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Professores da 

educação 

básica 

 

 

 

 

                                                 
156 Segundo o documento, CH corresponde à carga horária; TDG representa a quantidade de aulas semanais; 

PLANIND  é o demonstrativo do que cada professor realiza na UERJ - ali estão explícitas cargas de aula, 

planejamento, horas de extensão (se houver), horas de pesquisa (se houver), dentro ou fora da unidade de 

atuação; e no ACD, constam as reuniões de Departamento, COCs, atendimento aos pais, entre outros. 
157 Cabe lembrar que o professor do ES é aquele responsável pela disciplina de estágio do curso de licenciatura 

com o código do CAP. 
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Item IV - Quanto ao 

cunho pedagógico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item IV - Quanto ao 

cunho pedagógico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item IV - Quanto ao 

cunho pedagógico   

 

 

 

deverá analisar todo o contexto que 

compõe uma aula:  

 

a) a postura profissional do professor, 

em termos de posicionamento frente 

aos alunos; a linguagem utilizada, tais 

como recursos discursivos para 

marcação das etapas de aula; o 

relacionamento com seus alunos, 

entre outros aspectos;  

 

b) a participação ativa dos alunos 

e sua motivação frente à atividade 

proposta por seu professor;  

 

c) o espaço físico e as condições 

ambientais que oferece;  

 

d) os recursos materiais utilizados 

pelo professor para desenvolvimento da 

aula;  

 

e) as competências desenvolvidas 

ao longo da aula;  

 

f) o desenvolvimento sequencial da 

aula. (p. 3) 

 

 

(5) 9. Entende-se como participação a 

atividade em que o licenciando ministra 

um tempo de aula inteiro para a turma 

(50 minutos), quando deverá contemplar 

a introdução, o desenvolvimento e a 

conclusão da aula.  

Obs.: em anexo, encontram-se sugestões 

de formulários de observação de turma 

(a ser preenchido pelo licenciando 

quando observando aulas no CAp) e de 

avaliação do licenciando (a ser 

preenchido pelo professor da turma de 

EF e EM do CAp quando o licenciando 

estiver co-participando e/ou 

participando). (p. 3) 

 

(6) 10. Toda e qualquer atividade em 

sala de aula deverá ter o aval do 

professor da turma. Não compete ao 

licenciando definir suas atividades, na 

tentativa de adequá-las à turma em que 

atua. O licenciando adapta-se à rotina 

de aula da turma, organizando seu 

trabalho de acordo com o planejamento 

do professor regente.  

 

 

(7) 11. O professor da turma de 

educação básica do CAp avaliará seu 

licenciando quando este co-participar, 

participar e planejar atividades não-

 

 

- professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- professor 

 

 

 

 

 

- professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Professor da 

turma de EF e 

EM do CAp 

 

 

 

 

 

- Professor da 

turma 

 

 

 

 

- professor 

regente 

 

- Professor da 

turma de 

educação 

básica do CAp 
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Item IV - Quanto ao 

cunho pedagógico   

 

 

presenciais para a turma, cabendo ao 

professor de estágio respeitar e 

considerar sua avaliação, que deverá ser 

parte da avaliação total daquele 

licenciando.  

 

(8) 14. Em quaisquer atividades 

desenvolvidas ao longo do estágio, seja 

observação, co-participação, ou 

participação, o licenciando deverá 

apresentar, preferencialmente, 

produção ou tarefa de alguma espécie 

com base na experiência adquirida no 

estágio, sempre orientada pelo professor 

de ES, com ciência do professor de 

educação básica, visto que este é o que 

acompanha a turma onde se efetua o 

estágio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Professor de 

educação 

básica 

 

O excerto 1 foi retirado do item II “Quanto à carga horária do docente”, onde se 

estabelecem as diferentes formas de o aluno cumprir a carga horária determinada de encontro 

com o professor de estágio. Encontramos a referência explícita ao PEBEST como “os 

professores de EF (ensino fundamental) e EM (ensino médio) do CAp, que recebem 

licenciandos em suas turmas”. Podemos observar que o PEBEST é visto como aquele que 

colabora com o professor de estágio e tal colaboração garante o direito de contar como carga 

horária no seu planejamento. Isso indica que o trabalho é reconhecido entre as diferentes 

atividades que lhe cabem no seu planejamento.  

Essa referência de “professor do EF e EM” se repete no fragmento 2, no qual aparece 

também a designação “professores de educação básica” para se referir ao PEBEST. Tal 

fragmento foi retirado do item IV - “QUANTO AO CUNHO PEDAGÓGICO”.  Ao 

estabelecer as funções do professor da disciplina de estágio, podemos verificar que o 

documento prevê uma aproximação entre ele e o PEBEST. Contudo, o documento não possui 

um item em que enumere as atribuições do PEBEST tal como o faz com o professor de 

estágio. Dessa forma, o documento dá mais visibilidade ao papel do professor da licenciatura 

do que do PEBEST, ainda que também atue no CAp.  

No fragmento 3, encontramos o PEBEST mais uma vez com a denominação 

“professor da educação básica”, ao qual é atribuído o papel de participar da avaliação do 

licenciando.  

O fragmento 4 define a observação como uma das fases do estágio, nas quais se 

baseia o CAp/UERJ. Aqui, o PEBEST aparece por meio da denominação “professor” na 

condição de ser observado pelo licenciando no que se refere a sua postura, linguagem, 
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relacionamento com os alunos, materiais utilizados, e outros aspectos que não são 

detalhados. Nesta etapa do estágio fica determinado pelo documento que o PEBEST é 

observado pelo estagiário, sem nenhuma troca direta com suas tarefas.  

   O fragmento 5 discorre sobre a etapa de participação, que, segundo o documento, 

corresponde à atividade em que o licenciando deve dar um tempo inteiro de aula para a 

turma, na qual realiza o estágio. A participação do PEBEST, mais uma vez referido como 

“professor da turma de EF e EM do CAp”, é visto como fundamental nessa etapa, pois é ele 

que cede o espaço para que o licenciando assuma seu lugar diante da turma pela qual é 

responsável. Além disso, é aquele que realiza a avaliação da aula realizada, conforme 

observação do documento logo a seguir. Logo, seu papel de avaliador na formação ganha 

visibilidade no trecho.  

No próximo excerto, de número 6, encontramos as denominações “professor da 

turma” e “professor regente” para se referirem ao PEBEST. O documento estabelece que o 

estagiário deve organizar suas atividades de acordo com o professor em atuação na turma 

em que frequenta. Dessa maneira, observamos o reconhecimento da participação do 

PEBEST nas atividades de formação do licenciando.  

Podemos observar, no excerto 7, que para o documento, o PEBEST, referido como 

“professor da turma de educação básica”, tem responsabilidade significativa na avaliação de 

todas as atividades realizadas pelo estagiário, cabendo ao professor de ES respeitar e 

considerar sua avaliação entre os critérios que devem ser levados em conta na avaliação final 

do licenciando.  

O fragmento 8 nos chamou atenção, pois o PEBEST, de novo referido como 

“professor da educação básica”, tem a atribuição de acompanhar a turma onde se efetua o 

estágio e estar ciente das atividades desenvolvidas, cuja orientação cabe ao professor de ES, 

o responsável pela disciplina do curso e licenciatura.  

Podemos observar que o papel de formador do PEBEST ganha visibilidade no 

documento, principalmente nos fragmentos da parte que trata do cunho pedagógico. Sua 

participação é maior reconhecida no que se refere à avaliação.  No demais, ele cumpre o 

papel daquele que acompanha a turma e toma ciência das atividades, para as quais deve dar 

o seu “aval”.  

  

3.3.4. CAp/UFRJ - Colégio de Aplicação da UFRJ 
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O documento selecionado é a Resolução nº 01/2006 do Conselho Pedagógico, 

publicada como “Normas de Estágio no CAp”158 (DVD - anexo). Essas normas são fruto do 

Conselho Pedagógico que se reuniu em 14 de março de 2006, a fim de normatizar o ES no 

CAp-UFRJ. O documento se divide em oito títulos: Título I: Da finalidade do colégio; Título 

II: Dos objetivos do estágio supervisionado; Título III: Dos responsáveis pelos estágios; 

Título IV: Das atribuições dos responsáveis pelo estágio; Título V: Das normas para o 

estágio; Título VI: Dos procedimentos para o estágio supervisionado no CAP-UFRJ; Título 

VII: Das atividades do estágio supervisionado; Título VIII : Das disposições transitórias.  

O documento afirma que a normatização do estágio tem como um dos objetivos 

“orientar o estagiário na realização de suas atividades no CAp, através de discriminação 

das funções e atribuições de cada um dos profissionais no processo;”. Vejamos, então, os 

fragmentos em que o PEBEST é mencionado de forma explícita.  

 

Instituição/ 

Documento 

Parte do 

documento de 

onde o 

fragmento foi 

retirado 

Fragmentos em que há referência 

explícita ao PEBEST 

PEBEST 

 

CAp/UFRJ 

Resolução n.01/2006 - 

Normas de estágio no 

CAp 

 

Título III: Dos 

responsáveis 

pelos estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título IV: Das 

atribuições dos 

responsáveis pelo 

estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Art 6º - ORIENTADOR DE 

ESTÁGIO: PROFESSOR REGENTE – 

é docente do CAp-UFRJ que orienta, 

supervisiona e avalia as atividades 

desenvolvidas pelos estagiários em 

turmas do CAp sob sua regência, de 

forma articulada com os professores de 

Prática de Ensino. O Coordenador de 

Setor Curricular ou qualquer outro 

professor do setor designado para essa 

função poderá assumir 

responsabilidades junto aos 

licenciandos, na impossibilidade mais 

imediata do professor regente. (p. 02) 

 

 

(2) Art 9º - O Orientador de Estágio – 

Professor Regente tem como 

atribuição: 

a) apresentar ao professor de PE 

e ao estagiário seu(s) Plano(s) 

de Curso; 

b) organizar um Plano de 

Estágio, em colaboração com o 

professor de Prática de Ensino e 

o estagiário, que contemple as 

experiências pedagógicas, em 

sala de aula e no 

acompanhamento de outros 

projetos curriculares; 

- Orientador de 

estágio / 

Professor 

regente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Orientador de 

estágio / 

Professor 

regente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 Documento obtido no site oficial http://www.cap.ufrj.br/normasestagio.pdf, acessado em 01/12/2013. 
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Título V: Das 

normas para o 

estágio 

 

 

 

 

 

Título VI – Dos 

procedimentos 

para o estágio 

supervisionado 

no CAP-UFRJ 

 

 

 

 

c) planejar com o estagiário as 

atividades de co-participação e 

regência de turma, 

contemplando a variedade e a 

complexidade da experiência 

didático-pedagógica; 

d) orientar o estagiário no 

desenvolvimento de suas 

atividades, atendendo-o em 

encontros semanais – coletivos 

ou individuais – com duração 

mínima de 1(uma) hora-aula; 

e) controlar a assiduidade do 

estagiário e rubricar o Registro 

de Frequência/Estágio 

Supervisionado, encaminhando 

bimestralmente ao professor de 

Prática de Ensino e ao 

Coordenador Administrativo de 

Estágios, qualquer 

irregularidade; 

f) avaliar o estagiário, sob sua 

responsabilidade, durante o 

desenvolvimento das diversas 

etapas do estágio, registrando 

em formulário próprio e 

encaminhando ao professor de 

Prática de Ensino toda 

avaliação efetuada; 

g) participar da avaliação 

global das atividades do estágio 

em conjunto com os professores 

de Prática de Ensino e os 

estagiários. 

h) informar à DALPE, à CAE e 

ao professor de Prática de 

Ensino situações imprevistas ou 

que não estejam de acordo com 

as normas do estágio. 

 

 

(3) Art 12 - O estagiário só poderá 

realizar a etapa de regência após 

avaliação global de sua inserção nas 

atividades de estágio emitida pelo 

professor regente. 

 

(4) Art 14 - O estagiário deverá 

elaborar um Plano de Estágio, com 

orientação do professor de Prática de 

Ensino e do Professor Regente, em que 

constem o horário do estágio, a 

relação e o cronograma das atividades 

a serem desenvolvidas. 

 

 

(5) Art 15 - O acompanhamento do 

estágio será feito através de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Professor 

regente 

 

 

 

 

- Professor 

regente 
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Título VI - Dos 

procedimentos 

para o estágio 

supervisionado 

no CAP-UFRJ 

 

 

 

 

 

 

Título VI - Dos 

procedimentos 

para o estágio 

supervisionado 

no CAP-UFRJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título VII: Das 

atividades do 

estágio 

supervisionado 

 

 

 

 

 

Título VII: Das 

atividades do 

estágio 

supervisionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) encontros semanais de orientação 

– individuais ou em grupo -, de 

duração mínima de 1 hora-aula, 

com o Professor Regente; 

b) registro, em formulários 

próprios, pelo professor regente e 

pelo estagiário, das atividades 

acadêmicas desenvolvidas. 

 

(6) Art 16 - A avaliação do estágio 

compreenderá: 

a) auto-avaliação do estagiário, em 

instrumento próprio, por área de 

habilitação; 

b) avaliação contínua, pelo 

professor regente, do 

desenvolvimento do estagiário nas 

atividades acadêmicas;  

c) avaliação final do Professor 

Regente, em co-participação com o 

professor de Prática de Ensino, em 

instrumento próprio, por área de 

habilitação; 

d) relatórios finais sobre o estágio 

supervisionado, em acordo com a 

orientação da Prática de Ensino e 

do Professor Regente. 

 

 

(7)  Art 19 - Etapa de Observação - o 

estagiário realizará observação de 

aulas, fazendo anotações a serem 

discutidas posteriormente durante a 

orientação com o professor regente, e, 

quando houver, com o auxílio de 

instrumento adequado. 

 

(8) Art 20 - Etapa de Co-participação 

- as atividades de co-participação 

compreendem: 

a) Colaboração no planejamento 

de atividades didáticas, 

selecionando conteúdos, 

estratégias e recursos materiais; 

b) Acompanhamento e orientação 

da turma de estágio em atividades 

práticas, pesquisas de campo e 

visitas orientadas a instituições 

culturais, previamente planejadas 

com o professor regente; 

c) Orientação individual ou 

coletiva de alunos, em atividades 

regulares e/ou de apoio, auxiliado 

pelo professor regente; 

d) Participação em Conselho de 

Classe de sua turma de estágio, 

mediante inscrição prévia na 

 

 

 

 

- Professor 

regente 

- Professor 

regente 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Professor 

regente 

 

- Professor 

regente 

 

 

 

 

 

 

- Professor 

regente 

 

 

 

 

 

 

 

- Professor 

regente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Professor 

regente 

 

 

- Professor 

regente 
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Título VII: Das 

atividades do 

estágio 

supervisionado 

 

 

 

Coordenação Administrativa de 

Estágios, a partir do segundo 

bimestre, em caráter de 

observação, e, a partir do terceiro 

bimestre, com direito a voz; 

e) Correção de exercícios, 

trabalhos e provas, desde que 

sejam discutidos os critérios de 

avaliação anteriormente à 

aplicação do instrumento com o 

professor de Prática e o Professor 

Regente da turma; 

f) Elaboração e aplicação de 

atividades relativas ao conteúdo 

programático da série, assumindo 

parcialmente a regência da turma; 

g) Participação em projetos de 

ensino, pesquisa e/ou extensão da 

área específica de habilitação; 

h) Realização de leituras e 

fichamentos de textos sugeridos 

pelo professor regente ou 

propostos pelo próprio estagiário, 

na área de habilitação específica 

ou pedagógica. 

 

(9) Art 21 - Etapa de Regência - as 

atividades de regência compreendem: 

a) Planejamento e execução de aulas 

simuladas (pré-regência) 

individuais e/ou em grupo, 

orientado pelo Professor Regente 

e/ou pelo professor de Prática de 

Ensino; 

b) Planejamento de aulas individuais, 

orientado pelo Professor Regente 

e/ou pelo Professor de Prática de 

Ensino; 

c) Elaboração de um Plano de 

Unidade e de Planos de Aulas para 

a realização da regência, que serão 

documentos obrigatórios e parte 

integrante da avaliação da etapa de 

regência; 

d) Execução de aulas teóricas e/ou 

práticas em turmas do CAp-UFRJ, 

avaliadas pelo Professor Regente e 

pelo professor de Prática de Ensino; 

e) A carga horária de regência deverá 

ser definida pelo setor curricular 

juntamente com o professor de 

Prática de Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Professor 

regente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Professor 

regente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Professor 

regente 

 

 

- Professor 

regente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Professor 

regente 

 

 

 

 

No trecho 1, retirado do Título III: Dos responsáveis pelos estágios, o PEBEST 

aparece mencionado como “orientador de estágio: professor regente”. Ele compartilha com 

o professor de Prática de Ensino, a atribuição de orientar, supervisionar e avaliar as 
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atividades dos estagiários. No entanto, é importante ressaltar que esse artigo sofreu uma 

retificação pela Resolução nº2/2006159, em que se estabeleceu a substituição do termo 

“supervisiona” por “acompanha”. Vejamos a retificação na íntegra:  

RESOLUÇÃO Nº 02/2006 DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

O Conselho Pedagógico, reunido em 28/03/2006, resolve retificar três artigos da Resolução 

nº01/06, sobre Normas de Estágio Supervisionado no CAp 

Art 1º - Substituir o termo supervisão por acompanhamento no artigo 1º; 160 

Art 2º - Substituir o termo supervisiona por acompanha no artigo 6º; 

Art 3º - Deslocar o art 23 para o Título IX, que passa a ser incluído como Das Disposições 

Finais, ao qual o art 23 estaria afeito. 

 

Com as retificações, podemos dizer que para documento, o PEBEST é orientador: 

professor regente, acompanhante e avaliador de estagiário. A substituição dos termos indica 

um posicionamento da instituição de não atribuir ao PEBEST a função de supervisionar, mas 

sim de acompanhar, demostrando haver polêmicas em relação a essa função161.  

O excerto 2 foi retirado do Título IV: Das atribuições dos responsáveis pelo estágio. 

São muitas as responsabilidades do PEBEST, referido como “orientador de estágio – 

professor regente”, na realização do estágio, tais como: organização de um plano de estágio 

junto com o professor de Prática de Ensino da universidade, planejamento das atividades de 

coparticipação e regência da turma, atendimentos semanais para orientação das atividades 

do estagiário, controle e assinatura de frequência, avaliação do estagiário, participação da 

avaliação global do estágio. Deve ter também conhecimento sobre as normas de estágio para 

identificar situações inadequadas.  Podemos ver que o trabalho do PEBEST neste documento 

se constitui a partir de diferentes atribuições relativas ao processo de formação do aluno. 

Possui autoridade de legitimar o cumprimento do estágio pelo licenciando, seja pelo controle 

de presença, seja pela avaliação. Percebe-se, pois, que ele tem um papel indispensável na 

realização do estágio. Há um reconhecimento do seu trabalho como formador nessa 

instituição.  

Observamos no Título V: Das normas para o estágio, que o estágio realizado no CAp 

UFRJ segue as três etapas: Observação, coparticipação e regência. No fragmento 3, que trata 

da etapa da regência, encontramos mais uma vez a referência explícita ao PEBEST como 

“professor regente”, a quem é dada a autoridade de avaliar as atividades do estagiário e 

determinar se este está apto ou não para realizar a etapa de regência. Observamos que o 

                                                 
159 Retificações publicadas na Resolução 02/2006 do Conselho Pedagógico de 28 de março de 2006.  
160 Segue o trecho do Art.1º da Resolução 01/2006, que sofreu a retificação: “Art 1º (...) No que diz respeito à 

formação inicial destes futuros profissionais, o Colégio de Aplicação tem como função atuar na orientação, 

supervisão e avaliação do estágio em parceria com a Faculdade de Educação” (p. 1) 
161 Essa questão será retomada no capítulo V, nos resultados de pesquisa. 
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PEBEST tem papel importante não só na regência, mas nas etapas anteriores consideradas 

como indispensáveis para a realização da regência.  

Os fragmentos 4, 5 e 6, estão expostos no Título VI, que diz respeito aos 

procedimentos necessários para o ES no CAp-UFRJ. É significativo observar que 

identificamos a referência ao PEBEST como “professor regente” em todos os artigos deste 

título, com exceção do artigo 13º que trata da entrega dos documentos que devem ser 

entregues, enfim da parte burocrática, pois corrobora a valorização do seu trabalho no 

processo de formação do aluno em parceria com professor da universidade. Nesses 

fragmentos podemos observar que documento institui o lugar do PEBEST como orientador 

do estagiário na elaboração do plano de estágio junto ao professor de Prática de ensino, em 

encontros semanais sobre as atividades desenvolvidas e no relatório final sobre o ES. Além 

disso, também institui o seu lugar como avaliador em “co-participação” com o professor da 

Licenciatura.  Como estabelece o documento, o PEBEST compartilha com o professor de 

Prática de Ensino da universidade o papel de formador, demonstrando que seu trabalho é de 

fundamental importância na realização do ES. Desse modo, no discurso oficial dessa 

instituição, o trabalho do PEBEST tem reconhecimento e importância na formação do 

licenciando.  

No Título VII: Das atividades do estágio supervisionado, o documento estabelece 

que as atividades do ES seja composto de três etapas, conforme o Art. 18 – “As atividades 

de estágio constarão de três etapas obrigatórias: observação, co-participação e regência”. 

Nesse título, podemos encontrar a compreensão da instituição a respeito dessas atividades, 

do qual retiramos os fragmentos 7, 8 e 9 que trazem referência explícita ao PEBEST, como 

“professor regente”. 

O fragmento 7 trata da etapa de observação. Verificamos que documento propõe que 

as anotações feitas dessa observação sejam discutidas depois com o PEBEST, durante 

orientação. Desse modo, considera o trabalho do PEBEST como um espaço de troca com o 

estagiário a respeito da sua própria aula na educação básica.  

Já o fragmento 8, trata da etapa de “co-participação”. Verificamos há menção da 

participação do PEBEST em toda esta etapa. O documento define diferentes atividades que 

o estagiário pode realizar, não somente na escola ou dentro de sala de aula, conferindo ao 

PEBEST o lugar de autoridade e autonomia na definição destas, seja na maioria das vezes 

sozinho, ou em conjunto com o professor da universidade.  

Diferentemente da etapa de coparticipação, em que o PEBEST tinha 

responsabilidade pelas atividades na maioria das vezes, sozinho, sem necessariamente 
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compartilhar com o professor da universidade, a etapa de Regência, destacada no fragmento 

9, prevê esse compartilhamento em praticamente todas. Isso nos chama atenção, pois a 

referência dada ao PEBEST no trecho é “professor regente” e justamente na etapa que se 

relaciona diretamente com sua atuação em sala de aula, não é dada a ele a atribuição de 

orientar e avaliar o estagiário com autonomia. Em contrapartida, a etapa de coparticipação, 

a responsabilidade do PEBEST fica acima daquela do professor de Prática de Ensino, cuja 

participação fica praticamente apagada. Verifica-se então que, na etapa de regência, o 

documento demonstra um posicionamento de marcar explicitamente a participação do 

professor da universidade nas atividades em conjunto com o PEBEST, o que não aconteceu 

anteriormente.  

Como foi possível observar, no caso do CAp UFRJ, o PEBEST tem participação 

relevante e reconhecida pelo documento nas três etapas de atividades de estágio. 

 

3.3.5.  FME- Escolas municipais de Niterói 

 

O documento que rege o ES nas escolas municipais de Niterói é a Portaria 578/2005, 

que dispõe sobre o estágio curricular na Fundação Municipal de Educação de Niterói e 

estabelece normas para a formalização do Programa de Estágio a ser realizado nos setores e 

nas Instituições de Ensino desta Fundação. Ademais, cria o Núcleo de Estágio – NEST, setor 

responsável pela realização de estágio nesse âmbito. 

Conforme determinação do Artigo 1º do documento, “toda atividade de estágio 

realizada por estudantes no âmbito da Fundação Municipal de Educação de Niterói reger-se-

á pela presente Portaria”. 

Está dividido em 14 capítulos: Capítulo I – Do conceito; Capítulo II – Da finalidade; 

Capítulo III - Do Programa do Estágio e sua Formalização, Capítulo IV – Da coordenação; 

Capítulo V – Da solicitação; Capítulo VI – Do processo seletivo; Capítulo VII – Das 

Atribuições, Direitos e Deveres do Estagiário; Capítulo VIII – Da Supervisão, Controle e 

Avaliação; Capitulo IX – Da duração do Estágio e da Jornada das Atividades; Capítulo X 

– Do Programa de Estágio; Capítulo XI – Das faltas e suas consequências; Capítulo XII – 

Do Desligamento; Capítulo XIII – Da Remuneração e Capítulo XIV – Das Disposições 

Gerais. 

O documento caracteriza-se pela generalização, pois não regulamenta somente o 

estágio docente, mas todos aqueles que possam ser realizados na FME.  
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Antes de começar, é importante esclarecer que o Artigo 24 da Portaria estabelece que 

o estágio docente será normatizada por um documento específico: “Art. 24. A prática de 

ensino que integra a formação docente e se constitui na preparação para o exercício da 

docência, a ser realizada nas Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal, será 

normatizada por instrumento específico”. No entanto, quando questionada sobre isso, a  

coordenadora do NEST informou que não existe esse documento específico e que as normas 

oficiais que tomam como base é a Portaria 578, a LDB e a lei 11.788162.  

Vejamos a seguir, os fragmentos que podem ser considerados como referência 

explícitas do PEBEST identificados ao longo do documento.  

 

Instituição/ 

documento 

Parte do 

documento de 

onde o 

fragmento foi 

retirado 

Fragmentos em que há referência 

explícita ao PEBEST 

PEBEST 

FME 

Portaria 578/2005 

Capítulo VII – 

Das Atribuições, 

Direitos e 

Deveres do 

Estagiário 

 

 

 

 

 

Capítulo XI – Das 

faltas e suas 

consequências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo XI – Das 

faltas e suas 

consequências 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Art. 13. São deveres do estagiário: 

(...)  

III – executar as tarefas e as atividades 

que lhe forem 

atribuídas de acordo com o Programa 

de Estágio, sempre 

sob orientação e supervisão do 

responsável pelo estágio na 

FME; 

 

(2) Art. 18. O estagiário poderá ser 

advertido, repreendido e 

mesmo excluído do Programa de 

Estágio, consideradas a natureza e a 

gravidade da falta cometida e as faltas 

antecedentes. 

(...)  

§ 2º. As penas de advertência e 

repreensão serão aplicadas pelo 

Coordenador do NEST, com base em 

relatório do Responsável pelo estágio 

na Fundação Municipal de Educação 

de Niterói. 

 

 

(3) Art. 19. O estagiário que 

descumprir dever ou obrigação 

assumida no Programa de Estágio 

poderá ser dele excluído. 

Parágrafo Único - A proposta de 

exclusão deverá partir do 

Responsável pelo estágio na Fundação 

Municipal de 

Educação de Niterói e será apreciada 

e decidida pelo 

 

 

 

 

 

- Responsável 

pelo estágio na 

FME 

 

 

 

 

 

 

 

- Responsável 

pelo estágio  

 

 

 

 

 

- Responsável 

pelo estágio  

 

                                                 
162 Email recebido em 31/01/2015. 
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 Coordenador do NEST. 

 

 

 

Os fragmentos 1, 2 e 3 foram retirados do Capítulo XI – Das faltas e suas 

consequências. É um capítulo que expõe as penalidades que podem ser aplicadas ao 

estagiário caso falte ao estágio. O documento determina que cabe ao “responsável pelo 

estágio” preparar um relatório a respeito dessas penalidades. Como o PEBEST mantém 

relação direta com o estagiário, e em muitos casos é aquele que controla a presença deste em 

suas aulas e se cumpriu as tarefas determinadas pelo planejamento, podemos inclui-lo na 

denominação “responsável pelo estágio”. 

No entanto, o documento não desenvolve a respeito das atribuições que o responsável 

pelo estágio na FME deve ter. Inclusive, o Capítulo VIII - Da Supervisão, Controle e 

Avaliação do estágio, nos chamou atenção, pois cria a expectativa de que o PEBEST, 

considerado segundo nosso olhar como sujeito envolvido na realização do estágio na escola, 

fosse ser mencionado. Mas não é o que acontece. O documento atribui unicamente à 

universidade as funções de orientação e acompanhamento do estágio. Leiamos o capítulo na 

íntegra:  

 
Art. 15. Ao Núcleo de Estágio caberá a gestão das atividades relacionadas a estágio, cabendo 

às Universidades e Faculdades, às Chefias dos seus Departamentos ou órgãos de 

acompanhamento do Programa de Estágio a responsabilidade direta pela orientação e 

acompanhamento do estagiário. 

 

Portanto, o papel de formador do PEBEST é apagado, para dar lugar a um papel de 

controlador.  

Após a observação dos documentos do âmbito do ensino básico, reunimos, no quadro 

a seguir, as referências encontradas do PEBEST: 

Quadro 11 – Síntese das  formas de denominar o PEBEST nas instituições do âmbito 

do ensino básico 

 

Instituição PEBEST 

Instituto de Aplicação Fernando 

Rodrigues da Silveira – CapUERJ 

- Professores de EF e EM que recebem 

licenciandos em suas turmas 

 

- Professores de EF e EM do CAp 

 

- Professores da educação básica do CAp 

 

- professor 
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- Professor da turma de EF e EM do CAp 

 

- professor regente 

 

Colégio de Aplicação da UFRJ - Professor regente 

 

- Orientador de estágio 

 

FME – Fundação Municipal de Niterói - Responsável pelo estágio na FME 

 

 

Primeiramente, cabe comentar sobre a ausência de prescrito oficial nesse âmbito de 

ensino, visto que em 4 das 8 instituições que selecionamos para observar a regulamentação 

interna, não há um documento ou orientações, ainda que informais, que normatizam o ES 

dentro da escola. Além disso, lembramos o fato de que, no Município do Rio, o documento 

existe, mas não conseguimos encontrá-lo.  Daniellou (2002) em suas reflexões a respeito do 

déficit da prescrição, afirma que a falta de prescrições dadas ao trabalhador pode causar 

inúmeras dificuldades na realização da atividade. Para exemplificar, o autor cita o caso de 

se a um educador se confia um adolescente, dizendo-lhe que este tem problemas com drogas, 

alcoolismo na família, e só lhe dão como orientação “faça por ele o que for melhor”, estamos 

no domínio da sub-prescrição. Isto é, no caso da sub-prescrição, a invenção de objetivos a 

atender e os meios para atendê-los recaem inteiramente sobre o trabalhador, sem que ele 

possa colocar em prática regras conhecidas, saídas construídas pela história etc. Se 

relacionarmos com nosso objeto de estudo, o professor da escola recebe, muitas vezes, o 

estagiário que chega a sua instituição por meio de um convênio existente com a 

Universidade, apenas conhecendo o objetivo de que deve ser responsável por ele a fim de 

que cumpra a exigência legal para se formar professor. Ele não recebe nenhuma prescrição 

de como alcançá-lo, tendo que por conta própria, encontrar suas próprias prescrições. 

Daniellou (2002) afirma que essa situação causa sofrimento para o trabalhador da mesma 

forma quando há um excesso de prescrições.  

Como se pôde observar, as únicas instituições em que o trabalho do PEBEST na 

formação dos licenciandos recebe maior visibilidade foram o CAp/UFRJ e CAp/UERJ. 

Podemos deduzir que o reconhecimento e valorização deste professor nesses documentos 

estão atrelados à história e criação do Colégio Aplicação, pois como vimos no capítulo I, o 

decreto 9.053 de 1946 estabeleceu a obrigatoriedade de um Colégio de Aplicação destinados 

à Prática docente dos alunos dos Cursos de Didática para todas as Faculdades de Filosofia. 
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Segundo informações retiradas do site oficial da CAp/UFRJ, 

 

os Colégios de Aplicação foram concebidos a partir de duas premissas centrais: a de se 

constituírem em campo de estágio obrigatório para os licenciandos das Faculdades de 

Filosofia e o de oportunizarem a experimentação de novas práticas pedagógicas. (Disponível 

em http://www.cap.ufrj.br/) 

 

Dessa maneira, podemos ver que estes colégios foram criados para estas finalidades 

e isso justifica a visibilidade dada ao PEBEST nos documentos que normatizam o estágio. 

Com relação às escolas básicas que não estão vinculadas à universidade, a falta de uma 

regulamentação do trabalho do PEBEST mostra que a formação de professores está muito 

além de determinações legais, já que embora elas existam e determinem, entre outras 

questões, que o ES obrigatório dos cursos de Licenciatura deve ser realizado na rede de 

ensino básico,  o ES e a participação do PEBEST não recebem relevante atenção nas 

normatizações. Desse modo, o déficit de prescrição corrobora a falta de um lugar valorizado 

e claramente instituído oficialmente do trabalho desse profissional na formação.  

Portanto, podemos dizer que, os efeitos discursivos de desvalorização do trabalho 

docente até hoje vem operando sobre algumas práticas, não só de próprios professores e 

formadores de professores, mas de sujeitos que ocupam variados lugares sociais, inclusive 

o de produzir leis. 
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CAPÍTULO IV: PRÓPRIO TRABALHO NO CENTRO DA DISCUSSÃO: UMA 

ETAPA DE COPARTICIPAÇÃO 

 

Após observar os prescritos oficiais e entrevistar professores universitários acerca do 

funcionamento do estágio, acreditamos que a análise dos enunciados produzidos por 

professores em atuação na escola básica (PEBEST) sobre o seu próprio trabalho com 

estagiários merece tratamento diferenciado nessa investigação. Ante a impossibilidade de 

dar conta de todas as dimensões do trabalho, recorremos à criação de um fórum de discussão 

composta pelos protagonistas do trabalho, foco deste estudo, como uma contribuição 

importante no debate a respeito de como se dá na prática esse encontro entre a norma e 

tentativas de renormalização na relação com o meio em que atuam. 

A pertinência do fórum ainda se reforça quando levamos em consideração a falta de 

visibilidade do trabalho do PEBEST verificada nos documentos oficiais, especialmente os 

de âmbito nacional, conforme capítulo III. Portanto, torna-se fundamental proporcionar um 

espaço para reunião de falas que deem visibilidade a complexidades desse trabalho, 

“especialmente do debate de normas, dos quais toda atividade de trabalho está saturada em 

todos os momentos” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 291).  

Segundo a proposta de Barreto (2005, 2010), o fórum se constitui como um espaço 

de discussão, no qual os participantes são convocados a contribuírem com reflexões sobre 

aspectos da atividade que lhes parecem relevantes: “o que fazem quando trabalham, o que 

gostariam de ter feito e, por alguma razão, foram ou estão sendo impedidos de fazer” 

(BARRETO, 2010, p. 102). 

4.1. Fórum de discussão como um “encontro sobre o trabalho” 
 

No fórum, o trabalho do PEBEST é colocado no centro do debate e o resultado é a 

aquisição de um saber que nos levará a uma construção coletiva de sentidos sobre a natureza 

desse trabalho. Nesse espaço, os protagonistas podem se reconhecer e reconhecer o outro 

como produtor de saber, como produtor de história, tornando visível que, em todo o tempo 

da atividade, o trabalhador encontra formas de gerir o distanciamento em relação às normas 

que lhe foram dadas:  

A perspectiva ergológica tenta encontrar em cada circunstância de atividade um núcleo de 

renormatização. Isso significa que cada um de nós, no cotidiano do trabalho, pode se 

descobrir a si mesmo e aos outros, não como mero(s) executantes(s) de uma instrução e de 

um procedimento (submissão total às normas), mas, antes, como ator(es) de uma realização 

parcialmente original, de uma renormatização (atualização das normas por alguma pessoa, 

no aqui e agora). (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 309) 
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Podemos encontrar algumas relações entre o fórum e o que Schwartz e Durrive 

(2010) concebem como “encontros sobre o trabalho”, uma vez que é um “lugar de debate 

sobre a atividade” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p.309). O percurso proposto nos 

“encontros” segue três fases: favorecer a tomada de consciência da própria atividade; 

problematizar a atividade; e convocar os saberes formais e estabelecer a confrontação. Com 

exceção da última, podemos dizer que o fórum de discussão também favorece a 

conscientização e a problematização da atividade, com as suas devidas especificidades, 

tendo em vista que o fato de o fórum não acontecer em situação de trabalho “stricto sensu”163 

e estar embasado numa perspectiva teórica que articula os estudos de linguagem com os 

estudos do trabalho, diferentemente de tais autores.  

Outra observação que nos leva a identificar a dinâmica do Fórum com um “encontro 

sobre o trabalho” é que se pretende que nenhum dos participantes adote uma postura do 

“ignorante” que vem aprender, mas se reconhece e reconhece o outro como produtores de 

saber, onde “cada um se reapropria ainda mais de sua experiência, de suas competências, e 

observa de outra forma a experiência e as competências de seus semelhantes” 

(SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 312).  

Nesse contexto, os participantes são motivados a verbalizar a atividade, tendo um 

tempo de construir, ainda que provisoriamente, seu ponto de vista sobre ela, neste caso a de 

receber estagiários. No entanto, é preciso levar em conta, por meio da perspectiva 

ergológica, que nem tudo pode ser dito inteiramente sobre uma atividade, já que  “relatar 

uma experiência humana não é como descrever uma observação feita em microscópio” 

(SCHWARTZ, DURRIVE, 2010 p. 315). As palavras que forem construídas “são ao mesmo 

tempo, preciosas e provisórias: é o desconforto intelectual” (SCHWARTZ; DURRIVE, 

2010, p. 313). 

Mais um ponto importante a destacar é o papel do pesquisador na discussão. Nesse 

sentido, identificamo-nos com o posicionamento de Barreto (2010), ao dizer que 

Desde essa perspectiva o pesquisador não está presente para dizer a respeito do 

outro. Mais do que isso, ele está ali para co-construir. Ele foge ao papel tradicional 

de detentor do poder sobre a pesquisa e tem como objetivo formar uma aliança com 

os protagonistas do trabalho em torno de um objetivo comum. (BARRETO, 2010, 

p. 103) 

 

                                                 
163 Retomamos que concebemos a concepção de situação de trabalho ampliada de Daher, Rocha e Sant’Anna 

(2002), já apresentada no capítulo teórico, item 2.2. 
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No caso deste estudo, essa aliança se faz ainda mais significativa, visto que a 

pesquisadora atua como PEBEST, e portanto, também é uma protagonista do trabalho 

discutido, podendo intervir pontualmente em determinados aspectos.   

Sobre essa questão, Nouroudine (2002) nos ajuda a compreender que a pesquisa de 

uma linguagem sobre o trabalho passa pela realização de um processo dialógico e dialético 

em que duas linguagens, a dos protagonistas do trabalho e a do pesquisador, se confrontam 

para “co-elaborar”, sem que o saber ou conteúdo de nenhum dos interlocutores seja 

invalidado, mas circulem nos dois sentidos de forma recíproca. Cabe relembrar que o fórum 

não é realizado em situação de trabalho no seu sentido estrito, em que o trabalhador fala das 

atividades que realiza no momento de sua realização. Entretanto, conforme já apresentado 

no capítulo II, numa relação linguagem e trabalho, compreendemos  

 

não só os discursos produzidos nas situações de trabalho, mas também aqueles de 

abrangência mais ampla, que não remetem a modos de executar uma tarefa e sim a modos de 

pensar e se comportar no trabalho. São discursos que estão no mundo, que circulam em 

múltiplos espaços, delimitando-se mutuamente, e que interferem no modo de apreensão do 

que seja o trabalho na sociedade (SANT’ANNA; SOUZA-E-SILVA, 2007, p. 85) 

 

Se todo discurso é atravessado por outros discursos, o fórum de discussão pode ser 

compreendido como um espaço em que múltiplos dizeres são postos em cena, pertencentes 

a diferentes formações discursivas, que ora se conciliam, ora entram em disputa, numa rede 

em que a interpretação nunca é definitiva e única. Haverá sempre algo que nos escapa.  

 

Neste sentido, um discurso nunca seria autônomo: como ele se remete sempre a 

outros discursos, suas condições de possibilidades semânticas se concretizariam 

num espaço de trocas, mas jamais enquanto identidade fechada. A noção de FD 

implica, portanto, sua relação com o interdiscurso. (BRANDÃO, 2012, p. 91) 

 

Desse modo, a escolha metodológica pelo fórum de discussão propicia a produção 

de discursos sobre o trabalho do PEBEST num processo constante de deslocamentos, 

rupturas, embates e, sobretudo, de construção.  

4.2. Escolha dos (co)participantes 
 

A escolha das instituições de origem dos participantes do fórum seguiu os mesmos 

critérios utilizados para a seleção dos documentos do âmbito do ensino básico, conforme o 

quadro 9, exposto no item 3.3.1. São elas: CAp/UFRJ, CAp/UERJ, COLUNI (UFF), CTUR 
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(UFRRJ), CEFET/RJ, escolas estaduais e municipais (Rio de Janeiro e Niterói)164. Tendo 

em vista o número elevado de escolas do estado e municípios, optamos por considerar 

somente aquelas apontadas como campo de estágio pelos professores entrevistados durante 

esta investigação. Vejamos o quadro a seguir: 

 

Quadro 12 – Escolas de campo de estágio do âmbito municipal (Rio de Janeiro e 

Niterói) e estadual (RJ) mencionadas pelos professores universitários 

 

Colégios estaduais do Rio de Janeiro  Colégio estadual Central do Brasil 

 Colégio Estadual Hispano Brasileiro João 

Cabral de Melo Neto 

 Colégio estadual Aurelino Leal 

 Colégio Estadual Vicentina Goulart (Nova 

Iguaçu) 

 Colégio Estadual Aydano de Almeida 

(Nilópolis) 

 CIEP 358 Alberto Pasqualini 

 CIEP Brizolão 037 Ernesto Guevara 

 

Colégios municipais (Rio de Janeiro/ 

Niterói) 

 Escola Municipal Honorina de Carvalho 

 Escola Municipal Engenheiro João Thomé 

 

Após a definição das instituições, precisamos estabelecer critérios para a escolha dos 

professores em atuação que seriam convidados a participar da pesquisa. Levando em 

consideração o vínculo permanente com a instituição, decidimos convidar professores 

efetivos, de preferência aqueles que tivessem mais experiência com o trabalho de receber 

estagiários. Essa opção pressupõe tempos de experiência diferenciados, seja porque o 

vínculo com a instituição pode ser ou não recente, seja pela necessidade de ter que convidar 

outro professor com menos experiência caso o primeiro convite fosse recusado. Acreditamos 

que essa diferença é interessante para a dinâmica da discussão, pois entendemos que o 

conhecimento também se constrói pelas experiências vividas. 

Para seguir o critério do vínculo permanente, foi necessário deixar de incluir, no 

fórum, o representante do CAp/UFRJ, uma vez que a instituição não possui nenhum 

professor de espanhol em seu quadro efetivo165. Além disso, o ensino da língua espanhola 

nessa instituição é oferecido como disciplina eletiva somente no primeiro ano do ensino 

médio, não pertencendo à grade curricular regular. 

                                                 
164 Pareceu-nos interessante considerar a participação de um representante dos dois municípios mencionados, 

visto que possibilitaria incluir a voz de duas realidades na discussão. 
165 No CAp/UFRJ só há uma professora contratada de espanhol. 
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A fim de fazer o convite, elaboramos uma carta (apêndice D) que foi encaminhada 

aos professores de espanhol que se inscreviam no perfil traçado para consulta prévia sobre 

o interesse e disponibilidade de participar do fórum. O acesso a esses professores se deu por 

meio da própria escola ou dos professores responsáveis pelo ES nos Cursos de Licenciatura 

das universidades consideradas. O convite se efetivou através de e-mails ou chamadas 

telefônicas.  

No entanto, como é da natureza de toda atividade, nem tudo aconteceu como 

planejamos. No caso dos colégios vinculados a universidades (COLUNI, CAp/UERJ e 

CTUR), do colégio federal (CEFET-RJ) e da escola municipal de Niterói, obtivemos 

respostas positivas a respeito da participação de um representante na pesquisa. Já com 

relação aos colégios estaduais e à escola municipal do Rio de Janeiro indicados, não 

conseguimos nenhum professor representante pois alguns não aceitaram o convite e outros 

não nos responderam. Assim, tendo em vista a clara relevância da participação de um 

professor das redes públicas estadual e municipal do Rio na discussão, fizemos uma nova 

consulta aos professores universitários sobre algum docente que já tivesse recebido seu 

estagiário, independentemente do período desta investigação e de a escola estar na lista 

proposta inicialmente. Dessa forma, conseguimos uma indicação de um representante do 

estado, que aceitou o convite, porém, nenhuma para representante das escolas municipais do 

Rio de Janeiro166. 

Como constatado, a formação do fórum, quando colocada em prática, passou por 

renormalizações que são inerentes a todo o trabalho, inclusive ao do pesquisador, resultando 

na seguinte lista composta por 6 participantes, para os quais criamos um nome fictício167: 

 

Quadro 13 – Representantes  do fórum de discussão 

 

Representante / Instituição 

Bruna - CAp/UERJ 

Victor  - COLUNI 

Rafael  - CTUR 

Renata - CEFET-RJ  

Amanda - Colégio Estadual  

                                                 
166 Essa dificuldade para encontrar um professor de espanhol no município do Rio de Janeiro talvez possa ser 

justificada pela situação recente e precária pela qual vem passando o ensino de espanhol nesse âmbito, já 

comentada nesta pesquisa, no item 1.2.  
167 Foi assinado um termo de compromisso de sigilo do nome verdadeiro dos participantes.  
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Diana -  Escola Municipal - Niterói 

 

É importante ressaltar que existem diferenças em relação à atuação dos professores 

que fizeram parte do fórum de discussão (tempo de experiência, níveis de oferta do ensino 

de espanhol, número de estagiários que recebe, instituições em que trabalham etc).  

Primeiro, podemos destacar que, por um lado, há aqueles que são funcionários de 

instituições vinculadas a uma universidade com cursos de Licenciatura, como por exemplo, 

os Colégios de Aplicação e Colégios Universitários (CAp/UERJ, COLUNI e CTUR) e por 

isso, a atividade de receber estagiário está prevista em seu trabalho, já que se constituem 

como campo de estágio para os licenciandos dos Cursos de formação das universidades às 

quais se vinculam. Por outro lado, há professores que atuam em instituições do âmbito 

federal, municipal e estadual sem vínculo com universidades formadoras de professores de 

espanhol, mas por serem escolas de nível básico, passam a ser campo de estágio por meio 

de convênios. Dessa forma, receber estagiário não é uma atividade prevista, mas é uma 

possibilidade. Acreditamos que essa diferença interfira de forma significativa no modo como 

o estágio se realiza em cada escola, no lugar ocupado por esse professor no diálogo com a 

instituição e no modo como ele é compreendido pelo participante. Colocar em diálogo esses 

diferentes pontos de vistas é de suma relevância para nossa discussão.   

   Outro aspecto que merece comentário é o da oferta da disciplina Espanhol em cada 

instituição, o que implica características distintas. No CAP/ UERJ, o espanhol é oferecido 

na grade regular e nos três anos do ensino médio desde pelo menos duas décadas. Já no 

COLUNI, a oferta do espanhol é recente e somente em 2014 obteve um professor efetivo no 

seu quadro. No que concerne ao CTUR, essa instituição só começou a receber estagiários no 

ano de 2013, porque o curso de Licenciatura em Letras (Português/espanhol) começou em 

2009 e só formou turma de estágio de espanhol no Ensino médio no quarto ano de curso.  

 Retomando, a situação do ensino de espanhol dos colégios estaduais e municipais do 

Rio de Janeiro está bastante crítica, visto que está perdendo espaço na educação básica, como 

já comentamos no capítulo I. No Estado do Rio de Janeiro, a partir de 2010, o espanhol 

passou a ser uma disciplina optativa, com a nova matriz curricular da Educação Básica da 

rede estadual. No município do Rio de Janeiro, o ensino dessa língua ficou restrito ao 9o ano 

em 2013, antes oferecido por algumas escolas em todo o Fundamental II com a previsão de 

retirada da grade curricular regular em 2014 (Manifesto da APEERJ, 2013). 

 Acrescentamos que a perda de espaço da disciplina espanhol também é observada na 

conjuntura atual do CEFET/RJ (Unidade Maracanã). A partir de 2015, com a implementação 
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do Ensino integrado168, o espanhol saiu da grade curricular regular da maioria dos cursos 

técnicos, permanecendo como disciplina obrigatória somente no curso de Guia de turismo. 

Logo, em breve, o CEFET- Maracanã não poderá ser mais a instituição com o maior número 

de estagiários de espanhol.   

 Tal quadro descrito inevitavelmente vai interferir na realização do ES de espanhol, 

especialmente, no que tange à dificuldade que possivelmente futuros estagiários terão para 

conseguir escolas de campo de estágio, já que o espanhol está perdendo um espaço 

considerável no ensino básico. É um problema bastante grave que precisa ter atenção pelos 

cursos de formação e pela comunidade de professores de espanhol no estado do Rio, que 

contraditoriamente, é o estado que possui trajetória mais longa do ensino desta língua no 

Brasil. 

Ainda é possível destacar que as pessoas convidadas para o fórum têm experiência 

como professor do ensino básico, bem como em receber estagiários bastante diversa. O 

tempo de experiência de receber estagiários entre os participantes varia de 1 ano a 16 anos. 

Além disso, com relação ao perfil dos participantes, dois deles têm experiência também 

como professor de Prática de Ensino em curso de Licenciatura. 

 Apesar das diferenças expostas, concordamos com Schwartz e Durrive (2010) ao 

dizerem que o que importa é que todos percebam claramente a originalidade do encontro 

não se tratando de um grupo em situação de hierarquia, mas que tem como objetivo 

a produção de saberes, em condições específicas. Trata-se de entrar na atividade para debater 

de maneira como cada um nela se comporta, para historiar o que lhe está sendo demandado 

– ou seja, o que está na ordem da antecipação, do conceito; a maneira como cada um “se 

ajeita” com as normas antecedentes no momento em que se confronta com o real 

(SCHWARTZ;DURRIVE, 2010, p. 312) 

 

Partindo desse olhar, a diversidade entre os participantes é tomada como fecunda 

para a discussão e posterior análise da construção dos sentidos sobre o trabalho do PEBEST, 

pois como chamou atenção Barreto (2010), “a diversidade de lugares assumidos pelos 

participantes determina o encaminhamento das questões desde a perspectiva da realidade de 

trabalho de cada um” (BARRETO, 2010, p. 124). 

 Mesmo que tenhamos consciência de que é impossível dar conta de todas as 

instituições de ensino básico onde se realiza o ES e as especificidades dos protagonistas do 

                                                 
168 Antes o aluno do CEFET-RJ tinha duas matrículas: uma correspondente ao Curso técnico e outra do ensino 

médio. Com o ensino integrado, ele passou a ter uma matrícula só e a carga horária das disciplinas foram 

reduzidas de acordo com a grade curricular dos dois cursos. 
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trabalho objeto deste estudo169, é importante enfatizar que esta pesquisa significa um avanço 

nas discussões que têm como finalidade dar visibilidade ao trabalho que esse profissional 

exerce na formação docente. 

 

4.3. Roteiro e concretização 
 

O encontro aconteceu no dia 06 de dezembro de 2014, com início às 10:30h e término 

às 12:10h, e foi realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 11º andar, 

sala 11.029 - Bloco A (Setor de espanhol)170. Estiveram presentes os 6 participantes que 

aceitaram o convite. 

Tomando como base a proposta de Barreto (2010), foi elaborado um roteiro 

(apêndice E), no qual efetuamos as adaptações necessárias. Como ponto de partida para a 

discussão, apresentamos o seguinte questionamento inicial, a fim de que os participantes 

pudessem falar livremente sobre seu trabalho com estagiários: 

 

Fale sobre o trabalho do professor da escola básica ao receber estagiário no processo de 

formação docente.  

 

Para um segundo momento, selecionamos alguns fragmentos de documentos oficiais 

relativos à participação da escola ou do PEBEST no ES observados no capítulo III, para 

servirem de motivação para o debate. Objetivamos com isso levar os participantes a 

refletirem e problematizarem o seu trabalho a partir do que prescrevem os documentos, 

propiciando um encontro entre os saberes adquiridos pela experiência enquanto PEBEST e 

aqueles inscritos nos documentos oficiais. Fazer circular determinados fragmentos no fórum 

é uma forma de fomentar a interação e contribuir para a formulação dos pontos de vistas, 

uma vez que estes nascem e formam-se “em interação e em luta com o pensamento alheio” 

(BAKHTIN, 1997, p. 319). Cabe comentar que como o questionamento inicial é bastante 

amplo, antecipá-lo à exposição dos fragmentos dos documentos oficiais se torna interessante 

por nos garantir o mínimo possível de direcionamento na discussão e a aproximação aos 

pontos de vista anteriores ao momento do debate. 

                                                 
169 É importante deixar claro que os participantes selecionados são apenas uma “amostra” dos professores, 

foco deste estudo.  
170 Optamos por realizar o fórum na UERJ porque, além de ter uma localização central para todos, o fato de a 

pesquisadora ser ex-aluna de graduação e mestrado facilitou o contato com alguns professores em atuação nesta 

instituição.  
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A seguir, encontram-se os três fragmentos selecionados exibidos na mesma forma 

como os entregamos aos participantes:  

 
Fragmentos de documentos oficiais 

 

1) No estágio curricular supervisionado a ser feito nas escolas de educação básica é 

preciso que exista um projeto de estágio planejado e avaliado conjuntamente pela 

escola de formação inicial e as escolas campos de estágio, com objetivos e tarefas 

claras e que as duas instituições assumam responsabilidades e se auxiliem 

mutuamente, o que pressupõe relações formais entre instituições de ensino e unidades 

dos sistemas de ensino. 

2) O estágio curricular supervisionado supõe uma relação pedagógica entre alguém 

que já é um profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um 

aluno estagiário. 

3) [A escola de educação básica, uma vez que pode oferecer estágio supervisionado, se 

enquadra na seguinte obrigação:]  

 

 III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 

orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

 

A partir de cada um desses fragmentos, elaboramos alguns questionamentos que 

julgamos relevantes na construção de sentidos acerca do nosso objeto de estudo, para serem 

utilizados caso não fossem abordados pelos participantes171.  A seguir, justificamos a escolha 

de cada fragmento e apresentamos os questionamentos elaborados. 

 
DOCUMENTO FRAGMENTO 1 QUESTIONAMENTOS 

BRASIL, 

PARECER 

CNE/CP 27/2001, 

p.1 

No estágio curricular supervisionado a 

ser feito nas escolas de educação básica é 

preciso que exista um projeto de estágio 

planejado e avaliado conjuntamente pela 

escola de formação inicial e as escolas 

campos de estágio, com objetivos e 

tarefas claras e que as duas instituições 

assumam responsabilidades e se auxiliem 

mutuamente, o que pressupõe relações 

formais entre instituições de ensino e 

unidades dos sistemas de ensino.  

 

 Como se dá a relação da escola 

com a universidade no 

planejamento e avaliação do 

projeto do estágio? 

 

 Como é a participação/ 

responsabilidade do PEBEST 

nessa relação universidade X 

escola na realização do estágio, 

conforme prescrito na 

legislação? 

 

 Como é o contato entre o 

PEBEST e o professor da 

Licenciatura? 

                                                 
171 O título dos documentos e os questionamentos feitos por nós foram preservados para que a discussão 

ocorresse o mais livre possível. 
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 Como é feita a avaliação do 

estagiário na escola? Quem 

responde por ela? 

 

Como já exposto, o PARECER 27/2001 é uma retificação do item 3.6 do parecer 9/2001: 

“Eixo articulador das dimensões teóricas e práticas”. O Parecer CNE/CP 9/2001 institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Ele foi elaborado num contexto de 

debates a respeito da melhoria da educação básica, trazendo um projeto de Resolução que 

possibilitasse “a revisão criativa dos modelos” (BRASIL, CNE/CP 9/2001, p. 4) de formação, 

na época em vigor. Assim, esse Parecer desencadeou na publicação da Resolução CNE/CP 

1/2002, que oficializou as diretrizes propostas. 

A escolha por este fragmento se justifica pelo fato de nele se propor a articulação entre 

teoria e prática por meio de um projeto de estágio planejado e avaliado de forma conjunta entre 

a escola e universidade. Logo, serve de ponto de partida para discussões que abordam o modo 

como se dá esse planejamento e avaliação do estágio na escola, especialmente, no que tange à 

participação/responsabilidade do PEBEST, e sua relação com o professor da universidade que 

envia os estagiários. 

 

Retomando, o Parecer CNE/CP 28/2001 dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, 

que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Segundo este documento, 

seu objetivo é dar consequência à determinação do Parecer 9/2001 de que a duração dos cursos 

de formação de professores em nível superior seria definida pelo Conselho Pleno, em parecer e 

resolução específica sobre sua carga horária. Assim, o Parecer 28/2001 apresentou um projeto 

que foi oficializado posteriormente pela Resolução CNE/CP 02/2002.  

O fragmento selecionado descreve o estágio curricular supervisionado de ensino, 

destacando a relação entre um “profissional reconhecido” no campo de estágio e o estagiário. 

Se considerarmos que o PEBEST pode assumir esse lugar “reconhecido” quando um 

DOCUMENTO FRAGMENTO 2 QUESTIONAMENTOS 

BRASIL. 

PARECER 

CNE/CP28/2001 

O estágio curricular supervisionado supõe 

uma relação pedagógica entre alguém que já 

é um profissional reconhecido em um 

ambiente institucional de trabalho e um aluno 

estagiário. 

 

 Como é feita a escolha desse 

profissional “reconhecido” na 

escola? Quem faz essa escolha? 

 

 Como é a relação entre o 

PEBEST e o estagiário durante a 

realização do estágio? 
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licenciando se dirige a uma escola para realizar o ES, expor esse fragmento coloca em discussão 

o modo como é feita a escolha do PEBEST na escola e sua relação com o estagiário.  

 

DOCUMENTO FRAGMENTO 3 QUESTIONAMENTOS 

LEI 11.788 

 

 

[A escola de educação básica, uma vez que 

pode oferecer estágio supervisionado, se 

enquadra na seguinte obrigação do Art.9º]  

 

(...) III – indicar funcionário de seu quadro de 

pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento 

desenvolvida no curso do estagiário, para 

Orientar e supervisionar até 10 (dez) 

estagiários simultaneamente; 

 Quais são as atribuições de 

supervisor e orientador do 

PEBEST previstas por lei 

no caso da escola básica?  

 

 Como são as condições de 

trabalho para realização do 

estágio nas escolas? 

 

 Como se dá a organização 

da carga horária para 

realizar as atribuições 

determinadas? 

 

A Lei 11.788 de 2008 se propõe a estabelecer as normas que regem a realização do 

estágio dos estudantes de todos os níveis de ensino e áreas, inclusive do curso de Licenciatura 

em Letras. Por isso, como já comentado na análise dos documentos, ocupa um lugar de 

hierarquia na elaboração dos documentos internos de Instituições de educação superior e 

básica. Tendo em vista que nosso estudo considera o ES realizado na escola básica, podemos 

dizer que o “funcionário” mencionado no fragmento com a atribuição de orientar e 

supervisionar o estagiário pode ser o PEBEST.  

Por ser uma lei geral, não aprofunda o que se compreende por orientar e 

supervisionar, ou seja, quais seriam as atribuições de cada função, pois isso depende de cada 

área de conhecimento. No entanto, serve como motivação para que os participantes falem a 

respeito das atribuições de supervisor e orientador que lhes cabem, e as condições de trabalho 

e carga horária utilizada para que tais atribuições sejam efetuadas. Não podemos deixar de 

ressaltar que a designação “supervisor” e “orientador” como referência ao PEBEST 

apresenta sentidos variados para cada universidade levada em conta nesta pesquisa, o que 

reforça a necessidade de compreender melhor essa questão. 

É importante destacar que a proposta de realização do fórum de discussão se 

caracterizou como um prescrito, mas não como um limitador, pois entendemos que existem 

variabilidades inerentes ao meio e às subjetividades dos envolvidos. Não é possível prever 

ou pré-determinar o que é dito, pois compreendemos a linguagem como fenômeno social e 

dialógico que se realiza por meio da situação enunciativa, definida pelos participantes, pelo 

momento e lugar da enunciação. 
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4.4. Configurações discursivas e categorias de análise 
 

Na introdução, anunciamos que um dos nossos objetivos específicos é identificar 

sentidos construídos sobre o trabalho do PEBEST, com ênfase na formação docente de 

espanhol, cujo foco da análise se volta para os enunciados produzidos pelo PEBEST no 

fórum de discussão. Para compreendermos as configurações discursivas do fórum, 

retomamos as concepções de dialogismo e de heterogeneidade enunciativa, que nos 

permitem entender que o processo de constituição de sentido se dá por meio de uma 

determinada enunciação que é sempre atribuível a um sujeito enunciador172 na relação com 

o outro. Ou seja, o enunciador enuncia sempre a partir de uma determinada posição, 

pressupondo um coenunciador específico (ou não) e dialogando com um conjunto de outros 

discursos pré-existentes e por existir. Assim, à medida que os debates acontecem, os 

participantes trocam com os outros o modo de ver o seu próprio trabalho, que vai se 

transformando, se modificando quando os enunciados entram em diálogo, pois segundo a 

concepção bakhtiniana: 

Todo discurso é duplamente dialógico e esse duplo dialogismo se inscreve em dois tipos de 

relações[...]: aquelas que todo enunciado mantém com os enunciados anteriormente 

produzidos sobre o mesmo objeto (relações interdiscursivas); e aquelas que todo enunciado 

mantém com enunciados de compreensão-resposta de destinatários reais ou virtuais, que o 

antecipam (relações interlocutivas). (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p.161) 

 

O princípio do dialogismo, fundamento para reflexões a respeito da heterogeneidade 

do discurso, é importante para compreendermos que, na dinâmica do fórum de discussão, 

um enunciado não se produz por um único locutor, posto que é uma resposta a algo já dito, 

seja em uma situação imediata ou em um contexto mais amplo (BAKHTIN,1997). Isso 

significa que, o discurso dos participantes se constroem a partir da interação entre eles e no 

diálogo com as várias vozes que circulam nos meios sociais. Não há comunicação já 

estabelecida, pois ela somente se desenvolve no processo de interação. O horizonte social 

definido é o que determina certas enunciações e não outras. Nas palavras de Bakhtin (1997): 

 

Enquanto elaboro meu enunciado, tendo a determinar essa resposta de modo ativo; por outro 

lado, tendo a presumi-la, e essa resposta presumida, por sua vez, influi no meu enunciado 

(precavenho-me das objeções que estou prevendo, assinalo restrições, etc.). Enquanto falo, 

sempre levo em conta o fundo a perceptivo sobre o qual minha fala será recebida pelo 

destinatário: o grau de informação que ele tem da situação, seus conhecimentos 

especializados na área de determinada comunicação cultural, suas opiniões e suas 

convicções, seus preconceitos (de meu ponto de vista), suas simpatias e antipatias, etc.  

(BAKHTIN, 1997, p. 322) 

                                                 
172 Cabe esclarecer que esse sujeito enunciador não se confunde com seres empíricos. 
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Portanto, os discursos que antecedem a ação comunicativa participam da produção 

dos enunciados dos participantes. Além disso, segundo Bakhtin (2006), todo enunciado gera 

ações responsivas e ressonâncias dialógicas e no caso do fórum de discussão, espera-se que 

os participantes, além de considerar os discursos antecedentes, produzam enunciados que 

estimulem resposta ou debate entre os demais. Cada enunciado dos participantes do fórum é 

pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados, de variadas atitudes responsivas a outros 

enunciados com os quais está ligado pela esfera de comunicação discursiva situada sócio 

historicamente (BAKHTIN, 1997).  Cada enunciado se dirige a um outro sujeito colocando 

em evidência seus pontos de vistas, já que o “eu e o outro constituem as categorias 

fundamentais de valores” (BAKHTIN, 1997, p. 201). Logo, todo dito que é posto em cena 

não se constrói aleatoriamente, mas por meio das relações estabelecidas enquanto grupo 

social constituído em determinada situação enunciativa. 

Por essa razão, devemos levar em conta que os enunciados não são proferidos 

isoladamente, mas estão sempre inseridos num gênero de discurso determinado que 

estabelece relações com a sociedade que o utiliza e somente é compreendido se fizer parte 

de uma determinada situação comunicativa. Desse modo, os gêneros discursivos se situam 

sócio historicamente unidos a um determinado tempo e lugar e aos participantes da interação. 

As regras de organização dessa diversidade dos gêneros de discurso são anteriores à 

enunciação e os enunciados se põem como tributários dessas regras para se posicionar em 

determinados espaços discursivo e social: 

 

Ter um destinatário, dirigir-se a alguém, é uma particularidade constitutiva do enunciado, 

sem a qual não há, e não poderia haver enunciado. As diversas formas típicas de dirigir-se a 

alguém e as diversas concepções típicas do destinatário são as particularidades constitutivas 

que determinam a diversidade dos gêneros do discurso (BAKHTIN, 1997, p.325) 

 

Tais reflexões são importantes para observarmos as características do gênero fórum 

de discussão, assim como compreendermos o movimento discursivo dialógico que se 

delineia de acordo com os intercâmbios verbais dos participantes nessa situação 

comunicativa específica. 

Um fórum de discussão é originalmente um espaço de reunião e debate por um grupo 

de pessoas, em torno de um tema específico. Com base no estudo de Barreto (2005), ele se 

constitui como um gênero de discurso que exige que os participantes deem o turno uns aos 

outros para que também possam expressar-se, e admite interrupções na fala para ressaltar, 

complementar, retificar, retomar, concordar, discordar etc. No caso de uma pesquisa 
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acadêmica, esse gênero ganha características próprias.  Uma elaboração mais complexa, já 

que se trata de um encontro entre participantes orientado por um roteiro previamente 

organizado e relacionado a um objetivo específico de investigação. 

Nesse gênero, os participantes se alternam na posição de enunciador e coenunciador, 

correspondendo a cada um deles direitos e deveres, como também saberes determinados pela 

sua formação, pela experiência que trazem, pelas coerções das instituições para qual e na 

qual trabalham, pelas suas próprias expectativas em relação a sua atividade de receber 

estagiário, entre outros. Segundo Maingueneau (2007), “cada discurso define o estatuto que 

o enunciador deve conferir-se e o que deve conferir a seu destinatário para legitimar seu 

dizer” (MAINGUENEAU, 2007, p. 91). Portanto, o fórum  

 

como um espaço de interação viva, tem essa característica de que aquele que assume a 

posição de locutor, em seu enunciado, carrega marcas de discursos outros que atravessam 

sua fala. Essa alternância de locutores vai gerindo e constituindo a co-construção de sentido. 

O locutor não possui o domínio da enunciação uma vez que depende das interpretações e da 

participação do outro com quem estabelece o diálogo (BARRETO, 2010, p.120 ). 

 

 

Desse modo, cada sujeito, assumindo o estatuto de um enunciador que tem autoridade 

para falar sobre seu próprio trabalho, dialoga com a pesquisadora, que além de mediadora 

da discussão173, é também uma protagonista do trabalho em questão, com os demais 

PEBEST integrantes do Fórum e com todos os outros pontos de vista que atribui a si mesmo 

e a outras vozes que atravessam o seu dizer, num tempo e lugar. A situação enunciativa 

comporta duas orientações: (1) uma que envolve o contexto imediato, referente ao aqui e o 

agora do dizer, a partir da relação com os pares com que discute no fórum e (2) outra que 

compreende o contexto sócio histórico, marcado por tempo e espaços apresentados como 

diferentes do momento do fórum174. Contudo, esses contextos funcionam conjuntamente em 

toda situação de linguagem. Podemos visualizar essa configuração no esquema a seguir: 

 

 

 

                                                 
173 O pesquisador-mediador é ator fundamental no contexto do gênero fórum de discussão e deve agir de modo 

a favorecer o dialogismo. Para isso, uma das condições principais de uma boa mediação deve ser o respeito 

aos conhecimentos de cada participantes, suas experiências e modos de atuação. 
174 O fórum como um espaço dialógico e polifônico possui um grau de grande complexidade que vai além do 

momento específico em que os participantes estão em interação face a face. Ele se constitui também por aquelas 

situações enunciativas que são apresentadas pelo enunciador como pertencentes a um outro tempo e espaço, 

como se não tivessem sido constituídas no momento do fórum.  
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Figura - Locução discursiva do fórum de discussão 

 

 

 

 

Com base em Maingueneau (2002), o “eu” apresenta um significado estável, ou seja, 

é sempre aquele que fala. Contudo, seu referente é identificado em relação ao espaço e tempo 

de cada enunciação particular onde se encontra. Isso nos permite observar, ao longo do 

fórum, os variados desdobramentos do enunciador, que além de se identificar com o EU-

PEBEST participante do fórum, passa a se identificar também com outras vozes trazidas a 

falar por ele/com ele. Esses desdobramentos nos levam a pensar na constituição do trabalho 

do PEBEST num processo constante de produção de sentidos. 

Desde um enfoque discursivo, as marcas do enunciador e coenunciador devem ser 

compreendidos como articuladores que convertem a língua em discurso e não podem ser 

considerados ou apreciados fora do universo de sentido que pretendem instituir 

(MAINGUENEAU, 2002). Portanto, a análise das marcas de pessoa nesta pesquisa 

ultrapassa as noções da gramática tradicional, já que são categorias capazes de demonstrar o 

tipo de interlocução entre enunciador e os demais protagonistas do discurso na construção 

discursiva dos sentidos sobre o trabalho do PEBEST. 

ENUNCIADOR COENUNCIADOR

DEMAIS 
PARTICPANTES

PESQUISADORA

DISCURSOS EM 
CIRCULAÇÃO

AQUI - AGORA

Situação enunciativa 

do fórum  (1)

Situações enunciativas 
apresentadas como 

diferentes do momento do 
fórum (2)
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É importante relembrar que nossa perspectiva concebe um discurso a partir de um 

sujeito constitutivamente heterogêneo, atravessado por diversos discursos e processos sócio 

históricos. Os limites das bordas do eu-outro e outro-eu não são fáceis de identificar, já que 

o outro inevitavelmente escapa ao sujeito, assim também como as palavras, os sentidos.  

Como já previamente comentado no capítulo teórico, o discurso mostra essa 

heterogeneidade de forma explícita ou não, e observar como as distintas vozes transitam pelo 

dito em uma determinada enunciação se mostra relevante para a análise do fórum, pois 

permite emergir as contradições, os embates, as alianças de práticas discursivas no meio de 

uma formação social em uma conjuntura histórica determinada na construção de sentidos 

sobre o trabalho do PEBEST.  

Há distintas formas de delimitar a voz do outro no discurso sustentadas pelo conceito 

da heterogeneidade mostrada. Elas podem estar marcadas ou não-marcadas na superfície 

discursiva. Por isso, nunca é demais lembrar a impossibilidade, já registrada por 

Maingueneau (1997), de fazer um levantamento exaustivo com relação às marcas explícitas 

do outro no discurso. No caso da análise do material do fórum, algumas delas se destacaram 

e se mostraram produtivas: a modalização autonímica (AUTHIER-REVUZ, 1998), discurso 

relatado (MAINGUENEAU, 1997, 2002) e negação polêmica (DUCROT, 1987).  É preciso 

reconhecer que essa escolha é apenas um dos caminhos que poderiam ser trilhados.  

Ainda que o foco de análise esteja nas marcas de heterogeneidade mostrada, também 

são importantes as outras vozes que não são diretamente observáveis, mas que poderão ser 

identificadas como um interdiscurso. Essas vozes são fundamentais para chegarmos ao nosso 

objetivo, pois representam os discursos em circulação valorizados pelo enunciador na 

construção do dizer sobre o próprio trabalho. 

Nos próximos itens, iniciaremos algumas considerações teóricas a respeito das 

categorias que sustentaram a entrada no material discursivo do fórum, ressaltando que serão 

retomadas e exemplificadas no decorrer da análise (item 4.5).  

4.4.1. O eu é outro por ele mesmo: modalização autonímica 

 

Os comentários do enunciador-PEBEST sobre o seu próprio dizer ao longo da 

discussão constituíram-se como foco de interesse na análise, uma vez que para a AD: 

 

O sujeito faz tais comentários por estar numa posição que o obriga a impedir que um discurso 

se confunda com outro; o sujeito não faz o que faz porque quer ou porque sabe, faz o que faz 

premido por determinações externas. Pensa que sabe do que fala (ilusão, etc), que comenta 

seu próprio discurso, mas apenas revela um espaço interdiscursivo tenso, um lugar em que a 
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própria língua exibe seu funcionamento discursivo, longe de ser, mero instrumento à 

disposição de interlocutores (POSSENTI, 2000, p. 101) 

 

Nos estudos de Authier Revuz (1998) sobre a modalização autonímica, os 

comentários metaenunciativos se caracterizam por “estruturas linguísticas nas quais o sujeito 

representa e circunscreve, como pontos localizados, fenômenos de não coincidência do 

dizer” (KOGAWA; WITZEL, 2013, p.66). Trazendo as palavras da autora:  

o modo “desdobrado” de dizer próprio à configuração enunciativa da modalidade 

autonímica(...) é sempre suspensão da evidência da naturalidade, da obviedade de uma 

nomeação: suas formas aparecem como as respostas alcançadas pelo enunciador quando, em 

seu próprio dizer, depara com as não-coincidências que constitutivamente afetam esse dizer 

– a da relação interlocutiva, a da relação das palavras com as coisas, a do discurso atravessado 

pelo discurso outro, a das palavras nas quais jogam outras palavras – no momento em que, 

localmente, elas se impõem a ele (AUTHIER-REVUZ, 1998. p. 53) 

 

 

Segundo essa noção, a não-coincidência interlocutiva indica que se estabelece uma 

distância entre os interlocutores na produção do dizer, que pode ter sentidos não 

“inteiramente partilhados” (AUTHIER-REVUZ, 1998).  A não-coincidência do discurso 

consigo mesmo indica no próprio discurso, a presença de palavras pertencentes a um outro 

discurso. Ou seja, “o enunciador alude a um outro discurso dentro do seu próprio discurso” 

(MAINGUENEAU, 2002, p. 159). Já a não coincidência entre as palavras e as coisas se 

manifesta quando as palavras empregadas não correspondem exatamente à realidade que 

deveriam designar. E por fim, a não coincidência das palavras consigo mesmas é colocada 

quando o enunciador procura um sentido para a palavra pela exclusão de outros possíveis 

em função de polissemia ou homonímia (AUTHIER-REVUZ, 1998). 

De acordo com Authier-Revuz (1998), os comentários dos sujeitos sobre sua própria 

fala são chamadas de glosas metaenunciativas. Essas glosas “instauram uma suspensão do 

tempo, uma ruptura momentânea da progressão linear que restaura, por sua vez, a posição 

ilusória do controle subjetivo sobre a linguagem (KOGAWA;WITZEL 2013, p. 60). 

Do ponto de vista da AD, as glosas são constantemente atravessadas por um 

metadiscurso, que “inscreve-se em uma interação rigorosa, reajustando a enunciação em 

função de coerções imediatas ou gerais, não sendo, em nenhum caso, gratuita” 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 94). Nessa configuração metadiscursiva, por meio da qual o 

sujeito enunciador se relaciona com a heterogeneidade constitutiva, algumas formas 

marcadas são possíveis de serem observadas no fio do discurso através da modalização 

autonímica, as quais chamaremos em nossas análises de marcadores/enunciados 
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metadiscursivos175. A modalização também pode se manifestar pela tipografia: itálico, aspas, 

reticências, parênteses e travessão duplo (MAINGUENEAU, 2002). Contudo, no caso deste 

estudo, como analisamos enunciados orais, não podemos utilizar as marcas tipográficas para 

sua identificação. 

Essa categoria se mostra produtiva na análise do fórum, pois nos permite observar os 

desdobramentos do sujeito enunciador para marcar na sua própria enunciação, um maior ou 

menor distanciamento em relação às próprias palavras enquanto estão sendo produzidas. 

Além disso, nos ajuda a refletir sobre o modo como o eu é outro por ele mesmo ao 

retomar/reformular/ corrigir/ antecipar/confirmar etc o que diz. Como afirma Maingueneau 

(1997), “a derrapagem verbal produz sentido” (MAINGUENEAU, 1997, p. 94).  

 

4.4.2. O eu e os outros: discurso relatado e negação polêmica 

   

O uso do discurso relatado (doravante DR) como marca discursiva de 

heterogeneidade mostrada para a entrada da voz do outro na composição dos enunciados foi 

recorrente entre os participantes e por isso, se mostrou relevante para a análise, uma vez que 

uma das perguntas norteadoras é: “Que vozes são trazidas [pelo PEBEST] na composição 

dos enunciados sobre seu próprio trabalho?”. Assim, pretendemos, nesse momento, trazer à 

reflexão a relevância da identificação do DR no estabelecimento de certos sentidos 

importantes para nosso estudo, dada as suas propriedades, discutidas neste item.  

A natureza dialógica do enunciado proposto por Bakhtin contribui para que possamos 

entender melhor a citação: “o discurso citado é o discurso no discurso, a enunciação na 

enunciação, mas e ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a 

enunciação (BAKHTIN, 2006, p.147). Assim, o DR se constitui uma enunciação sobre outra 

enunciação, e é compreendido como um fenômeno que pode ser observado a partir de 

variados modos de trazer-se a voz do outro para o discurso daquele que enuncia 

(SANT’ANNA 2004). Põem-se em relação dois acontecimentos enunciativos, sendo a 

enunciação citada objeto da enunciação citante. Quando o enunciador atribui o dito a um 

                                                 
175 São marcadores metadiscursivos: “de uma certa forma”, “digamos”, “entende?”, desculpe a expressão”, “se 

eu posso dizer”, “ou melhor”, “isto é”, “para falar como X”, “deveria dizer”, “como diria X”, “enfim”, “em 

todos os sentidos da palavra”, “(não) no sentido de X” etc. (AUTHIER-REVUZ, 1998; MAINGUENEAU, 

2002). Alguns deles foram encontrados no texto do fórum e analisados no próximo item (4.5), como podemos 

ver, por exemplo, nos fragmentos 1, 8 e 10. 
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outro e não a si mesmo, conserva a credibilidade do discurso citado, que fica delimitado com 

fronteiras mais nítidas (MAINGUENEAU, 2002). 

Maingueneau (1997) aponta que a citação se caracteriza por uma ambiguidade 

fundamental, visto que um discurso pode citar o outro, convocando outra voz, para garantir, 

respaldar o que ele fala. E por outro lado, trazer a voz do outro para não comprometer o 

discurso com relação ao que ele fala, por meio a atribuição de responsabilidade do enunciado 

a outro discurso: “O locutor citado aparece, ao mesmo tempo, como o não-eu, em relação ao 

qual o locutor se delimita, e como a “autoridade” que protege a asserção. Pode-se tanto dizer 

que “o enuncio é verdade porque não sou que digo, quanto o contrário” (MAINGUENEAU, 

1997, p. 86). Além disso, como já comentado no capítulo teórico, o enunciador citante cita 

outro discurso a partir de um lugar enunciativo determinado, cujas relações que se 

estabelecem entre o discurso que cita e aquele que é citado são regidas pelas formações 

discursivas em que as falas se inscrevem.  Nesse sentido, o sujeito na constituição de seus 

enunciados não traz a voz de quem deseja. São as imposições ligadas à formação discursiva 

que regulam as escolhas e o modo de transmissão do outro: “Quanto mais forte for o 

sentimento de eminência hierárquica na enunciação de outrem, mais claramente definidas 

serão as suas fronteiras, e menos acessível será ela à penetração por tendências exteriores de 

réplica e comentário” (BAKHTIN, 2006, p.148).  

A partir de nossa perspectiva discursiva, é importante considerar que o dito expresso 

por meio do DR pelos participantes do fórum pode não ter ocorrido de fato, mas produzido 

naquela situação enunciativa específica, determinado pelos interlocutores implicados 

naquele momento e lugar. Desse modo, quem fala, para quem fala, em que momento e lugar 

interferem diretamente no que pode ou deve ser dito. Assim, o uso do DR nos possibilita 

observar como o enunciador constrói seu discurso de forma a estabelecer uma relação com 

perspectivas e possibilidades de compreensão de seu coenunciador. Assim, a citação não é 

livre. Para fazê-la, o enunciador necessita utilizar regras linguísticas baseadas no gênero de 

discurso, a situação sócio histórica e o papel sócio discursivo para integrar o relato do outro 

em seu enunciado. Essas regras não são individuais, na medida que é a sociedade 

que escolhe e gramaticaliza apenas os elementos da apreensão ativa, apreciativa da 

enunciação de outrem que são socialmente pertinentes e constantes e que, por consequência, 

têm seu fundamento na existência econômica de uma comunidade linguística dada. 

(BAKHTIN, 2006, p. 149) 

 



  

175 
 

Observar essas questões se torna interessante, pois permite mostrar um embate de 

forças, caracterizados pela distribuição das vozes trazidas a falar pelo enunciador - PEBEST 

sobre o próprio trabalho.   

Dentre as modalidades de DR possíveis, deteremos nossas considerações no discurso 

direto (DD), discurso indireto (DI) e o discurso segundo (DS), que são os que identificamos 

nos textos analisados do fórum176.  

O uso predominante do DD na organização textual do fórum em relação às outras 

formas de DR pode estar relacionado à natureza narrativa da discussão, visto que ele 

possibilita que o dito mantenha uma relação mais imediata com o vivido, com as palavras 

exatas das pessoas, encenando reviver situações de enunciação anteriores.  No caso do 

fórum, confere um efeito de maior autenticidade, veracidade em relação ao modo como 

realiza o trabalho de receber estagiário, como acontecem as relações entre os sujeitos 

envolvidos nesse processo etc177. É como se ele mostrasse o “fazer” do trabalho “fazendo”. 

As marcas de DD nos apontam um processo de construção de sentidos por meio de diálogos 

que transcendem aqueles que aconteceram de imediato ali no fórum entre os participantes, 

nos remetendo a um outro espaço e tempo. Diálogos simulados pelo enunciador em que o 

eu se desdobra em diferentes vozes que vão compor sentidos sobre o seu trabalho no ES. 

Ainda sobre o DD, seu uso marca de forma mais nítida a fronteira entre o discurso 

citante e o discurso citado do que o DI e o DS.  É importante destacar que essa modalidade 

"é apenas a encenação de uma fala atribuída a uma outra fonte de enunciação, e não é à cópia 

de uma fala “real”. (MAINGUENEAU, 2002, p.143). Portanto, não quer dizer que 

represente uma similitude absoluta, mas uma espécie de teatralização de uma enunciação 

anterior. Ou seja, reproduzir a materialidade exata de um enunciado não significa restituir o 

ato de enunciação.  

É preciso deixar claro que foi necessário fazer alguns deslocamentos da noção de DD 

e sua identificação, pois estamos diante de um gênero complexo de natureza acadêmica: um 

fórum de discussão. Tendo em vista que os enunciados analisados são resultado de uma 

transcrição de uma discussão oral178 e não um material escrito, a identificação das marcas de 

DD se deu por meio do reconhecimento dos trechos indicativos de ato de fala, seja pela 

                                                 
176 Os casos de formas híbridas como ilhas de discurso direto, discurso direto livre e discurso indireto livre  não 

foram considerados na análise devido ao material ser uma discussão oral transcrita, o que dificultaria identificá-

los com clareza. 
177 Como exemplos, destacamos o fragmento 4, do item 4.5.  
178 Assim como as entrevistas, fizemos uma transcrição simples que não considera aspectos entonacionais e 

paralinentonacionaisuísticos (MARCUSCHI, 2006).  
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presença de verbos introdutores cujos significados indicam que há enunciação de um outro, 

seja pela busca pela restituição exata das palavras atribuídas a um outro. Assim, optamos 

pela inclusão na transcrição de um dos recursos tipográficos característicos do DD -  as aspas 

- para demarcar a fronteira entre o discurso citante e o discurso citado.  

A escolha do verbo introdutor é bastante significativa, pois inscreve e condiciona a 

interpretação, dando um certo direcionamento ao discurso citado (MAINGUENEAU, 2002). 

A ausência de introdutor explícito, em alguns casos, pode ser justificada pelo fato de que, 

numa discussão oral, os enunciados se sobrepõem uns aos outros, sem que haja necessidade 

de identificar a cada vez a fonte das falas relatadas.  

Com relação ao DI, o enunciador citante tem muitas formas para traduzir as falas 

citadas, mas não são as palavras exatas que são relatadas, mas sim o “conteúdo do 

pensamento” (MAINGUENAU, 2002, p. 149). Sobre o DI, Bakhtin esclarece que 

A tendência analítica do discurso indireto manifesta-se principalmente pelo fato de que os 

elementos emocionais e afetivos do discurso não são literalmente transpostos ao discurso 

indireto, na medida em que não são expressos no conteúdo mas nas formas da enunciação. 

Antes de entrar numa construção indireta, eles passam de formas de discurso a conteúdo ou 

então encontram-se transpostos na proposição principal como um comentário do verbum 

dicendi. (Bakhtin, 2006, p.154) 

 

Assim como acontece no DD, o verbo dicendi tem importância na análise ao 

direcionar a interpretação. Dessa forma, a observação dos introdutores nos casos de 

incidência de DI em nosso recorte de análise foi fundamental na construção dos efeitos de 

sentido do discurso citado em relação ao nosso objeto de estudo179. As incidências de DI 

localizadas em nossa análise não foram muitos, mas serviram para mostrar em que contexto 

o enunciador usou as suas próprias palavras para reformular o dito em outro ato de 

enunciação e os sentidos que isso apontou.  

Como salienta Maingueneau (2002), no DI só existe uma situação de enunciação, 

pois as pessoas e os dêiticos espaço-temporais do discurso citado são identificados em 

relação à situação de enunciação do discurso citante. Logo, no fórum, quando um enunciador 

usa o DI, supõe-se que os interlocutores reconheçam seus referentes a partir da relação que 

estabelecem uns com os outros e com o contexto sócio histórico. O autor ainda acrescenta 

que as designações e avaliações também pertencem ao discurso citante.  

Já o discurso segundo (DS) permite um efeito de sentido de que o enunciador não se 

responsabiliza pelo dito, apoiando-se em outro discurso (MAINGUENEAU, 2002). Nessa 

modalização, o enunciador apresenta a palavra do outro utilizando como introdução o 

                                                 
179 Apontamos o fragmento 26, item 4.5, como um dos exemplos. 
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marcador: “segundo A” ou mecanismos discursivos similares, relacionado a verbos de 

opinião, como recurso para personalizar a experiência do outro (SANT’ANNA, 2004). 

Sant’Anna (2004) comenta que o DS pode ter afinidades com o DD e o DI, já que explicita 

a fonte das informações e nos ajudou a observar que, no único caso localizado de DS em 

nossa análise, o efeito de recuperação da enunciação se aproximou mais do sentido do DI e 

serviu como estratégia para o enunciador PEBEST atenuar a precisão da origem da 

informação, deslizando a atribuição a um indivíduo específico para discursos dos estagiários 

em geral e uma fonte documental180. 

Podemos antecipar que, na maioria dos casos de DR como recurso para trazer a voz 

do outro, o enunciador citante não adere ao que é dito pelo outro e não quer se misturar 

(MAINGUENEAU, 2002). Assim, foi possível observar que a colocação de outras vozes 

quase sempre mostrou o distanciamento do enunciador, dando visibilidade a polêmicas, 

críticas, problemas que constituem o trabalho do PEBEST, segundo a visão dos 

participantes.  

Ao longo da análise dos textos do fórum, também identificamos diversos enunciados 

negativos usados pelo enunciador para falar sobre o próprio trabalho. Tomando como base 

os estudos de Ducrot (1987) sobre a negação polêmica181, quando retoma os estudos 

iniciados por Bakhtin para esboçar sua teoria polifônica da enunciação, o  não como marca 

de heterogeneidade mostrada se caracteriza como relevante para nosso objetivo de pesquisa, 

uma vez que nos possibilita identificar um embate de “vozes” na construção dos sentidos em 

circulação sobre o trabalho do PEBEST (MAINGUENEAU, 1997). 

 O. Ducrot (1987) mostrou ser importante determinar como o enunciado pode dar 

uma maior visibilidade à superposição de diversas vozes, fazendo uma distinção entre 

sujeito-falante, locutor e enunciador, os quais chama de personagens da enunciação.  O 

locutor (L) é aquele responsável pela enunciação, apresentado como ser do discurso, 

distinguindo-se do ser falante que é o ser empírico que enuncia fisicamente o enunciado. 

Quanto ao enunciador, é a enunciação que lhe possibilita expressar “seu ponto de vista, sua 

posição, sua atitude, mas não, no sentido material do termo, suas palavras”. (DUCROT, 

1987, p. 192)”. 

 Segundo o autor, a enunciação da maior parte dos enunciados é passível de análises 

no momento em que podemos depreender um embate de posicionamentos entre o locutor e 

                                                 
180 Ver fragmento 39, item 4.5. 
181 As discussões a respeito da negação polêmica aqui apresentadas foram adaptadas de FERREIRA (2007), ao 

investigar dicas de internet voltadas para o trabalho do professor.  
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o enunciador. O locutor (L) é o que assume o enunciado negativo e institui controvérsia com 

um enunciador (E) que assume o ponto de vista afirmativo subjacente ao enunciado 

negativo. Assim, um enunciado não-p, assumido pelo locutor, indicaria uma afirmação 

subjacente de p, sustentada por um enunciador. Tomemos como exemplo o enunciado que 

o autor nos dá – Pedro não é gentil – a fim de demonstrar como essa distinção entre locutor 

e enunciador acontece. O locutor (L) assume o enunciado não-p e coloca em cena dois 

enunciadores distintos; um enunciador E1 que sustenta que Pedro é gentil, e um outro 

enunciador E2, ao qual L é habitualmente assimilado, que se opõe a E1. Dessa maneira, 

temos dois enunciadores, E1 e E2, que sustentam pontos de vistas em oposição.  

 Com isso, o autor define a negação polêmica ao mostrar que a existência de um 

enunciador que se confronta com um locutor que assume um enunciado negativo está 

marcada na frase. Contudo, vale relembrar que o enunciador colocado em cena que sustenta 

o ponto de vista afirmativo não é atribuído a nenhum locutor efetivo de algum discurso, mas 

é uma atitude de oposição interna ao discurso: 

 

o elemento positivo que considero subjacente ao enunciado negativo não é um 

enunciado (isto é, uma seqüência de palavras), imputável a um locutor, mas uma 

atitude, uma posição tomada por um enunciador tendo em vista em certo 

conteúdo, quer dizer, uma entidade semântica abstrata (DUCROT, 1987, p. 204). 

 

 Cabe esclarecer que, no caso desta pesquisa, não utilizamos as siglas propostas pelo 

autor (L, E1 e E2), mas apenas apontamos os pontos de vistas adjacentes com as quais o 

enunciador- PEBEST algumas vezes se associou e outras se distanciou182, já que a AD nos 

possibilita tratar a negação como objeto de uma análise polifônica, em que verificamos um 

choque de duas vozes que se confrontam encenando um embate de posicionamentos em 

relação a um dado tema (MAIGUENEAU, 1997). Como diz Maingueneau (2007): “a 

polêmica é necessária porque, sem essa relação com o outro, sem essa falta que torna 

possível sua própria completude, a identidade do discurso correria o risco de desfazer-se 

(MAINGUENEAU, 2007, p. 118). 

 É preciso reforçar que as considerações teóricas sobre as categorias utilizadas como 

entrada discursiva no material recortado do fórum não se limitam a este item e, portanto, são 

retomadas e exemplificadas ao longo da análise (item 4.5). Ressaltamos ainda que, mesmo 

que o foco central de análise seja a modalização autonímica, discurso relatado e negação 

polêmica, é preciso considerar que a citação, segundo Maingueneau (2007), não é somente 

                                                 
182 O fragmento 30, item 4.5, exemplifica um caso de negação polêmica no texto analisado.  
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um fragmento de enunciado. Mas com ele vem as palavras, o estatuto do enunciador e do 

enunciatário, os dêiticos, o modo de enunciação etc, os elementos que tem a ver com a 

Semântica global. Tal visão permite que o analista do discurso escolha categorias de análise 

que se façam relevantes ao longo de sua construção, que não precisam ser predeterminadas 

e engessantes. Desse modo, foi possível recorrer a outros elementos que se fizeram 

pertinentes à pesquisa, visto que por intermédio deles que a alteridade se manifesta: “é o que 

rompe a continuidade do mesmo, é o corpo verbal do outro, seu modo de ‘incorporação’; 

colocado em conflito com o corpo citante que o envolve” (MAINGUENEAU, 2007, p. 112). 

4.5. Vozes em debate: uma análise discursiva 

 

 
Compreender as ações efetivamente desenvolvidas 

pelo professor, sua configuração, as representações 

sobre sua motivação, sua finalidade, a 

responsabilidade que ele aí assume implica 

assumirmos também que é a análise dessa rede 

discursiva que pode nos trazer a sua compreensão. 

(BRONCKART, MACHADO, 2004, p. 136). 

 

Primeiramente, é preciso informar que optamos como critério para organização da 

análise a identificação das temáticas que circularam na discussão do fórum. Cabe esclarecer 

que consideramos a concepção de tema, segundo Bakhtin (2006), como uma propriedade 

que pertence a cada enunciação como um todo. Assim, o tema de um enunciado não é o 

“assunto”, mas o modo como um conjunto de enunciados constrói uma certa temática. 

Segundo o autor,  

 

Conclui-se que o tema da enunciação é determinado não só pelas formas lingüísticas que 

entram na composição (as palavras, as formas morfológicas ou sintáticas, os sons, as 

entoações), mas igualmente pelos elementos não verbais da situação. Se perdermos de vista 

os elementos da situação, estaremos tão pouco aptos a compreender a enunciação como se 

perdêssemos suas palavras mais importantes. O tema da enunciação é concreto, tão concreto 

como o instante histórico ao qual ela pertence. Somente a enunciação tomada em toda a sua 

amplitude concreta, como fenômeno histórico, possui um tema. Isto é o que se entende por 

tema da enunciação (BAKHTIN, 2006, p. 132) 

 

Levando essa noção em conta, a partir da leitura geral do texto do fórum (na íntegra, 

em anexo), fizemos um levantamento dos temas que foram mais recorrentes183 nas falas dos 

                                                 
183 Compreendemos que o aparecimento de certos temas são definidos pelo contexto sócio histórico em que o 

fórum está situado.  
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participantes para que pudéssemos definir quais seriam os mais relevantes para a 

investigação. Pois como comenta Sant’Anna (2004), 

A definição sobre o “o que se fala” num texto, do ponto de vista discursivo, é uma abstração 

que cabe ao leitor/coenunciador fazer baseado em alguns índices verbais e não-verbais. Não 

consideramos que esta seja uma determinação óbvia, uma vez que as seleções efetuadas pelo 

enunciador para projetar certo assunto são feitas segundo a perspectiva que ele tem de si 

mesmo, do seu suporte e do seu coenunciador (SANT’ANNA, 2004, p. 148) 

 

Embora haja entrecruzamentos entre as temáticas, foi possível agrupá-las em 3 grandes 

blocos, que serviram como ordenadores da análise. São eles: (1) concepção de estágio; (2) 

relação universidade x escola e (3) relação PEBEST x estagiário. O recorte dos fragmentos 

para composição de cada bloco temático seguiu como critério os elementos que julgamos 

mais expressivos de acordo com o nosso objetivo184.   

Devido à complexidade do gênero fórum, a ordem dos fragmentos selecionados foi 

sendo determinada à medida que a análise foi se desenvolvendo, a partir dos encadeamentos 

e retomadas das falas dos participantes, buscando na maioria das vezes, seguir a sequência 

cronológica da discussão. Ainda que tentássemos equilibrar o quantitativo dos fragmentos 

entre os 3 blocos,  a relação universidade x escola ocupou um espaço maior no fórum, e por 

isso, o segundo bloco ficou um pouco mais extenso do que os outros.  

Cabe esclarecer que os comentários de análise se limitarão à temática de cada bloco, 

recorrendo apenas aos elementos necessários para contextualização do dito. Dessa forma, 

alguns fragmentos foram retomados nos blocos seguintes, quando julgamos necessário.  

 

4.5.1. Bloco temático 1 – Concepção de estágio 

A concepção de estágio foi uma temática que se destacou ao longo das primeiras 

discussões do fórum, quando os participantes foram convidados a falar livremente sobre o 

seu trabalho.  

O primeiro fragmento a ser analisado foi retirado de um conjunto de falas em que o 

enunciador tomou a palavra para dar continuidade à discussão a respeito da distância entre 

a escola e a universidade, que será tratada mais especificamente no bloco 2 de análise.  

 

 

 

                                                 
184 O material analisado representa apenas uma amostra dos discursos que constituem sentidos sobre o trabalho 

do PEBEST. Uma série de fragmentos relevantes não foram analisados, mas poderão ser aproveitados em 

estudos futuros. 
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1) E assim, quando eles[estagiários] estavam comigo em sala de aula, eles se surpreenderam 

muito, porque eles esperavam que eles fossem... tadinhos, eles não sabiam que eu tinha 

histórico...um pouco assim, eles esperavam que eles seriam somente ouvintes, que eles 

estariam ali só pra me observar, sem fazer absolutamente nada (Amanda, l.39) 

 

Com a presença da modalização autonímica (AUTHIER-REVUZ, 1998) manifestada 

pelo enunciado metadiscursivo “um pouco assim”, podemos notar que o enunciador, ao 

reformular o seu dizer, interrompe a sua fala para projetar no outro – estagiário - a sua própria 

imagem de PEBEST: aquele que é somente observado e que não propõe nenhuma tarefa para 

o estagiário fazer. Com a ruptura discursiva, observamos que o enunciador não está de 

acordo com essa imagem de si e busca desconstruí-la, como é possível também observar por 

meio da ironia identificada pelo modo como o enunciador se refere aos estagiários - 

“tadinhos”. Segundo Maingueneau (2002), na ironia, o outro é desqualificado, portanto, o 

enunciador encena em sua própria fala, a voz da qual se distancia. Nesse caso a voz 

desqualificada é aquela que concebe o estágio como um espaço em que pressupõe uma 

postura passiva tanto dos licenciandos, como também do PEBEST, sem que haja uma troca, 

uma interação crítica.  

 Essa concepção de estágio como sendo do estagiário colocada em discussão provoca 

reações em alguns participantes que a confirmam e complementam.  Vejamos um exemplo 

no próximo fragmento: 

 
2) E do mesmo jeito que você [Amanda] falou, eles [estagiários] pensam que vão chegar, 

vão sentar e vão ficar ouvindo. Mas, eu faço questão que eles façam parte mesmo do que é 

desenvolvido em sala de aula. Eu deixo bem claro para eles... antes eu faço uma reunião de 

que o espaço é um espaço compartilhado, e também, converso sempre com os alunos que 

vão ter esse primeiro contato, de que modo vai ocorrer essa dinâmica. Que eles têm que 

perceber que os estagiários estão ali. Porque muitas turmas, inicialmente, não enxergavam 

esses estagiários, porque era tão comum para eles a presença dos estagiários que eles se 

acostumaram. E o estagiário era um móvel. E depois, houve todo um trabalho para mostrar 

para eles que não, eles estão ali, porque eles estão num processo também (Renata, l. 57). 

 

 

No fragmento 2, é possível observar que o enunciador relata o modo como faz uso 

de suas próprias capacidades, seus próprios recursos e escolhas para criar normas 

(SCHWARTZ, 1997) que possam desconstruir essa concepção de que o estágio é um espaço 

somente para o estagiário permanecer sentado e ouvindo sem qualquer interação, utilizando 

a modalidade do DI com o introdutor “deixo bem claro”. Segundo Maingueneau (2002), o 

verbo introdutor do discurso relatado fornece um certo quadro no interior do qual será 

interpretado o discurso citado. Há alguns verbos que são considerados “neutros”, como o 

verbo dizer, por exemplo. No entanto, outros não, como é o caso de “deixar bem claro” nesse 
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fragmento. Seu uso implica que a fala relatada constitui um esclarecimento feito pelo 

PEBEST aos alunos do ensino básico em relação à presença do estagiário, visto que pode 

ser a primeira vez que alguns deles estão tendo contato com os estagiários. Por outro lado, a 

presença do estagiário pode ser tão comum, que é preciso esclarecer os motivos dele estar 

ali a fim de romper com a imagem construída de que ele é um ser estático a partir da negação 

e comparação com um “móvel”.  Assim, o relato da própria voz do PEBEST especifica como 

os alunos do ensino básico devem agir em cada situação como uma forma de prescrição. 

A imagem de estagiário com sentido de um objeto inanimado é reforçada na 

interrupção de Amanda quando o compara a um “aquário” e a uma “cortina”:  

 

3) Provavelmente esses alunos [do ensino básico] tinham o costume de ver com passividade 

a presença deles [estagiários]. Eles [alunos] não interagiam, parecia que era um aquário, 

uma cortina. Por essa não interação, eles [estagiários] estão ali como um mero observador 

só. (Amanda, l.68) 

 

A busca pela desconstrução da concepção de estágio de observação já notada nas 

falas anteriores fica ainda em maior evidência no fragmento 4185, destacado a seguir.   

 

4) Sou funcionária pública de duas redes [municipal e estadual], nas duas áreas [português 

e espanhol], e assim, quando eu recebo, eu gosto de receber: “Bem vindo! Que bom que 

você veio! Que que você espera do estágio?” E a primeira coisa que eu falo para eles 

[estagiários] é: “Olha, eu não sei o que que te ensinaram na Universidade, mas a realidade 

de sala de aula é completamente diferente do que você aprendeu na faculdade.” É mais ou 

menos um choque, mas eu falei assim: “primeiro você senta, você observa e depois a gente 

vai conversar”  E, eu também não gosto de deixar muito o meu estagiário observando. Gosto 

que ele dê a opinião dele nas aulas, gosto que ele levante, que ele tire dúvidas dos alunos. 

Eu gosto que ele dê opiniões, que ele dê sugestões de aula. Eu gosto que ele elabore algumas 

questões, exercícios, eu gosto que ele ajude a montar uma prova... “Não, mas o meu estágio 

é de observação”. “Não, mas o estágio de observação é muito mais do que você olhar pra 

mim aqui e ver eu trabalhando.” Então, eu gosto muito de colocar o meu estagiário pra fazer 

isso.. (Diana, l.107) 

 

A título de contextualização, o enunciador faz uso do DD para encenar a própria voz 

dirigida ao estagiário no início da realização do ES. Essas falas de “recepção” evidenciam 

seu ponto de vista de que existe uma distância entre o que se ensina na universidade e a 

realidade da escola. O termo “choque” reforça essa visão de distância e desencadeia a citação 

seguinte em DD: “primeiro você senta, você observa e depois a gente vai conversar” 

(PEBEST).  Observamos que esse enunciado citado abre espaço para que o enunciador, 

ocupando o lugar de PEBEST, fale das atividades que realiza, dê visibilidade ao seu trabalho, 

                                                 
185 Esse fragmento será retomado no bloco 2 da análise. 
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buscando a valorização da escola na formação: “Gosto que ele dê a opinião dele nas aulas, 

gosto que ele levante, que ele tire dúvidas dos alunos. Eu gosto que ele dê opiniões, que ele 

dê sugestões de aula. Eu gosto que ele elabore algumas questões, exercícios, eu gosto que 

ele ajude a montar uma prova...” (PEBEST). Logo, para o enunciador, o discurso da escola, 

lugar de onde fala, concebe o estágio de observação como um espaço em que o PEBEST 

tem autonomia para criar e determinar atividades para o estagiário, que não somente ocupa 

a função de observar passivamente. Essa visão se contrapõe ao que, segundo o PEBEST, 

seria a da universidade, representada pela citação da voz do estagiário, conforme 

certificamos em outras manifestações de DD, como uma espécie de teatralização de uma 

enunciação anterior: “NÃO, mas o meu estágio é de observação” (estagiário). “NÃO, mas 

o estágio de observação é muito mais do que você olhar pra mim aqui e ver eu trabalhando” 

(PEBEST). O embate de vozes que sustentam ideia contrárias, marcado pela presença do 

“não” e do conectivo adversativo “mas” 186 nas falas atribuídas ao estagiário e ao PEBEST 

ressaltam a polêmica que envolve o entendimento a respeito do que é um estágio de 

observação. 

Com relação à marca linguística “não", vimos que interessa para a AD tratar a 

negação como objeto de uma análise polifônica, em que verificamos duas vozes que se 

confrontam encenando um embate de posicionamentos em relação a um dado tema. Quanto 

ao conectivo, Maingueneau (1997) sinaliza que o “mas” apresenta um interesse indiscutível 

pela AD, por sua grande frequência e sua ligação com o implícito. No caso do fragmento, 

podemos caracterizar o “mas” como refutativo pois este liga a negação e a retificação, como 

se pode observar na seguinte estrutura do diálogo exposto: “Não, o estágio não é isso, mas 

aquilo”187. Assim, o “mas” de refutação recusa a legitimidade daquilo que o interlocutor 

disse ou pensou, ou poderia ter dito ou pensado, aqui demonstrado pelo fato de o PEBEST 

refutar o que ele considera que o estagiário pensa sobre o que seria o estágio e vice versa. 

Podemos certificar isso também na sequência de sua fala, quando o enunciador continua 

teatralizando o diálogo entre ele e o estagiário por meio do DD: 

 

 5)“Não, mas olha só, o meu professor lá na Universidade só quer que eu faça 

observação”(estagiário). “Não, porque o meu professor lá da Universidade ele diz que eu 

tenho que dar aula assim, assim e assim... Não porque o meu...”(estagiário) “Mas, olha só, 

eu sou a professora aqui, você vai se formar como professora também, e você precisa ouvir 

                                                 

186 As reflexões de Maingueneau a respeito do “não’ e “mas” tomaram como base as contribuições da teoria de 

Ducrot (1980, 1987). 
187 Estrutura criada por nós.  
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eu falar e ouvir o professor falar, e aqui a gente vai chegar num denominador 

comum”(PEBEST) (Diana, l.120 ) 

 

Reforça-se, no diálogo encenado, o embate de concepções de estágio entre a 

universidade e escola. Esse fragmento será retomado no bloco 2, mas já importa ressaltar 

que, segundo o enunciador, nesse embate de concepções, o estagiário faz a sua escolha de 

assumir a posição da universidade. Isso pode explicar o enfrentamento do PEBEST como 

forma de impor o reconhecimento e valorização do seu trabalho, diante de uma voz que 

coloca a escola num patamar inferior do que o da universidade na realização do estágio.   

Num momento subsequente, outro participante entra na discussão para colocar seu 

ponto de vista sobre essa temática, dizendo que esse embate de concepções pode ser 

justificado pelo modo como os cursos de Licenciatura compreendem a nomenclatura 

“observação” utilizada para se referirem ao estágio. Leiamos o que ele diz no fragmento 6:  

 

6) Eu percebo assim, que as falas aqui elas já sinalizam pra gente, realmente, repensar essa 

questão da própria nomenclatura que é o estágio de observação. Então eu acho, que assim, 

a própria faculdade, ela precisa repensar essas nomenclaturas, porque quando você fala de 

observação, você acaba pressupondo ali, em determinado momento, somente uma 

passividade daquele estagiário. (Victor, l.130) 

 

Com base em Authier-Revuz (1998), podemos dizer que esse fragmento possui uma 

conotação autonímica, visto que a fala do enunciador constitui uma ruptura da evidência do 

sentido da palavra “observação”. De fato, como afirma Maingueneau (2007), é frequente 

que haja explorações semânticas contraditórias das mesmas unidades lexicais por diferentes 

discursos. Dessa maneira, observamos que o enunciador se associa ao discurso da escola, 

segundo a perspectiva dos participantes nas falas anteriores, para fixar o sentido que concebe 

a essa unidade em oposição a outros sentidos que circulam, especificamente nesse caso, o 

sentido de passividade do estagiário atribuído ao discurso da universidade.  

Ao assumir o esforço de especificar desta maneira o sentido de um elemento X, o enunciador 

dá testemunho da potencialidade de um sentido outro que ele ‘encontra’, não ‘na língua’, mas 

nas palavras aqui e agora, em contexto, e do qual deve proteger ativamente seu dizer 

(AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 31) 

 

Podemos entender que, “protegendo ativamente seu dizer”, o enunciador está 

“protegendo” o lugar da escola, o seu próprio trabalho como PEBEST de discursos que os 

coloquem num lugar desvalorizado, ou até mesmo de apagamento na formação docente. Por 

isso que chama atenção para a necessidade de se repensar a nomenclatura “observação” 

como forma de promover uma mudança de concepção, e por conseguinte, uma mudança no 
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modo de se ver a escola e o seu trabalho.   

É interessante ainda notar que, primeiramente, o enunciador se inclui e inclui seus 

interlocutores do fórum como sujeitos convocados a fazerem essa mudança de pensamento, 

conforme apontado pelo uso da marca linguística a gente em “a gente realmente repensar 

essa questão...”, mas, logo em seguida, reformula o seu dizer, e repassa somente à faculdade 

essa responsabilidade – “Então eu acho, que assim, a própria faculdade, ela precisa 

repensar essas nomenclaturas”. Ao generalizar com o uso do você, o enunciador deixa 

marcado que não faz parte daqueles que interpretam observação como passividade. Assim, 

podemos entender essa modalização autonímica como uma tentativa de alinhar o seu dizer 

com a posição discursiva que assume, evitando uma contradição.  Vemos que o eu escorrega 

ao você genérico, totalmente preenchido já que cabe qualquer um, mas ao mesmo tempo 

esvaziado daquele que fala.  

Além disso, podemos identificar através do repasse da responsabilidade para a 

faculdade o atravessamento de um discurso que diz que para se conseguir fazer alguma 

mudança, é preciso estar no nível da universidade, o que vem colaborar com sentidos de 

desvalorização da escola em relação à universidade. 

Quase já no fim do fórum, a questão da observação do estagiário vista como passiva 

voltou a ser trazida para a discussão por Victor: 

 

7) Quando você muda a própria nomenclatura também, isso, de repente pode contribuir, 

pode ser um dos caminhos para que o aluno, o estagiário já possa entrar de uma forma 

diferente. Porque vai muito da mente que é observação, observação, então já começa 

observando. (Victor, l.1.126) 

  

Verificamos que mais uma vez, o enunciador tocou na necessidade de se mudar a 

nomenclatura da universidade, pois esta seria uma das causas, segundo ele, de o licenciando 

desconsiderar por completo o que é (ou precisaria ser) efetivamente o estágio na escola e a 

importância da participação do PEBEST nesse processo.  

A polêmica que envolve a compreensão de estágio, não só referente à etapa de 

observação, mas de modo geral, foi retomada na fala de outro participante ao trazer para a 

discussão o contexto da Reforma das licenciaturas, que como já discutimos no capítulo 1, 

foi um processo marcado pelo desenvolvimento de novas políticas nos cursos de 

Licenciatura do sistema educacional brasileiro. 

 

8) Na verdade com a reforma das Licenciaturas a gente observou foi o seguinte. A carga 

horária do estágio ela aumentou, mas ela aumentou sem ter um estudo do que deveria ser 
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feito com essa carga horária. Ou seja, na verdade, parece uma disputa de horas. (Rafael, l 

l53 ) 

 

No fragmento 8, o enunciador entra em embate com a voz da Resolução CNE/CP nº 

2/2002, que ao determinar o aumento da carga horária do ES dos Cursos de formação para 

professores da Educação básica de 300 para 400 horas, desencadeou movimentos internos 

de reformulação em cada instituição superior, conforme vimos no item 3.2.1188.  

Ao comentar o aumento da carga horária determinado pela Reforma, o enunciador 

coloca em cena através do conectivo mas, um argumento considerado mais importante que 

contraria o anterior - “mas ela aumentou sem ter um estudo do que deveria ser feito com 

essa carga horária - enfraquecendo a possibilidade de interpretação de seu interlocutor de 

que houve discussões dentro das universidades acerca dessa questão.  

A modalização autonímica por meio da marca “ou seja” geralmente acontece quando 

o enunciador tem a sensação de que o outro não está acompanhando seu raciocínio e por 

isso, precisa ser mais explícito. No caso do fragmento - “Ou seja, na verdade, parece uma 

disputa de horas” - o enunciador mais do que explicando o que disse em outras palavras, 

está trazendo uma ideia nova. Com isso, é interessante observar que a modalização 

autonímica pode reformular aquilo que foi dito, não para dizer de outro jeito, mas para 

colocar um novo sentido. Aqui, o sentido de que o aumento da carga horária  proposta pela 

Reforma se caracterizou como uma disputa de horas e não como algo pensado, estudado e 

que resultasse numa melhor qualidade. Dessa maneira, a fala de Rafael chama atenção que 

a organização proposta pela Resolução CNE/CP 2/2002 requer uma maior clareza na 

compreensão do que seja ES e carece de reflexões mais aprofundadas. 

No momento subsequente, Rafael deixa entender, na sua fala, que o aumento da carga 

horária da Reforma contribui para uma concepção de estágio como cumprimento de horas. 

Vejamos: 

 

9) Quando a gente faz da sala de aula, onde o menino vai estagiar um depósito de alunos 

para cumprir carga horária. (Rafael, l.157)   

 

Generalizando, o enunciador acaba se incluindo ao usar a marca “a gente” entre 

aqueles que tomam a sala de aula da escola como um depósito de alunos, mesmo que tenha 

deixado evidente sua posição de desacordo. Na ótica foucaultiana, “o discurso não é 

                                                 
188 Constatamos que cada IES considerada nesta pesquisa deu contornos diferentes à distribuição da carga 

horária estipulada de acordo com suas necessidades e expectativas. 
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atravessado pela unidade do sujeito e sim pela sua dispersão; dispersão decorrente das várias 

posições possíveis de serem assumidas por ele no discurso” (BRANDÃO, 2012, p. 35). 

Nessa dispersão, é possível identificar um discurso que concebe o estágio como uma prática 

de cumprimento de horas, visto apenas como uma exigência legal para garantir o diploma 

de licenciado.  

Mais adiante, Rafael relaciona a visão de estágio como cumprimento de carga horária 

ao entendimento de observação como algo passivo, retomando o dito pelos participantes 

anteriores: 

10) E os meninos [estagiários] vêm das Faculdades particulares “Professor é só para 

observar.” Assim, e essa fala é uma fala muito firme e muito consciente deles. Então assim, 

parece de alguma forma, esse estágio para observar, vem lá de cima, assim, vem do professor 

formador. De alguma... até porque esse status de professor formador a gente não tem. 

Professor que recebe estagiário não ganha esse status de professor formador. Olha que na 

minha própria fala eu deixei isso sair... deixei isso escapar. Que é isso.. Esse status de 

professor formador é o cara da Universidade. (Rafael, l. 162) 

 

Podemos verificar que, mais uma vez, a voz do estagiário é trazida em DD como 

forma de o enunciador legitimar e confirmar a visão do licenciando de que o estágio de 

observação pressupõe uma observação sem qualquer participação ativa - “Professor é só 

para observar”(estagiário). Quando ele atribui o dito a um outro e não a si mesmo, conserva 

a credibilidade do discurso citado, conferindo um caráter de verdade ao que diz. É importante 

notar que, ao trazer a voz do estagiário de faculdades particulares, o sentido de estágio sem 

participação “crítica”, formativa por parte do PEBEST, não se limita à formação pública, 

mas também se refere à formação privada.  

Em seguida, por meio de um posicionamento pessoal - “parece de alguma forma” -

, o enunciador acredita que tal concepção foi passada ao estagiário pelo professor da 

universidade, qualificado por ele com o “status de formador”. O interessante é que, após 

fazer tal comentário, o enunciador se dá conta de que sua fala, mesmo sem querer, acabou 

conferindo um valor de verdade a um discurso de não reconhecimento/ desvalorização do 

trabalho do PEBEST na formação em relação ao do professor da universidade, através do 

enunciado metadiscursivo “Olha que na minha própria fala eu deixei isso sair... deixei isso 

escapar”.  “Ao ser invadido” pelo outro, o enunciador se reconhece como um sujeito sem 

domínio sobre o seu dizer, constituído no conflito e na contradição. Como aponta Foucault 

(2010), “o discurso, assim concebido, não é manifestação, majestosamente desenvolvida, de 

um sujeito que pensa, que conhece, e que o diz: é, ao contrário, um conjunto em que podem 

ser determinadas a dispersão do sujeito e sua descontinuidade em relação a si mesmo 

(FOUCAULT, 2010, p. 61). Com sua “derrapagem” marcada por meio da modalização 
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autonímica, é possível observar que o papel de formador é comumente associado somente 

ao professor da licenciatura, sem incluir o PEBEST, como já testificado no capítulo III, que 

tratou de documentos oficiais.  

O próximo fragmento também foi retirado da fala de Rafael, quando posteriormente 

retomou e reforçou a correlação entre a Reforma das Licenciaturas e o entendimento de 

estágio como uma exigência legal de cumprimento de horas. Contudo, o que merece 

destaque nesse momento é que o PEBEST traz para a discussão o PIBID – Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do governo federal financiado pela CAPES. 

Leiamos o que diz: 

 
11) Repensar a fronteira do PIBID e do estágio. Porque alguns lugares interpretam estágio 

menor que PIBID. “Mas, o PIBID é mais importante, gente. O estágio é só observação. O 

PIBID, ele vai colocar a mão na massa, e tal. Outros lugares não. Outros lugares trabalham 

de igual para igual”. E assim, essa fronteira, eu acho que o PIBID vem, é achômetro mesmo, 

para talvez tapar um pouco desses apagamentos do lugar do estágio. Como ninguém sabe o 

que fazer com o estágio, cada um fica fazendo, cada um, a gente faz isso. (Rafael, l.200) 

 

Antes de fazer a análise do fragmento é necessário elucidar de forma sucinta que o 

PIBID é um programa da Capes que concede bolsas a alunos de Licenciatura participantes 

de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior 

(IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. É um projeto 

que desenvolve atividades didático-pedagógicas com licenciandos sob orientação de um 

docente da Licenciatura e de um professor da escola. Os participantes são escolhidos por 

meio de processo seletivo189. 

É preciso ressaltar que esse projeto não está vinculado a um componente curricular 

obrigatório para as Licenciaturas como o ES, mas seus objetivos são semelhantes no que diz 

respeito à inserção dos licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação 

básica, à mobilização dos professores dessas escolas como “coformadores” dos futuros 

docentes e à contribuição para a articulação entre teoria e prática.  

Após esse aparte, retomemos ao fragmento 11. Como os objetivos do programa do 

governo e ES apresentam semelhanças, talvez isso explique a razão de Rafael chamar 

atenção para a necessidade de se repensar a fronteira entre os dois a fim de deixar as 

diferenças mais claras.  

                                                 
189 Informações retiradas do site oficial:  http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid, acessado em 

março de 2013.  

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid
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É possível depreender no fragmento uma tensão instaurada entre PIBID e ES, quando 

o enunciador coloca em cena uma voz de desvalorização do estágio em detrimento do PIBID, 

pois o verbo “interpretar” está associado ao fato de que o enunciador ouviu alguém dizer que 

o estágio é menor que o PIBID - “Porque alguns lugares interpretam estágio menor que 

PIBID”.  Na continuação – “Mas, o PIBID é mais importante, gente. O estágio é só 

observação. O PIBID, ele vai colocar a mão na massa, e tal. Outros lugares NÃO. Outros 

lugares trabalham de igual para igual”, podemos identificar uma ocorrência de DD para 

marcar a falta de reconhecimento do estágio, e por consequência, do trabalho do PEBEST. 

Ainda que as fronteiras entre o discurso citante e citado estejam bastante enfraquecidas, é 

possível perceber, em função do contexto, que o enunciador citante não adere ao que está 

sendo dito pelo discurso citado. Dessa forma, observamos que o DR aparece como forma de 

o enunciador fazer uma crítica a essa voz atribuída a um enunciador genérico190 que, 

baseando-se na concepção de observação já problematizada anteriormente no fórum, avalia 

o estágio como um espaço em que “não se coloca a mão na massa”, em oposição ao PIBID.   

Constitui-se, portanto, uma concepção de ES numa relação de desvalorização em relação ao 

Outro. 

Ao fazer um julgamento pessoal, o enunciador traz à tona a falta de prescrições no 

ES, ou nas palavras de Daniellou (2002) o déficit de prescrições, deixando subtendido, que 

no caso do PIBID, não existe essa falta e que ele foi criado justamente para suprir e uma 

lacuna do estágio: “eu acho que o PIBID vem, é achômetro mesmo, para talvez tapar um 

pouco desses apagamentos do lugar do estágio. Como ninguém sabe o que fazer com o 

estágio, cada um fica fazendo, cada um, a gente faz isso....”. Se não há normas relativas ao 

que deve ser feito no estágio, o PEBEST precisa encontrar sua própria maneira de realizar o 

seu trabalho em referência a um mundo de valores, o que implica num aumento de suas 

atribuições e de seu esforço pessoal (SCHWARTZ, DURRIVE, 2010). 

Importa observar que, apesar de o enunciado “é achômetro mesmo” ter uma ideia de 

crença, ele pode manifestar nesse contexto uma modalização autonímica, visto que o 

enunciador rompe o fio discursivo para antecipar aos interlocutores que não quer se 

comprometer com o que vai dizer. Portanto, o enunciador deixa bem marcado que não 

pretende atribuir ao seu dito um carácter de verdade, como uma espécie de “proteção” da 

própria imagem. 

                                                 
190 Não se pode atribuir essa voz a nenhum indivíduo específico, logo, designa uma coletividade. Pertence, 

com efeito, à categoria da não-pessoa (Maingueneau, 2002). 
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Ainda merece comentar que todo o fragmento 11 é bastante marcado por elementos 

de indefinição, tais como: “alguns lugares”, “outros lugares”, “ninguém sabe o que fazer”, 

“cada um fica fazendo”, “a gente faz isso”. Essas indefinições mostram que essa dualidade 

estágio x PIBID é uma situação difusa que precisa ser melhor problematizada e esclarecida, 

que nem o enunciador dá conta de expressar com nitidez. Cabe comentar que Rafael pôde 

levantar essa questão porque ele, além de PEBEST, também atua como professor PIBIB, 

conforme mais adiante se apresentou no fórum. Em vista disso, tem acesso a discursos que 

circulam nos dois espaços, o que lhe autoriza a falar.  

Na sequência de sua fala analisada no fragmento 11, Rafael faz um questionamento 

ao grupo do porquê de alguns professores da escola se negarem a receber estagiários e 

provoca reação nos participantes. Vejamos um fragmento da discussão: 

12) 

- Mas, assim, outros professores se negam a receber estagiários, com que hipótese? Que 

hipótese? Por que o cara se nega? O cara se nega porque, às vezes, nem ele tem consciência 

da própria prática dele... (Rafael) 

- Medo de crítica (Diana) 

- Exatamente! (Rafael) 

-De achar que você não é um bom profissional, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

que o seu nome vai ficar mal falado, deve ter aí algum pânico, não sei. Com certeza. (Diana)  

- Isso, eu acho isso. Medo da crítica, “meu trabalho vai ser avaliado” (Rafael) 

- Então, não se acha um bom professor. então acha que não tem condições de passar nenhum 

conhecimento. (Diana) 

(l.206) 

 

Como se sabe, o professor da escola básica não é obrigado a receber estagiários, com 

exceção dos colégios vinculados à universidade. Dessa forma, as perguntas “...outros 

professores se negam a receber estagiários, com que hipótese? Que hipótese? Por que o 

cara se nega?” indicam um comentário reflexivo do enunciador que, ao mesmo tempo em 

que tenta responder ao seu próprio questionamento, busca encontrar uma resposta em 

conjunto que possa ajudá-lo a entender as causas de um professor se recusar a receber 

estagiários. Essas perguntas e sua própria resposta - “às vezes, nem ele tem consciência da 

própria prática dele” - soam como uma inquietação e uma desaprovação em relação à 

postura de recusa de alguns professores. 

Diana foi a primeira a reagir e Rafael reforça e concorda com o que ela fala. Nas 

respostas dadas por Diana e na voz trazida por Rafael em DD do professor que se recusa a 

receber estagiários configuram-se discursos que dizem que o professor da escola básica é 

um profissional despreparado, inseguro e que o estagiário está ali na sua sala de aula para 

criticá-lo. Pode-se vislumbrar na atuação do poder um apagamento do saber da experiência 

em prol de uma “soberania” do saber acadêmico.  Nesse sentido, constrói-se uma concepção 
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de estágio na escola como um espaço do controle, da vigilância, da avaliação crítica negativa 

da universidade sobre o professor.  

Cabe comentar que ao usar a terceira pessoa (ele) e o você categorizadas como não-

pessoa para se referir a um grupo de professores da escola que não recebem estagiários, o 

enunciador não se inclui e nem poderia, visto que ocupa o lugar de PEBEST. No entanto, 

não é raro encontrar discursos cristalizados que desqualificam o trabalho do professor em 

variados âmbitos da sociedade, até mesmo, na própria legislação que rege a formação 

docente, como demonstrado nesta pesquisa. Dessa forma, o enunciador ao mesmo tempo 

que busca se distanciar do “outro”, está inevitavelmente imbricado nele, tendo em vista que 

também é um professor da escola. Portanto, também está atravessado por esses discursos de 

desvalorização, ainda que os reneguem.  

Sobre essa questão, merece comentar que a representante do município foi a que 

levantou a questão do medo, da desqualificação, da falta de capacidade como justificativas 

para o professor recusar estagiários. A modalização autonímica que reformula o “não sei”, 

para “com certeza”, confere ao seu dito um efeito de verdade, dando indícios de que é 

conhecedor do que está dizendo, pois o meio em que vive lhe garante autoridade para falar. 

Podemos nos arriscar a dizer que isso se deve ao fato de que esse enunciador fala de um 

lugar institucional que ocupa uma posição de menor valorização na sociedade em relação às 

instituições federais191. É bastante significativo que Renata, representante da escola federal, 

também entra na reflexão proposta por Rafael, mas sua possível justificativa da recusa de 

estagiários recebe como foco a falta de orientação e o medo do aumento das atribuições e 

mudanças implicadas na prática docente, o que não reitera discursos que pudessem colocar 

seu trabalho num lugar desqualificado e/ou desvalorizado.  O fragmento dessa fala está 

destacado a seguir: 

 

13) Essas falas, elas acabam tocando num ponto que é muito importante, porque quando nós 

recebemos esses estagiários em sala de aula, é óbvio, que a nossa prática ela também sofre 

uma modificação e uma transformação, porque você não pensa somente nos seus alunos, 

você também começa a pensar nos seus estagiários.  No momento em que você começa nesse 

processo de incluí-los na sua prática, na sua atividade de trabalho, isso já é uma 

interferência na sua sala de aula. Então, assim, possivelmente, esses professores que se 

negam, eles não sabem de onde partir. Têm esse medo. E foi interessante porque nós 

                                                 
191 Fortalecemos essa hipótese pelo fato de que esses discursos de maior desvalorização dos professores das 

escolas municipais e estaduais em relação aos das escolas federais foram verificados nas entrevistas com 

professores universitários, quando informaram os critérios de envio dos licenciandos para a realização do 

estágio na educação básica (conforme item 3.2.1.4).  Portanto, circulam sentidos de desvalorização do trabalho 

do professor do ensino básico, principalmente das redes públicas estaduais e municipais, que não estariam 

aptos, ou capacitados para participarem da formação dos estagiários. 
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trouxemos à tona o nosso estágio, a nossa vivência, pra que a partir da experiência que nós 

tivemos transformar isso agora no nosso processo. (Renata,l.216 ) 

 

Podemos observar na fala de Renata, ao retomar outros participantes, que o ES  na 

escola apresenta efeitos que vão interferir na sua prática docente. Para fortalecer sua 

afirmação, o enunciador não fala de si individualmente, mas utiliza a marca de pessoa nós 

que, logo em seguida, se confunde com o você – genérico.  Podemos entender esse 

deslocamento do enunciador como uma gradação em que o enunciador primeiramente inclui 

somente os participantes do fórum (nós), e depois estende para todos os professores que 

recebem estagiários (você-genérico), que estão fora da situação enunciativa do fórum. 

Generalizando, autoriza-se a falar em nome de todo um grupo de professores que precisa 

renormalizar sua atividade, considerando a presença do estagiário, além dos seus alunos do 

ensino básico. Isso dialoga com o que já havíamos comentado no capítulo II acerca da 

presença do licenciando em sala determinar atitudes e comportamentos dos docentes 

diferentes daqueles que teriam caso ele não estivesse ali. A fala de Renata confirma que, no 

domínio do trabalho do PEBEST, a “dupla” dinâmica de vigilância ditada pelas relações de 

poder e de saber entre o PEBEST e o estagiário, definem as condições e o objetivo da 

atividade do trabalho.  

Na continuação da sua fala, Renata recoloca em cena o grupo de professores que se 

recusa a receber estagiários. Para se opor a esse grupo, o enunciador toma como referência 

a terceira pessoa: “Então, assim, possivelmente, esses professores que se negam, eles não 

sabem de onde partir. Têm esse medo”.  Logo depois, volta a se incluir e aos participantes 

do fórum com o uso do nós como forma de deixar bem marcada a diferença do lugar que 

ocupam em relação aos outros: “E foi interessante porque nós trouxemos à tona o nosso 

estágio, a nossa vivência, pra que a partir da experiência que nós tivemos transformar isso 

agora no nosso processo”. Com isso, o enunciador tem a possibilidade de valorizar o 

trabalho do PEBEST e dar visibilidade à importância do saber da experiência nas 

renormalizações na prática docente. Observamos, portanto, no fragmento 13, a constituição 

de três grupos de professores por meio das marcas de pessoa utilizadas: os PEBESTs 

participantes do fórum (nós), os PEBESTs que estão fora do fórum (você-genérico) e os 

professores que não recebem estagiários (eles).  
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4.5.2. Bloco temático 2 – Relação universidade e escola 

 

A relação entre universidade e escola se configurou na discussão como um elemento 

bastante representativo na construção de sentidos sobre o trabalho do PEBEST. 

Identificamos um número considerável de fragmentos que se enquadram neste bloco, o que 

já era previsto pelo fato de o ES na escola estar obrigatoriamente vinculado aos cursos de 

Licenciatura. Contudo, devido aos limites da pesquisa, a análise não contemplou todos os 

fragmentos enquadrados neste bloco, sendo necessário selecionar aqueles que julgássemos 

mais expressivos de acordo com os objetivos traçados nesta investigação192.  

No início do fórum, Bruna tomou a palavra e ao se apresentar, reformulou o seu dizer 

por meio da modalização autonímica que aponta o reajuste/desdobramento da sua fala.  

Vejamos: 

 

14) Eu acho que eu tenho uma visão, talvez, um pouco diferente de alguns aqui, porque eu 

não sou só, quer dizer, uma professora de escola básica que recebe estagiários. Estagiários, 

em geral, são meus alunos de Prática de Ensino. Um pouco diferente da época em que 

trabalhei no Colégio estadual X193, em que aí sim, eu recebia estagiário oriundos da IES194, 

raros, enfim, e aí eu não tinha praticamente contato com o professor da turma. Por isso que 

eu tô dizendo que é uma situação bem diferente. (Bruna, l.12 ) 

 

No fragmento “Eu não sou só, quer dizer, uma professora de escola básica que 

recebe estagiários. Estagiários, em geral, são meus alunos de Prática de Ensino” o 

enunciador constrói uma imagem de si diferente da visão que tem da imagem do outro, 

assumindo uma posição diferenciada para falar. Ele não fala só como PEBEST, mas também 

como professor da universidade. Ao colocar-se numa posição diferenciada dos demais, o uso 

do marcador metadiscursivo “quer dizer” aponta o ajuste do próprio dizer do enunciador 

diante de uma possibilidade de criar um mal estar no grupo devido ao termo só poder ter o 

sentido, além de unicamente, de algo depreciativo. Então, é preciso reformular para não ser 

mal interpretado. Podemos observar que os enunciados produzidos posteriormente surgem 

em função dessa “derrapagem” do dizer demonstrada pela modalização autonímica, pois o 

relato da época em que era somente professora da escola básica aparece como uma forma de 

amenizar a distância estabelecida ao se colocar numa posição diferenciada no grupo. Isso é 

confirmado logo em seguida, quando o enunciador, por meio de mais um enunciado 

                                                 
192 Esperamos num estudo futuro poder retomar as análises do material do fórum por reconhecermos sua 

riqueza de possibilidades. 
193 O nome do colégio foi preservado. 
194 Idem. 
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metadiscursivo - “Por isso que eu tô dizendo” -  busca restaurar a coincidência interlocutiva 

do que disse, “consertando” um possível mal entendido.   

Outra questão relevante é que, na tentativa de justificar sua posição diferenciada 

através da modalização autonímica, o enunciador, em sua fala, constitui dois espaços – 

escola e universidade - que se tornam distantes quando os professores responsáveis pelo ES 

em cada um são pessoas diferentes. Nessa situação, o trabalho do PEBEST é visto como 

complicado, como problemático, já que não existiria o contato entre os professores, 

conforme a continuação do dizer de Bruna:  

 

15) Então a gente [PEBEST e Fulana195] tem um feedback muito grande. Então é tranquilo 

o trabalho. Mas na época do Colégio estadual X, acho que talvez isso que seja um 

problema... eu só tinha contato com a professora da turma no dia da prova da aula. Isso pra 

mim era um complicador, porque você, por exemplo, eu sei muito bem quando o aluno daqui 

da UERJ vai fazer o estágio no CAP, ele tem uma série de componentes que a gente vai 

avaliar, que eu como professora daqui, da graduação e professora lá no CAP, eu consigo 

fazer o link direitinho. Mas na época do Colégio estadual X isso é muito complicado, porque 

eu não sabia o que a professora da IES estava esperando desse aluno. Eu acho que esse é o 

grande problema. Bom, joguei a bola. (Bruna, l.21 ) 

 

Observamos que o enunciador, ao usar a marca “a gente” – “Então a gente tem um 

feedback muito grande”-, inclui a colega de trabalho da sua instituição que atua nas mesmas 

condições como forma de apoio para amenizar uma possível polêmica com seus 

interlocutores. Além disso, fortalece a afirmação de que o lugar compartilhado de PEBEST 

e professor da universidade apagaria os problemas oriundos da falta de contato, uma vez que 

é o próprio elo entre os dois espaços - “Então é tranquilo o trabalho”. Como os demais 

participantes não compartilham desse lugar concomitante, a modalização autonímica 

manifestada pelo marcador “por exemplo” aponta a necessidade de o enunciador explicar a 

razão de seu trabalho não ser complicado como presume que seja o dos outros.  

Com a retomada mais uma vez do tempo em que atuava somente como professora da 

escola  “Mas na época do Colégio Estadual X isso é muito complicado, porque eu não sabia 

o que a professora da IES estava esperando desse aluno. Eu acho que esse é o grande 

problema”, observamos um efeito de (re)aproximação aos demais participantes. Ou seja, 

depois de provocar um afastamento, o enunciador se aproxima, como uma forma de se incluir 

na visão que projeta nos interlocutores. Vale destacar que o fato de ter sido o primeiro 

representante a falar no fórum pode ter a ver com o poder institucional que o lugar na 

                                                 
195 O nome da colega de trabalho de Bruna foi preservado. 
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universidade lhe garante. Assim, se sente autorizada para iniciar a discussão e “jogar a bola” 

para os outros.  

A falta de contato entre o PEBEST e o professor universitário comentada por Bruna 

é confirmada na fala de outros participantes, como na da representante da escola estadual: 

 

16) Eu acho que essa realidade, realmente, se comprovou na minha experiência com 

estagiários. Nós, na escola estadual onde eu trabalhava, em Niterói,, nós não tínhamos 

nenhuma orientação da escola sobre como lidar com estagiários. A direção da escola 

deixava isso muito a critério do professor... não havia contato, não há, dos alunos que recebi, 

não houve contato nenhum com o professor de prática dele da universidade. O único contato 

que a gente tem é o contato burocrático, é uma documentação que a gente recebe, mas em 

nenhum momento eu tive contato com esse professor de Prática de Ensino da Universidade. 

(Amanda, l.30 ) 

 

Podemos observar que o enunciador evoca a sua experiência para confirmar a falta 

de contato entre o professor da escola e universidade durante a realização do estágio 

sinalizada pela outra participante. Além disso, aparece na sua fala a falta de uma orientação 

acerca de como lidar com os estagiários, que no seu ponto de vista, deveria ser oferecido 

pela escola. Como essa orientação não é feita, o PEBEST precisa se apropriar de um certo 

número de normas antecedentes que enquadram sua situação de trabalho para poder gerir o 

inédito, sendo remetido a si próprio e a escolhas ligadas a uma dimensão de valores que o 

institui (SCHWARTZ, DURRIVE, 2010).  

Podemos concatenar essa falta de prescrição, que inclusive também foi constatada no 

bloco 1, ao fato de que não encontramos nenhum documento que orientasse o trabalho do 

PEBEST nas escolas estaduais, além dos burocráticos, conforme visto no item 3.3.2. O 

enunciador atesta essa questão quando diz: “O único contato que a gente tem é o contato 

burocrático, é uma documentação que a gente recebe...”.   

O uso repetitivo e significativo do “não” no fragmento sustenta a constituição de um 

trabalho do PEBEST pela falta de algo, nesse caso, orientação e contato com o professor da 

universidade. Podemos observar que o ponto de vista contrário aos enunciados negativos, 

adotado pela voz da afirmação subjacente (DUCROT, 1987) é exatamente aquilo que, 

segundo o enunciador PEBEST, deveria caracterizar o seu trabalho: um trabalho que tem 

orientação e contato com a universidade. 

Ainda cabe comentar que o enunciador se desdobra nas marcas do eu / nós / a gente 

na construção do seu dizer. Esses deslocamentos do enunciador apontam que ao mesmo 

tempo que as faltas sinalizadas fazem parte do seu trabalho individual,  também fazem parte 

do coletivo. Como bem aponta Schwartz e Durrive (2010), “no fundo, o trabalho é uma 
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realidade profundamente coletiva. E ao mesmo tempo profundamente individual, visto que 

é profundamente singular” (SCHWARTZ, DURRIVE, 2010, p. 192).  

A discussão proposta por Amanda é reforçada por outro participante, conforme o 

próximo fragmento: 

 

 

17) Eu vou contar um pouco da minha história, porque eu comecei a receber estagiários em 

2008, e assim, você não está preparado para isso, você também não sabe como lidar, 

inicialmente, com os estagiários, e de duas Universidades, com o perfil de estágio muito 

diferente (Renata, l.44)  

 

No fragmento 17, o enunciador começa a falar de sua história de vida em primeira 

pessoa e se desloca para um outro (você) como forma de generalizar o despreparo, 

desconhecimento que o professor da escola tem no início do trabalho com estagiários. Esse 

deslocamento mais uma vez aponta que o enunciador não se coloca sozinho, mas inclui os 

PEBESTs em geral, apontando um problema também coletivo e não só individual, assim 

como o enunciador do fragmento 16.  Observemos a sequência de sua fala: 

 

18) E eu demorei um pouco a compreender também qual seria o meu papel justamente por 

isso. Por essa falta de orientação e desse contato com a Universidade, com o professor da 

Universidade. Então, depois, a partir da minha própria prática, e eu acho que, não sei se 

os meus colegas vão concordar, isso passa a fazer parte da nossa atividade de trabalho 

sim. É um trabalho extra que a gente tem e que realmente, não tem essa visibilidade. 

Porque você tem encontros, você tem reuniões com eles fora do horário da aula em si, ou 

antes, ou depois, e você acaba fazendo esse trabalho... (Renata, l.49) 

 

Podemos verificar que o marcador metadiscursivo  “não sei se meus colegas vão 

concordar”, indica uma antecipação de uma possível discordância dos interlocutores a 

respeito da visão de trabalho do PEBEST que o enunciador construiu a partir da sua 

experiência -  “a partir da minha própria prática”. Nesse sentido, a modalização autonímica 

abre espaço para identificarmos um sentido de trabalho que para o enunciador não é 

compartilhado entre todos: um trabalho extra, que exige encontros e reuniões fora do horário 

planejado. Desse modo, a fim de buscar apoio do grupo para legitimar e dar visibilidade ao 

seu modo de ver o trabalho, o enunciador desloca-se do eu para o nós/ a gente / você 

genérico, inscrevendo todos no seu dizer. 

Como foi possível observar, a falta de orientação do trabalho com estagiários 

agregada à falta de contato com os professores da universidade fizeram com que o PEBEST 

desenvolvesse meios de gerir as variabilidades, evidenciando que a formação não dá conta 
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dos imprevistos da atividade. Portanto, o saber adquirido na formação e o saber da 

experiência são constitutivos e inseparáveis na renormalização do trabalho.  Como afirma 

Schwartz (2010), a renormalização  

É uma tentativa de recentramento das normas do “registro Um”, que foi pensado sem você, 

uma tentativa de o repensar em função de você, em função da história que você tem para 

viver, enfim, com todas as suas variabilidades e em função de você, que tem que gerir esta 

história e essas variabilidades (SCHWARTZ, 2010, p. 98). 

 

O próximo fragmento já foi analisado no bloco 1(fragmento 4) e será retomado a 

seguir a fim de comentarmos de acordo com a temática desse bloco. Releiamos: 

19) Sou funcionária pública de duas redes[municipal e estadual], nas duas áreas [português 

e espanhol], e assim, quando eu recebo, eu gosto de receber: “Bem vindo! Que bom que 

você veio! Que que você espera do estágio?” E a primeira coisa que eu falo para eles 

[estagiários] é: “Olha, eu não sei o que que te ensinaram na Universidade, mas a realidade 

de sala de aula é completamente diferente do que você aprendeu na faculdade. (Diana, l. 

l07) 

 

A voz em DD que o enunciador atribui a si mesmo direcionada ao licenciando no 

início do estágio é introduzida pela repetição do uso da primeira pessoa do singular que 

enfatiza o valor de opinião pessoal – “quando eu recebo, eu gosto de receber: “Bem vindo! 

Que bom que você veio! Que que você espera do estágio?”. Podemos notar que a encenação 

dessa fala cria o efeito de aproximação ao modo como o PEBEST, pautado em experiências 

anteriores, recebe o estagiário no momento de sua situação de trabalho. Isso acontece 

também na próxima ocorrência de DD: “Olha, eu não sei o que que te ensinaram na 

Universidade, mas a realidade de sala de aula é completamente diferente do que você 

aprendeu na faculdade”. Podemos observar que essa voz é uma antecipação acerca da visão 

que o enunciador acredita que o estagiário traz sobre a realidade da sala de aula, e 

consequentemente, sobre seu próprio trabalho, apontando para uma polêmica instaurada 

entre a escola e a universidade antes mesmo do estágio começar. É como se já tivesse pré-

estabelecida a distância entre o que a universidade ensina e a realidade da escola. Através da 

própria fala em DD, o enunciador faz uma crítica à formação considerando o discurso da 

universidade muito diferente do discurso da escola, ao qual se filia.   

Por outro lado, a afirmação categórica de que a escola é “completamente diferente” 

do que a universidade ensina também pode apontar para a homogeneização das diferentes 

realidades das instituições de ensino básico (escolas municipais, estaduais, federais, colégios 

de Aplicação, universitários etc), pois o enunciador não leva em consideração as outras 

realidades além da sua. Tal posicionamento a respeito do desconhecimento da universidade 
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sobre a escola é adotado também por outro participante em momento posterior no fórum, 

como veremos abaixo:  

20) Uma das coisas que os meus estagiários, os primeiros, na época, mais relataram pra 

mim nesse momento, como o colega [Rafael] falou da troca, do bate papo, do senta aqui, o 

que você achou, o que você não achou. Uma das primeiras coisas assim que me chamaram 

a atenção na época, é que eles [estagiários] falavam assim: “Nossa, como eu imaginei a 

escola de uma maneira diferente!” (Amanda, l. 236) 

 

A fala de outro participante do fórum (Rafael) retomada por Amanda no fragmento 

20 faz parte de um momento em que ele discutia a relação que estabelece com o seu 

licenciando durante o estágio. A fala de Rafael à qual Amanda se refere será analisada no 

bloco 3, que tem essa temática como foco (fragmento 42).  Entretanto, o que importa destacar 

aqui é que ela serviu como uma entrada para o enunciador (Amanda) recolocar no debate a 

distância entre o que se ensina na universidade e a realidade da escola, reforçando falhas na 

formação docente196. Para fazer isso, o enunciador também utilizou a modalidade de DD, só 

que, nesse caso, não para trazer a sua própria voz como aconteceu no fragmento anterior 

(fragmento 19), mas para atribuir a voz ao estagiário que surge como uma força ao seu 

discurso: “Nossa, como eu imaginei a escola de uma maneira diferente!”. Assim, o 

enunciador se exime da responsabilidade de fazer a crítica direta à formação docente ao 

mesmo tempo que a fortalece, pois atribui o dito ao estagiário, sujeito que tem autoridade 

para falar pois está implicado diretamente nesse processo.   

Na sequência, Amanda apresenta como justificativa para essa fala do estagiário o fato 

de a maioria dos seus licenciandos terem estudado em escolas particulares e por isso não 

conhecerem a realidade da educação básica pública. Vejamos: 

 

21)  

- Porque, assim, a maioria [dos estagiários] tinha uma formação, vira de uma formação 

acadêmica pública, mas de vida estudantil particular, então eles chegaram dentro de uma 

escola do Estado, com todas as dificuldades de uma escola do Estado. Uma das coisas que 

eles mais falaram assim: “Mas você não tem material”.(estagiário)“É, a escola não recebe 

livros de Língua”(PEBEST). “E aí, como é que você faz?”(estagiário).“Bom, algumas 

coisas eu tento ler, eu produzo material e levo. Outras coisas, eu cato de alguns livros, só 

que eu também não posso contar pelo público, renda, de você oferecer isso pra eles o tempo 

todo xerocarem”(PEBEST). Então, muitas vezes, o recurso que nos resta é a aula que eles 

[estagiários] esperam como tradicional... (Amanda) 

- quadro (Renata) 

- Quadro. O que torna-se muito maçante pro aluno. (Amanda) 

(l. 240) 

 

                                                 
196 Vale ressaltar que há outros fragmentos que também versaram sobre a distância entre a universidade e 

escola, mas não foi possível analisar todos.  
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Podemos depreender da fala de Amanda o reforço à distância entre a universidade e 

a escola, pois mesmo que os futuros professores sejam oriundos do ensino privado, o que se 

espera é que a formação provoque uma aproximação com questões relacionadas à educação 

básica da rede pública e não as apague, como o PEBEST diz que acontece por meio da 

teatralização do diálogo com o estagiário em DD: “Mas você não tem material” 

(estagiário).“É, a escola não recebe livros de Língua” (PEBEST) “E aí, como é que você 

faz?”(estagiário).“Bom, algumas coisas eu tento ler, eu produzo material e levo. Outras 

coisas, eu cato de alguns livros, só que eu também não posso contar pelo público, renda, de 

você oferecer isso pra eles o tempo todo xerocarem”(PEBEST). O diálogo encenado aponta 

que, segundo o PEBEST, frequentemente, o estagiário chega na escola com uma expectativa 

de que ter material didático se limita a ter livro didático. Dessa forma, diante da expectativa 

quebrada, o licenciando questiona como o PEBEST consegue trabalhar sem esse recurso. 

Nessa perspectiva, o trabalho do professor é naturalmente considerado do ponto de vista 

prescritivo ou normativo do livro didático, desconsiderando outros aspectos, como por 

exemplo, a autonomia de preparar o seu próprio material. A resposta do PEBEST desconstrói 

essa visão ao demonstrar que quando se depara com a inexistência do livro, ele mobiliza e 

constrói seus próprios recursos para desenvolver sua atividade. Mais uma vez a discussão dá 

visibilidade ao processo de renormalização no trabalho. 

Outro aspecto que merece ser comentado é que o PEBEST, além de gerir a falta do 

livro, também se defronta com a dificuldade financeira dos alunos das escolas públicas. Tal 

situação impede que ele realize a atividade da forma como gostaria. A esse respeito trazemos 

a discussão de Clot (2006), quando afirma que “o real da atividade é também aquilo que não 

se faz, aquilo que não se pode fazer, aquilo que se busca fazer sem conseguir – os fracassos 

− aquilo que se teria querido ou podido fazer, aquilo que se pensa ou que se sonha poder 

fazer alhures” (CLOT, 2006, p. 116). Assim, o “não realizado” é tão importante quanto o 

que é realizado, pois também requer esforços do trabalhador para fazer escolhas, tomar 

decisões que possam suprir o que não foi feito, retomar o que não funcionou.  

Se fazemos escolhas, por um lado elas são feitas em função de valores – mas, por outro, essas 

escolhas são um risco, já que é preciso suprir os “vazios de normas”, as deficiências de 

orientações, de conselhos, de experiências adquiridas, registradas nas regras ou nos 

procedimentos (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 191) 

 

A interrupção de Renata “quadro”, para completar a fala de Amanda sobre o que o 

estagiário espera como aula tradicional vem denotar um conflito de valores na prática do 

professor, pois devido aos recursos que lhe são disponíveis, acaba tendo que reproduzir uma 
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aula que não gostaria - definida como “maçante para o aluno”. Os impedimentos na 

atividade podem causar insatisfações, angústias e sentimento de impotência no trabalhador.  

Com efeito, as vozes atribuídas pelo enunciador a si mesmo e ao estagiário no DR  

nos possibilitaram depreender discursos de desconexão entre a realidade da escola pública e 

a formação docente, especialmente no que tange ao material didático e às condições 

desfavoráveis de trabalho na educação pública. Ademais, as vozes deram visibilidade ao 

processo de renormalização do professor diante dos recursos que lhe são disponíveis no 

momento da atividade. Verificamos que o espaço do ES é de suma importância para o que 

estagiário, através da troca com o PEBEST, possa refletir sobre a prática docente.  

O próximo fragmento destacado já foi mencionado no bloco 1. No entanto, 

acreditamos ser relevante ampliar a análise com o enfoque na relação universidade e escola. 

Releiamos: 

22)“Não, mas olha só, o meu professor lá na Universidade só quer que eu faça 

observação”(estagiário). “Não, porque o meu professor lá da Universidade ele diz que eu 

tenho que dar aula assim, assim e assim... Não porque o meu...”(estagiário)“Mas, olha só, 

eu sou a professora aqui, você vai se formar como professora também, e você precisa ouvir 

eu falar e ouvir o professor falar, e aqui a gente vai chegar num denominador comum” 
(PEBEST). (Diana, l.120 ) 

 

É notória uma progressão no embate de vozes em DD ao longo do diálogo entre o 

PEBEST e o estagiário, que chega a provocar o efeito de um cabo de guerra, para ver quem 

vai sair ganhando no final.  Nesse caso, esse jogo de forças ultrapassa a relação PEBEST x 

estagiário, pois, na realidade, o estagiário aparece, aqui, como um “intermediário” do 

professor da universidade. Isto é, a responsabilidade pelo dito não é atribuída ao estagiário, 

mas ao professor que está na universidade. Assim, o licenciando é o “cabo” dessa “guerra” 

e não um dos seus jogadores.  

Desse modo, a partir do embate existente entre as concepções da etapa de observação 

na realização do ES já evidenciado no bloco 1, é possível depreender um embate que vai 

além. Um embate entre os docentes, que ao invés de se constituírem como parceiros na 

realização do estágio, se constituem como opositores. Essa oposição pode ser identificada 

por meio do uso repetitivo do possesivo “meu” presente na fala atribuída ao estagiário ao 

referir-se ao professor da universidade. Seu uso provoca o efeito de que o PEBEST não é 

reconhecido pelo estagiário como seu professor, destituindo a sua autoridade de dizer o que 

deve ser feito ou não no estágio.  No conflito de vozes trazido pelo enunciador, o estagiário 

faz a escolha de dar o valor de reconhecimento à universidade apontando a constituição de 

uma relação de hierarquia do professor da Licenciatura sobre o professor da escola no que 
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tange à formação docente. Podemos notar que o enunciador- PEBEST não está de acordo e 

busca romper essa relação  

Recorremos a Maingueneau (2007) 197 para comentar que a presença dos dêiticos 

espaciais “lá” e “aqui” para se referirem ao espaço da universidade e escola, 

respectivamente, também vem referendar esse distanciamento entre os docentes, como se 

não pudesse haver conciliação entre eles. Os dêiticos não representam o local onde 

efetivamente os enunciados foram produzidos, mas delimitam a cena construída pelo 

discurso para autorizar sua enunciação, conforme às restrições da formação discursiva 

(MAINGUENEAU, 2007). 

A respeito do dêitico “aqui”, presente na fala do enunciador ao reproduzir a sua 

própria voz de resposta ao dito pelo estagiário:“olha só, eu sou a professora aqui, você vai 

se formar como professora também, e você precisa ouvir eu falar e ouvir o professor falar, 

e aqui a gente vai chegar num denominador comum”, podemos verificar que ele marca a 

imposição do lugar de poder da escola na formação juntamente com a universidade. Ou seja, 

verificamos que o PEBEST precisa se impor para marcar o seu espaço frente a um discurso 

de desvalorização do seu trabalho de formador, manifestado pelo ponto de vista atribuído ao 

estagiário. O deslizamento do enunciador em primeira pessoa para o uso do a gente busca o 

reconhecimento de um lugar compartilhado no processo do ES. 

Como vimos, os enunciados em DD reiteram uma relação dicotômica, não só entre 

os professores, mas também entre a universidade e a escola, dando o efeito de que não 

acontece uma interlocução. Isso se confirma no trecho sequencial de sua fala, quando Diana 

afirma faltar uma “ponte, uma ligação”. Leiamos: 

 

23) É muita informação, parece que quando se está na Universidade eles [professores da 

universidade] mandam e a gente [PEBESTs] obedece, com todo respeito, que eu amo os 

meus professores que eu tive na Universidade, mas não é assim que as coisas funcionam, 

precisa haver um diálogo. Então falta essa ponte, essa ligação. E a gente é que sozinho vai 

se orientando, tentando fazer uma coisa que a gente não sabe nem como fazer. Acho que é 

mais ou menos isso. (Diana, l.124 ) 

 

A partir de um julgamento pessoal marcado pelo verbo parecer – “parece que”-, o 

enunciador reforça a postura hierárquica do professor da universidade sobre o PEBEST, que 

ocupa o papel de obedecer as suas ordens, e não de ser “coformador”.  É interessante 

                                                 
197 Como já assinalado,  diversos aspectos da Semântica Global proposta por Maingueneau (2007) podem servir 

de aporte para uma análise discursiva, entre eles, os elementos dêiticos. 
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observar que o enunciador não se coloca sozinho no papel de “obediente”, mas inclui a todos 

os PEBESTs, por meio do uso da marca a gente, de caráter coletivo.    

Levando-se em conta que entre os participantes do fórum encontra-se uma professora 

da universidade, o enunciador reconhece, em suas palavras, uma fonte outra  que atravessa 

a sua linguagem (AUTHIER-REVUZ, 1990) e por meio da modalização autonímica, reajusta 

o seu dizer em função de atenuar qualquer mal estar que possa ser produzido pelo seu 

discurso: “com todo respeito, que eu amo os meus professores que eu tive na Universidade, 

mas não é assim que as coisas funcionam, precisa haver um diálogo”.   Tal ruptura no 

discurso inscreve-se na interação, devido a coerções imediatas que o fazem falar de outra 

maneira, deslocando a crítica direta ao professor da universidade para o problema da falta 

de diálogo. Isso é um exemplo de como o poder se exerce no discurso: não se tem o direito 

de dizer tudo. Não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, enfim, não se pode falar 

de qualquer coisa (FOUCAULT, 2010a). 

No final do fragmento, como resultado da falta de “diálogo”, “ponte”, “ligação” entre 

os docentes responsáveis pelo estágio na escola e na universidade, reincide no dizer do 

enunciador a falta de orientação do PEBEST no trabalho com estagiários. O uso do “a gente” 

marca que essa falta não é somente atribuída a si mesmo, mas compartilhada por todos os 

PEBESTs, por meio de uma generalização (como já aconteceu anteriormente no bloco 1): 

“E a gente é que sozinho vai se orientando, tentando fazer uma coisa que a gente NÃO sabe 

nem como fazer”.  A afirmação de Daniellou (2002) de que o “déficit”  de prescrição no 

trabalho causa sofrimento para o trabalhador se confirma na fala do PEBEST, que se sente 

perdida por ter que encontrar sua própria maneira de realizar o seu trabalho no ES. 

 O próximo fragmento foi retirado de um conjunto de falas em que se atribuía às falhas 

na formação docente, especialmente a cisão entre a teoria e prática nas disciplinas de 

Licenciatura, a responsabilidade de fazer o recém professor se sentir perdido e sem 

orientação em situação real de trabalho, conforme testemunharam alguns participantes com 

sua própria experiência. Nesse contexto, Diana toma palavra para ressaltar a carência de um 

objetivo claro nos cursos universitários manifestada nas falas trazida em DR de uma aluna 

estagiária: 

 

24)  

- Olha, eu recebi uma aluna de Espanhol da IES198 e ela estava assim muito perdida. Porque 

ela dizia que Universidade dela, na opinião dela, como eu não fui aluna da IES, era a fala 

dela...que a Universidade não formava professor. Ela não tinha a visão de formar pra uma 

                                                 
198 O nome da instituição superior foi preservado. 
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sala de aula, era formar pra ser um pesquisador, formar pra tá dentro de uma Universidade. 

Então, ela se sentia muito perdida. Então, ela se sentia muito perdida. E era engraçado que 

eu achava que ela via em mim uma professora da Prática do Ensino que ela queria que 

tivesse essa orientação na Universidade, e na qual ela não tinha. É sempre, foi essa fala que 

ela vinha pra mim dizendo: “mas lá é muita pesquisa. Mas eu não quero pesquisa, eu quero 

sala de aula” Eu não entendia porque ela falava isso... (Diana)  

- E a sala de aula não é lugar de fazer pesquisa? Muito engraçado isso. (Rafael) 

- É a fala dela (Diana) 

(l. 350) 

 
  

O enunciador recorre à voz atribuída a uma estagiária em DI – “Porque ela dizia que 

(...) a Universidade não formava professor” - e DD - “mas lá é muita pesquisa. Mas eu NÃO 

quero pesquisa, eu quero sala de aula”-, para colocar em debate uma polêmica em relação 

ao direcionamento do curso de Letras ser ou não voltado para formação de docentes para a 

sala de aula. Podemos estabelecer um diálogo entre essas vozes apresentadas com a tradição 

do beletrismo, momento em que se valorizavam os saberes acadêmicos desvinculados da 

situação de ensino, conforme já exposto no capitulo I. Apesar dos movimentos de mudança 

na organização dos cursos de graduação e das discussões sobre o perfil de professor que se 

deseja formar ao longo dos últimos anos, verificamos que ainda circula a ideia de que 

professor da escola não é pesquisador, revigorando uma concepção técnica e funcionalista 

do trabalho desse profissional. Assim por meio da crença que faz sobre o modo como 

compreende a visão do estagiário sobre si mesmo, o enunciador constrói a seguinte oposição: 

teoria/professor da universidade x prática/ professor da escola, como se fossem algo cindido. 

No entanto, a nosso ver, a pesquisa e a sala de aula não se opõem. Portanto, tal discurso de 

separação aponta a valorização da pesquisa e desqualifica o trabalho da sala de aula.  

Podemos identificar ainda no fragmento 24 um tipo de modalização autonímica que 

Authier Revuz (1998) chama de não-coincidência do discurso consigo mesmo, pois o 

enunciador alude a um outro discurso dentro do seu próprio discurso (como diz X - a 

estagiária) quando interrompe o DI para deixar bem marcado que é a visão da aluna e não a 

sua - “na opinião dela, era a fala dela”.   

A intromissão de Rafael marcada por um questionamento irônico – “e a sala de aula 

não é lugar de fazer pesquisa? Muito engraçado isso” -  demonstra que ele também não 

compartilha com uma visão da sala de aula desarticulada com a pesquisa. Ainda que não 

analisemos todas as falas sobre essa questão, cabe ressaltar que outros participantes também 

se manifestaram contra esse discurso, configurando o fórum como um espaço de 

reivindicação pela valorização da pesquisa realizada na escola. Com efeito,  
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Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. 

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. 

Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade. (FREIRE, 2006, p. 29) 

 

Passemos a um momento subsequente da discussão de falas que versaram sobre a 

relação PEBEST e professor da universidade. 

 

25)  
- Na verdade, eu já me senti de duas maneiras, realmente um momento em que eu era 

considerada uma secretária, uma empregada daquele professor da Universidade. Que ele 

ditava as regras pros alunos na aula de prática, e os alunos traziam o recado (Renata) 

- “Tem que fazer isso” (Rafael) 

-“Tem que fazer isso”,  E eu conversava com eles: “Não. Olha só, isso aqui é a minha sala 

de aula. Eu estou oferecendo o espaço pra vocês e para essa Universidade. Então, nós vamos 

precisar dialogar para ver de que maneira nós vamos conciliar o desejo da Universidade, e 

o que ocorre aqui em sala de aula”. Então, muitas vezes eu sinto que o professor da 

Universidade, ele realmente imagina que eu tenho que fazer aquilo que ele deseja. Tanto é 

que os alunos vêm, eu falo assim: “Eu espero que vocês façam a aula de vocês com essas 

possíveis temáticas, partindo por esse caminho e etc., etc., etc.” eles voltam e dizem: “O 

professor [da universidade] não aceitou.” Aí, eu falei assim: “Mas, ele não tem que aceitar 

ou não...Porque a sala de aula é minha!” (Renata) 

(l. 377) 

 

Ao falar sobre o seu trabalho de receber estagiário, identificamos uma voz 

empresarial que ecoa do interdiscurso constituindo uma relação de patrão (professor da 

universidade) – empregada/secretária (PEBEST) na realização do ES.  Nessa relação, fica 

latente novamente a hierarquia do professor da universidade sobre o PEBEST, marcada por 

posições em conflito: aquele que dita regras e aquele que é subordinado.  

A interrupção de outro participante simulando em DD uma voz autoritária do 

professor da universidade trazida pelo estagiário caracterizado pelo modalizador “tem que’ 

– “tem que fazer isso” – corrobora e amplia a relação de hierarquia para além dos 

professores. Tem a ver também com as relações institucionais (universidade e escola).  

É possível observar que a voz de ordem ditada pela universidade é desautorizada pela 

voz da escola, assumida pelo enunciador-PEBEST em DD como forma de impor uma 

valorização dos saberes adquiridos pela experiência da sala de aula:  “Não. Olha só, isso 

aqui é a minha sala de aula. Eu estou oferecendo o espaço pra vocês e para essa 

Universidade”.  Assim, a sua fala em DD mostra que o  PEBEST recorre ao seu poder de 
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aceitar ou não a presença dos estagiários199 para resistir ao controle e às determinações 

advindas da universidade. 

Ao enunciar “...nós vamos precisar dialogar para ver de que maneira nós vamos 

conciliar o desejo da Universidade, e o que ocorre aqui em sala de aula”, o enunciador 

defende, pelo uso do pronome “nós”, a necessidade de que as tarefas do estagiários sejam 

elaboradas e discutidas por todos – PEBEST, estagiário e professor da universidade. 

Na sequência de sua fala, as palavras “empregada”, “secretária” usadas para 

caracterizar quem obedece têm efeitos de poder que provocam resistência no enunciador, 

constatadas por meio do diálogo encenado em DD: “Tanto é que os alunos vêm, eu falo 

assim: “eu espero que vocês façam a aula de vocês com essas possíveis temáticas, partindo 

por esse caminho e etc., etc., etc.” eles voltam e dizem: “O professor [da universidade] não 

aceitou.” Aí, eu falei assim: “Mas, ele não tem que aceitar ou não...Porque a sala de aula 

é minha”.  

Segundo a concepção foucaultiana,  

a resistência se dá, necessariamente, onde há poder, porque ela é inseparável das relações de 

poder. (...)na medida em que as relações de poder estão em todo lugar, a resistência é a 

possibilidade de criar espaços de lutas e de agenciar possibilidades de transformação em toda 

parte. (...) Não é, portanto, fundamentalmente contra o poder que nascem as lutas, mas contra 

efeitos de poder, contra certos estados de dominação, num espaço que foi, paradoxalmente, 

aberto pelas relações de poder. E inversamente: se não houvesse resistência, não haveria 

efeitos de poder, mas simplesmente problemas de obediência. (REVEL, 2005, p. 75-76)  

 

A reflexão de Foucault nos ajuda a identificar no diálogo uma resistência ao domínio 

da universidade e luta em defesa da valorização da escola básica, do trabalho do professor 

que nela atua, dos alunos e futuros professores.  Essa situação parece contribuir para o 

acirramento das relações de poder entre a escola e universidade na formação docente, que 

mais uma vez, se instituem como opositores e não como parceiros, cabendo ao estagiário 

intermediar esse enfrentamento, pois parece que não há busca por parte das instituições de 

haver um contato direto.  

Cabe ainda ressaltar que podemos identificar na fala do PEBEST pontos de 

contradição com o que disse anteriormente sobre a necessidade de conciliar o desejo da 

universidade e o que ocorre em sala de aula, pois ao dizer que o professor da universidade 

“não tem que aceitar ou não porque a sala de aula é minha”, acaba reforçando a distância 

entre a universidade e escola no processo de formação. Para impor um lugar de 

                                                 
199 Relembramos que o professor da escola não é obrigada a aceitar estagiários dos cursos de Licenciatura. 
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reconhecimento, de valorização, o enunciado “a sala de aula é minha” exclui a possibilidade 

de um trabalho coletivo, constitutivo da natureza do trabalho docente.   

Tal contradição continua sendo observada no seguinte fragmento através da 

dispersão das marcas de pessoa eu / nós, eu / a gente, que se misturam ora se distanciando, 

ora se aproximando. Observemos: 

 

26) Então assim, nós já chegamos a bater de frente por essa questão, em afirmar que, quem 

reprova ou quem aprova... eu não dou mais esse espaço para o professor da Universidade. 

Eu deixei bem claro, a partir dos últimos três anos, que quem aprova e quem reprova, sou 

eu.. Que a gente vai dialogar, porque ele [professor da universidade] traz “ ah, mas na 

Prática de Ensino o comportamento daquele aluno foi assim, assim e assim”. E aí, eu digo: 

“Contudo, todavia, porém, o percurso dele foi desta maneira comigo. Então o que nós vamos 

fazer?” (Renata, l.393 ) 

 

A relação entre o PEBEST e o professor da universidade durante a realização do ES 

se configura conflituosa ao longo da discussão, como é possível observar em “nós já 

chegamos a bater de frente”, e posteriormente pelo presença novamente do introdutor do DI 

“deixar bem claro”. Nesse caso, diferentemente do fragmento 2, seu uso implica que a fala 

relatada constitui muito mais do que um esclarecimento feito pelo PEBEST ao professor da 

universidade. Ela constitui uma luta de poder no processo de formação em relação à 

avaliação do estagiário: “a partir dos últimos três anos, que quem aprova e quem reprova, 

sou eu. Que a gente vai dialogar”. Aqui, o PEBEST sinaliza mais uma vez a necessidade de 

ocupar um espaço decisivo na formação, enfatizado pelo uso do pronome pessoal em 

primeira pessoa “eu”. Observamos que, ao mesmo tempo que há um discurso que busca 

marcar um espaço individual na avaliação do licenciando, há também uma busca de um 

espaço compartilhado pela marca a gente, evidenciando a contradição como constitutiva do 

discurso e da subjetividade. Com base em Foucault (1979), “tomar o discurso como lugar de 

contradição não significa procurar resolver ou apagar as oposições a ele inerentes, mas 

procurar compreender como essas contradições são intrinsicamente constitutivas do sujeito 

e do discurso (ECKERT-HOFF, 2008, p. 60). 

Em seguida, o enunciador, utilizando o DD e não mais o DI, simula o diálogo travado 

“cara a cara” com o professor da universidade: “ah, mas na Prática de Ensino o 

comportamento daquele aluno foi assim, assim e assim”(professor da universidade). E aí, 

eu digo: “Contudo, todavia, porém, o percurso dele foi desta maneira comigo. Então o que 

nós vamos fazer?” (PEBEST-Renata).  O modo como citou sua própria voz, dando ênfase 

ao pronome pessoal “nós”, e principalmente, pelo uso de várias conjunções de sentido 

adversativo, constrói uma imagem de professor universitário como aquele que não permite 
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que o PEBEST participe da avaliação, desconsiderando o processo vivido pelo estagiário na 

escola. Desse modo, é preciso se impor para ter um lugar reconhecido.  Ou seja, produz-se 

o afrontamento para romper com um “pacto” de obediência instaurado.   

É importante destacar que esse fragmento é um dos poucos casos em que verificamos 

a ocorrência das marcas de pessoa nós/ a gente se referindo ao PEBEST e ao professor da 

universidade. No entanto, o uso dessas marcas aparece num contexto em que se discute a 

avaliação do estagiário não para mostrar que ela é feita em conjunto, mas para apontar uma 

disputa por um lugar de poder do PEBEST. 

Como veremos a seguir, a ocorrência do nós incluindo o PEBEST e professor 

universitário pode ser explicada pelo fato de que o fragmento 26 faz parte da fala de um 

participante que afirmou ter, em algumas circunstâncias, contato com o professor da 

licenciatura. Vejamos um trecho que comprova isso: 

 

27)  

- Sim, [o contato com o professor da universidade] existe, em determinados momentos. 

Praticamente quando esse professor quer que a vontade dele seja cumprida. E quando ele 

vai até lá pra assistir a aula. E eu tenho professores que nunca apareceram para assistir à 

aula, que é uma coisa que me incomoda muito. Nunca foram e eu tive que orientar todas as 

elaborações do...esqueci agora.. do projeto da aula... (Renata) 

–  da prova de aula (Amanda)  

– da prova de aula,... ou material que seria utilizado. Eu orientei tudo. O professor não 

compareceu nunca à minha aula e eu continuo recebendo estagiários desse professor 

(Renata) 

(l. 403) 

 

No dizer “Praticamente quando esse professor quer que a vontade dele seja 

cumprida”, o professor da universidade busca ocupar uma posição de hierarquia sobre o 

PEBEST, cabendo a ele o poder de determinar o que deve acontecer no estágio segundo o 

seus desejos, desvalorizando a participação do PEBEST no processo. O advérbio 

“praticamente” é uma forma enfática usada pelo enunciador para afirmar seu discurso.  Essa 

imagem de professor construída que se coloca numa posição de superioridade se contrapõe 

a um outro que nunca foi à escola, nem para assistir à aula do estagiário. Dessa forma, o 

enunciador expressa seu incômodo com a ausência do professor da universidade, porque 

dessa forma, recai sobre ele responsabilidades na elaboração e planejamento da aula que 

demonstra não querer assumir sozinho, enfatizado pelo uso do “eu” e o pronome indefinido 

“tudo” - “Eu orientei tudo”. Reforça-se então, a visão de um trabalho que deve ser 

compartilhado e não individual. 
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No próximo excerto, por meio da citação em DD, Renata busca reconstituir o modo 

como responde ao pedido do professor da universidade que a entrega do documento 

preenchido do estágio seja intermediado pelos estagiários a fim de não precisar ir até a escola 

para buscá-lo. A solicitação do professor da universidade se manifesta pelo DI. Leiamos. 

 

28) E o documento que é preenchido que é mandado por essa Universidade, o professor 

pediu que os próprios estagiários levassem pra ele e eu falei “não! Se esse professor quiser 

ter acesso, porque isso aqui é o fechamento de um trabalho, o encerramento de tudo o que 

foi realizado, ele vai precisar vir aqui comigo. Ou ele marca um dia para que eu vá até à 

Universidade, mas por vocês eu não vou mandar”. Isso tem dois anos e a ficha ainda 

continua na minha pasta. ( Renata, l. 411) 

 

Observamos que a negação do PEBEST a tal pedido sinaliza mais uma vez a 

necessidade de se impor frente ao professor da universidade para que haja de alguma forma 

um contato entre eles durante a realização do estágio na escola. No entanto, o 

posicionamento descrito não surtiu o efeito esperado, visto que há dois anos do momento do 

fórum, as fichas ainda não tinham sido buscadas. De certa forma, o PEBEST tentou mostrar 

ao professor universitário como deveria ser o trabalho deste e a não resposta demonstra um 

exercício de poder unilateral que ignora a solicitação feita.  Assim,  constrói-se mais uma 

vez um sentido de desvalorização do trabalho do PEBEST por parte da universidade, tomado 

como totalmente indispensável para a finalização da disciplina do ES. A busca por 

reconhecimento e imposição de um espaço nessa formação novamente vem à tona nesse 

trecho. 

Além das imagens de professor universitário já comentadas, se soma mais uma na 

continuação do dizer de Renata: aquele que procura manter contato com o PEBEST. 

Vejamos o seguinte fragmento: 

29)  

- Então, assim, [o contato próximo com o professor da universidade] é muito relativo. Tanto 

assim, independente das instituições que eu recebo é relativo, de acordo com o 

comportamento do professor e não da Instituição. Então eu tenho professores da IES 1200 

que realmente vão até a IES 1. Nós fazemos uma recepção, nós conversamos, explicamos o 

que é o estágio e há uma troca realmente. Eu tenho outros que praticamente eu não conheço. 

E assim também acontece na IES 2, eu tenho professores que a gente se mantém em contato, 

que vão lá e assistem à aula, a gente debate. E outros que nunca foram. Então eu acho que, 

também, isso precisa ser revisto. Porque muitos dizem que “Eu não vou porque eu não tenho 

tempo, eu tô dando aula em outra Universidade”  

- é um trabalho menor (Rafael) 

- Então “você dá a sua nota aí que tá tudo bem”. Ou seja, você é o empregado então da 

Universidade. Isso [receber estagiários] é apagado dentro da minha instituição, que esse... 

não entra como um trabalho de orientação meu na minha instituição (Renata) 

(l.419 ) 

                                                 
200 Os nomes das instituições superiores neste fragmento foram preservadas. 
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Como podemos ver no fragmento 29, a participante relativiza sua fala afirmando que 

há professores universitários que vão pessoalmente até a escola e debatem sobre o estágio, 

em oposição à imagem de professor que nunca aparece ou mantém contato.  Contudo, o 

comportamento de “troca”, apontado como positivo segundo o ponto de vista do PEBEST, 

depende do professor e não da instituição, constituindo uma prática individual que se 

contrapõe a de uma maioria que não estabelece contato com o PEBEST. Isso fica claro no 

uso do DD que reconstitui a voz de “muitos” professores universitários ao explicar o motivo 

de não estar presente na escola durante o estágio do licenciando: “eu não vou porque eu não 

tenho tempo, eu tô dando aula em outra Universidade”201. Podemos observar no dizer de 

Renata um sentido de reprovação em relação à justificativa dada pelos professores: “Então 

eu acho que, também, isso precisa ser revisto”.  

Rafael, em sua intercepção “é um trabalho menor”, considera que o trabalho do 

PEBEST é visto como inferior pelo professor universitário. Esse ponto de vista é reforçado 

no enunciado seguinte construído por Renata usando mais uma vez o DD para indicar as 

“próprias palavras” do professor universitário: “Então você dá a sua nota aí que tá tudo 

bem”. Podemos observar, aqui, que a construção de um sentido de desvalorização vai além 

do trabalho do PEBEST. Há um sentido de desvalorização da própria escola no processo de 

realização do estágio por parte da universidade. Como se sua participação na formação fosse 

algo sem importância. 

O DD, nesses casos, mais do que ter o efeito de restituir as falas citadas, exime o 

enunciador de qualquer responsabilidade pelo citado, deixando bem marcado que o 

enunciador citante não adere ao que é dito (MAINGUENEAU, 2002).  Ou seja, busca 

distanciar-se dessa visão. Dessa maneira, é possível depreender uma crítica do enunciador à 

postura do professor da universidade de desvalorizar a escola e o trabalho do PEBEST.  

Ainda cabe destacar que o enunciador- Renata, faz uma modalização autonímica 

(AUTHIER-REVUZ, 1998) para explicar o sentido que confere à fala citada do professor da 

licenciatura e marca a entrada dessa explicação pelo modalizador “ou seja”: “Ou seja, você 

é o empregado então da Universidade”. Ao fazer esse comentário, o enunciador retoma a 

relação patrão x empregada entre a universidade e a escola, corroborando uma visão de 

superioridade atribuída à universidade em relação à escola no processo de formação do ES. 

                                                 
201 De fato, essa justificativa apareceu na fala de um dos professores universitários entrevistados: “Na verdade, 

a gente não tem tempo. A orientação é... orientador de estágio tem que ir lá na escola. Eu não vou, porque eu 

não tenho tempo pra ir” (PESTRURAL , l. 412). 
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No entanto, já não se coloca sozinho no papel de “empregado” como fez no fragmento 25, 

mas generaliza para todos os PEBESTs pelo uso do você – genérico, a fim de convocar seus 

interlocutores a compartilharem de uma posição contrária a esse lugar que “obedece” e 

àquele que desvaloriza o seu trabalho ao manter o poder de ditar as regras do estágio.  

Após fazer tal explicação, o enunciador coloca em cena que o seu trabalho como 

PEBEST é “apagado’ na sua instituição, pois não é considerado como orientação. Não 

podemos deixar de comentar as múltiplas interrupções feitas pelos participantes do fórum a 

partir do que foi dito no fragmento analisado anteriormente. Vejamos:  

 

30)  

- [o trabalho com estagiários] deveria [entrar como orientação]. Essa é a grande questão 

(Victor) 

- você trabalha como uma amiga da universidade (Amanda) 

- não entra como carga horária... (renata) 

- nós não temos esse espaço, nós não temos esse espaço (victor) 

- não entra como carga horária, não entra (renata) 

- não entra no seu planejamento... (amanda) 

- não há valorização nem da própria universidade  (victor) 

- nem da instituição (Renata) 

- burocraticamente em relação ao nosso trabalho.. (Victor) 

(l. 432) 

 

Após a discussão que apontou para uma desvalorização do trabalho do professor da 

escola na formação docente por parte da universidade, os participantes trouxeram à tona a 

falta de reconhecimento em suas próprias instituições do ensino básico, sinalizando que a 

carga horária dedicada ao trabalho com os estagiários não é contabilizada no planejamento.  

Com a presença significativa da marca do “não polêmico”, verificamos que os 

enunciados negativos dialogam com pontos de vista subjacentes que afirmam que o trabalho 

do PEBEST é um trabalho de orientação, entra na carga horária, entra no planejamento, é 

valorizado pela universidade e pela instituição de ensino básico.  Em suma, essa série de 

afirmações subjacentes vão dar visibilidade a diversos apagamentos do trabalho do PEBEST, 

se aproximando de um trabalho “voluntário”: “você trabalha como uma amiga da 

universidade” (Amanda)202. Um trabalho voluntário não se caracteriza como vínculo 

empregatício, portanto, não é remunerado. Schwartz (2011) nos ajuda a entender que a visão 

de trabalho stricto sensu está ligada ao trabalho mercantil, como se esse fosse o único 

trabalho digno de atenção. Dessa maneira, as dimensões de um trabalho de natureza não 

                                                 
202 Essa referência a “amigo da universidade” nos remete ao projeto “Amigos da escola” idealizado pela Rede 

Globo, que incentiva o voluntariado nas escolas com o objetivo de melhorar as condições nas escolas públicas. 

Dessa forma, o efeito criado no interdiscurso é que o PEBEST ocuparia um lugar de “voluntário” na formação 

docente, e não como um profissional que integra efetivamente o processo. 
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mercantil costumam ser esquecidas, enquadradas no que o filósofo chama de “parte 

invisível” e talvez isso explique parte dos apagamentos e discursos de desvalorização do 

trabalho do PEBEST203. 

A não inclusão do trabalho do PEBEST na carga horária e no planejamento do ES 

nas instituições em que atuam como contribuição para a falta de reconhecimento apareceu 

com regularidade no fórum. Para fins de exemplificação204, selecionamos o seguinte debate 

exposto no fragmento 31:  

 

 

31) 
- Porque, assim, nós estamos num colégio universitário e não temos esse reconhecimento. 

Nós fazemos esse trabalho da orientação teórica, prática, das atividades...você é um 

formador também... (Victor) 

- certamente (Renata) 

- um coformador ali. Você tem uma grande participação (Victor) 

- uma grande responsabilidade (Renata) 

- e responsabilidade também nisso. E aí, depois, isso tudo é apagado? Se você precisa disso, 

você não tem esse espaço legitimado. Então, isso contribui mais para essa distância, esse 

distanciamento entre a Universidade e a Escola. Porque o professor não vê o trabalho dele 

reconhecido institucionalmente, só burocrático. (Victor)  

(l. 477) 

 

Em “nós estamos num colégio universitário e não temos esse reconhecimento”, 

podemos inferir a partir da marca linguística “não”, um ponto de vista subjacente que diz 

que os professores que atuam em colégios universitários tem reconhecimento, uma vez que 

o vínculo determina uma certa priorização para serem campos de estágio. Nota-se que a 

afirmação subjacente é justamente o ponto de vista adotado pelo enunciador, que sustenta a 

importância do seu papel de formador. No entanto, o enunciado negativo desconstrói essa 

expectativa, apontando a existência de uma contradição. “A negação polêmica mantém 

necessariamente uma relação de contradição com o enunciado que refuta” 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 82) 

Podemos entender o deslocamento do pronome nós, se referindo ao enunciador e aos 

professores que atuam em colégios universitários, para o pronome de segunda pessoa “você” 

- como uma ampliação da “grande responsabilidade” de “coformador”, de “orientador das 

atividades” para todo o grupo de professores que recebem estagiários - você é um formador 

                                                 
203 Complementando o que vimos no bloco 1 (fragmento 11) , as práticas discursivas de desvalorização do ES 

em comparação ao PIBID podem estar vinculadas ao fato de um ser remunerado e o outro não, devido a um 

contexto sócio histórico capitalista orientado por “valores mercantis”, pelos valores de mercado. Nesse sentido, 

o valor de importância que se dá atividade humana é reconfigurado em decorrência do peso do impacto 

mercantil na vida cotidiana (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010).  
204 Não foi possível analisar todos os casos.  
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também; você tem grande participação”. Além disso, ao fazer esse deslocamento, o 

enunciador chama atenção que a falta de reconhecimento desses papéis é uma prática 

institucional generalizada - “você não tem esse espaço legitimado” -, o que contribui para a 

distância entre universidade e escola e a constituição de um trabalho apenas burocrático. 

Observamos no efeito de generalizar, uma luta coletiva por um espaço de saber e de poder 

na formação. 

Cabe assinalar que a partir desse ponto, os fragmentos de análise foram retirados de 

um contexto do fórum em que já haviam sido apresentados aos participantes os três 

fragmentos de documentos para que discutissem o seu trabalho a partir das prescrições 

oficiais. O que não significa que antes os participantes não tenham abordado aspectos que 

dialogassem com a legislação.  

O fragmento 32 dialoga com o primeiro trecho de documento introduzido no fórum, 

o qual reiteramos a seguir: 

No estágio curricular supervisionado a ser feito nas escolas de educação básica é preciso que 

exista um projeto de estágio planejado e avaliado conjuntamente pela escola de formação 

inicial e as escolas campos de estágio, com objetivos e tarefas claras e que as duas instituições 

assumam responsabilidades e se auxiliem mutuamente, o que pressupõe relações formais 

entre instituições de ensino e unidades dos sistemas de ensino. (BRASIL, PARECER 

CNE/CP 27/2001, p.1) 

 

Leiamos agora o trecho a ser analisado: 

 

32) Supondo que o professor do estágio da Universidade vá ao Colégio. Eu não tive nenhuma 

experiência desta. Como eu falei, e ainda tem, acho uma situação agravante pelo documento 

legal. Nas escolas do Estado o estagiário, vou falar da minha experiência. Colegas 

professores, que tivemos contato, dão aula na Universidade, sabem que eu sou funcionária 

pública e trabalho em duas escolas do Estado: “professora, você pode receber?” “Posso”. 

Meu colega que... “Posso encaminhar seu contato de email e tal?” Aí eu recebo o email do 

estagiário: “Professor, estou interessada. Quais os seus horários disponíveis pra você me 

atender?” E aí eu vou e envio pra ele e respondo por email. O estagiário vai até a escola 

com a documentação. (Amanda, l.543 )  

 

Diante da determinação legal, Amanda considera “grave” o fato de nunca ter tido um 

professor da universidade presente em sua escola. Assim, a partir de sua experiência, dá 

visibilidade ao modo como se dá na sua prática a relação com o docente universitário e o 

processo de envio do estagiário por meio da encenação em DD: “professora, você pode 

receber?” (professor da universidade) “Posso” (PEBEST). “Posso encaminhar seu contato 

de email e tal?” (professor da universidade). “Professor, estou interessada. Quais os seus 

horários disponíveis pra você me atender?”(estagiária). Observamos neste diálogo que, 

primeiramente, o professor da universidade faz uma consulta ao PEBEST se pode receber o 
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estagiário205 e em caso positivo, encaminha seu email ao licenciando, que entra em contato 

para ver os horários disponíveis. O fator conhecimento foi decisivo para que houvesse um 

contato, mas como evidenciado, não é um contato caracterizado por um planejamento em 

conjunto, ou seja, uma parceria no processo de realização do estágio. É um contato 

burocrático anterior mesmo ao estágio. 

Após essa interação “virtual”, Amanda relata que o estagiário providencia os 

documentos necessários diretamente na Regional a Secretaria de Educação e leva para escola 

a fim de começar o estágio. Sobre essa chegada, Amanda diz que: 

 

33) Depois de 15 dias. Chega ele [o estagiário] e fala: “Aqui professora, tá aqui a 

documentação. Tá aqui e tal, blá, blá, blá” . Traz aquela fichinha linda pra você assinar 

todos os dias que ele vem, o que ele fez e o que não fez (Amanda, l.563 ) 

 

Mais uma vez a modalidade de DD cria o efeito de autenticidade nas palavras 

relatadas, colocando em evidência um trabalho do PEBEST visto como meramente 

burocrático em que precisa assinar uma ficha atestando se o estagiário cumpriu ou não as 

tarefas exigidas. Em função do contexto, observamos que o diminutivo “fichinha” e a 

designação “linda” configuram uma ironia em que o enunciador “ridiculariza” o outro, que 

nesse caso, podemos interpretar como a voz burocrática da universidade. Dessa forma, a 

ironia permite ao enunciador produzir um enunciado com valor contraditório sem que este 

seja submetido às sanções que isso deveria acarretar. A ironia não é uma atitude 

desinteressada, mas é um gesto dirigido a um destinatário (MAINGUENEAU, 1997), nesse 

caso um gesto de crítica à universidade. Tal crítica se confirma logo em seguida, quando o 

enunciador Amanda se questiona a respeito do contato com o professor ser puramente 

burocrático, o que reduz o seu trabalho no processo de formação a uma assinatura e 

matrícula. Nesse sentido, é como se o PEBEST não tivesse poder autorizado (embora 

paradoxalmente a lei o autorizasse) dentro da formação de professores, indicando que a 

preocupação não é a escola, mas o cumprimento de uma exigência legal, como podemos ver 

no fragmento 31:  

 

34) O contato da Universidade é? Com o professor que tá lá? Nenhum. O contato que ele 

tem é a minha assinatura, com a minha matrícula (Amanda, l.567) 

 

                                                 
205 O relatado se confirmou nas entrevistas com professores universitários, no item 3.2.1.  
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Ao ser questionada pela pesquisadora a respeito da avaliação em conjunto, Amanda 

também afirmou que isso não acontece. 

 

35)  Na minha experiência não há. O que há é... como eu conheço o professor de prática por 

ser ou amigo pessoal, ou minha ex-professora, ou alguma coisa do gênero, eu vou, falo: 

“Olha, eu acho que o estagiário...” Eu mando um email... é uma coisa informal (Amanda, 

l.575)  

 

Segundo o PEBEST, o fator conhecimento pessoal define o email como o meio para 

o envio da sua avaliação ao professor da universidade, o que deixa subtendido que a 

avaliação não é formalizada e nem feita em conjunto, como determina a lei (PARECER 

CNE/CP 27/2001, p.1)206. Verificamos mais uma vez a modalização em DD para deixar mais 

visível essa situação: “Olha, eu acho que o estagiário...” (PEBEST). 

Já quase no final do fórum, a falta de um planejamento em conjunto apontada por 

Amanda é confirmada por outro participante: 

 

36) 

-E outra coisa também. A gente só pode ajudar também quando esse diálogo 

Universidade/professor ele precisa acontecer. Por exemplo, você tem... de perguntarem pra 

você se pode receber, ou seja, um contato informal, mas é um contato, por mais simplório 

que seja, é um contato. No meu caso eu nunca recebi nenhum tipo de contato (Diana) 

- a não ser o dos próprios estagiários (Renata) 

- a não ser o dos próprios estagiários indo lá (Diana)  

(l.1130) 

 

Por meio da modalização autonímica manifestada pelas marcas “por exemplo” e “ou 

seja”, o enunciador retoma o contato informal exposto por Amanda para afirmar que no seu 

caso, nem esse contato acontece, reforçando a falta de diálogo entre a escola e a universidade 

durante o ES.  

Identificamos na fala de Rafael um contraponto em relação à questão do 

planejamento em conjunto entre a escola e universidade. Leiamos o que diz: 

 

37) [o planejamento em conjunto] depende muito da relação da pessoa que tá ministrando 

a disciplina na Universidade. Por exemplo, eu tenho uma professora que é maravilhosa, 

assim comigo, sabe. Antes de enviar qualquer estagiário ela me pede: “Me dá teu 

planejamento, por favor.” Aí eu mando pra ela o meu planejamento, ela vem em cima 

daquilo, “olha se a gente fizesse isso pro 1º bimestre, isso pro 2º, isso pro 3º, pro 4º... sim, 

não, sim, não... Ótimo vamos fechar assim, assim e assado”. Depois eu conheço os alunos 

[estagiários].  

- É uma construção conjunta e negociada (Amanda) 

- Muito. Mas é uma professora. É uma professora. Então, é exatamente isso, depende muito 

e não pode ser assim né? Esse depender muito poderia ser assim... (Rafael) 

                                                 
206 Trecho levado para o debate do fórum.  
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- É que a exceção deveria ser a regra (Amanda)  

(l.580) 

 

Nesse fragmento, o enunciador, por meio da teatralização em DD, simula como 

acontece o diálogo entre ele e o professor da universidade, criando o efeito de maior 

autenticidade e aproximação a uma interação anterior.  Ao fazer isso, o enunciador dá maior 

visibilidade ao modo como a determinação legal de que o planejamento do estágio deve ser 

feito em conjunto é colocada em prática no seu trabalho de receber estagiários.  

Os enunciados “Mas é uma professora. É uma professora” e “É que a exceção 

deveria ser a regra”, confirmam que o planejamento em conjunto é uma escolha individual 

e portanto, não tem natureza coletiva, da mesma forma que constatamos no fragmento 29. O 

que leva a concluir que no geral, não há cumprimento da determinação legal.  

Com relação ao segundo fragmento da legislação apresentado no fórum como 

motivador para a discussão, destacamos algumas falas dos participantes sobre a 

denominação “profissional reconhecido”. Antes, relembremos o documento: 

O estágio curricular supervisionado supõe uma relação pedagógica entre alguém que já é 

um profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário 

(BRASIL. PARECER CNE/CP28/2001) 

 

No fragmento 38 há múltiplas tomadas da palavra entre os participantes como reação 

à pergunta feita pela pesquisadora a respeito da escolha do profissional reconhecido para 

trabalhar com estagiários.  

 

38)  

- Já que vocês tocaram no profissional reconhecido, como é que é feita essa escolha então? 

Desse profissional reconhecido? (pesquisadora) 

- Exato... olha, é pela antiguidade? (Renata) 

 - “Você pode, você pode receber fulano de tal? (Diana) 

 - “Você aceita?” (Renata) 

 - “Você aceita?” (Diana) 

 - “Você quer?” (Rafael) 

 - “Você quer?” (Renata) 

- Não, não. Você quer, não. “Você pode receber fulano?” Não perguntam se você quer. 

Porque na verdade, por exemplo, em algumas escolas.... (Diana)  

- tem gente que não quer (Renata) 

-  Eu sou a única professora de espanhol da escola, então eu não tenho nem.. (Diana) 

- então você é a reconhecida! Parabéns!(Renata) 

- Então eu sou a única professora (Diana) 

-  quem é ela? É ela a reconhecida!  (Rafael)  

(l.763) 

 

Os enunciados “você pode?”, “você aceita?”, “você quer?” estão sendo 

apresentados como DD atribuídos a um enunciador genérico que tem autoridade para 



  

216 
 

perguntar se o PEBEST aceita ou não receber estagiários. Não é possível saber exatamente 

a quem se atribui essa voz, se é à escola ou à universidade, mas ela ocupa uma posição 

dogmática que determina quem é o professor “reconhecido” para dizer sim ou não. Como 

diz Bakhtin (2006), “quanto mais dogmática for a palavra (...) mais impessoais serão as 

formas de transmissão do discurso de outrem” (BAKHTIN, 2006, p.145). 

Observamos que Diana discorda dos enunciados citados por seus interlocutores e faz 

uma correção, caracterizando o que Authier-Revuz (1998) define como uma não-

coincidência interlocutiva: “Não, não. Você quer não. Você pode receber fulano? Não 

perguntam se você quer”. Podemos notar que ao fazer essa reformulação, o enunciador 

atribui ao verbo “poder” um grau de valor mais impositivo do que o verbo “querer”. Isso 

pode ser explicado pela fato de ocupar o lugar de único docente de espanhol da escola em 

que atua - “Eu sou a única professora de espanhol da escola, então eu NÃO tenho nem..” 

Dessa maneira, não lhe caberia a alternativa de dizer se quer ou não, mas se pode receber, já 

que implicaria uma sobrecarga por estar sozinha nessa função.  

Diante dessa situação, Renata e Rafael, por meio de enunciados irônicos, deixam em 

evidência a contradição entre a denominação “reconhecido” utilizada na legislação e a 

realidade do PEBEST na escola: “então você é a reconhecida! Parabéns” e “quem é ela? É 

ela a reconhecida!”. Maingueneau (1997) chama atenção para as dificuldades de reconhecer 

uma ironia. Dessa forma, o contexto foi fundamental para identificá-la, porque embora o 

termo “reconhecido” tenha um valor positivo, o reconhecimento do PEBEST não vem 

devido a uma valorização do trabalho, mas ao fato de ser a única opção. 

 Os últimos fragmentos selecionados para esse bloco dialogam com o terceiro 

fragmento de lei inserido no fórum de discussão, destacado a seguir: 

[A escola de educação básica, uma vez que pode oferecer estágio supervisionado, se enquadra 

na seguinte obrigação do Art.9º]  

(...) III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para Orientar e 

supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente; (BRASIL, LEI 11.788) 

 

 Em resposta à solicitação da pesquisadora, os participantes expressaram sua maneira 

de interpretar as palavras “orientar e supervisionar”, demonstrando que o sentido não é óbvio 

(AUTHIER-REVUZ, 1998). Leiamos o debate:  

 

39) 

- Mas, segundo o papelzinho que eu recebo da Universidade, - os discursos – os discursos 

que chegam lá dos estagiários, o supervisor sou eu que tô em sala de aula. Que tô tomando 

conta dele. O orientador é a cadeira da Faculdade. Essa é, na minha prática, ao receber 



  

217 
 

estagiários, isso não funciona porque como eu falei, muitos deles chegam pra mim achando 

que eles vão ficar lá sentados, olhando, que eu sou a Xuxa... (Amanda) 

- Mas burocraticamente é essa a ideia (Victor) 

- burocraticamente é essa ideia (Amanda) 

- Eles vão orientar e a gente vai principalmente supervisionar. E você nunca vai ter esse 

papel de... (Victor) 

- de formador (Rafael) 

- de formador. Que quando você passa...quando você passa para a posição de orientador 

também, isso aí tem uma significação imensa. Você passa a orientar, você passa a formar. 

Mas, se você não orienta, você apenas supervisiona o que outros orientam a ele e te orientam 

também. E, em alguns casos, como você colocou, até de imposição. Então assim, que papel?  

A gente fala muito dessa questão da pouca valorização do professor na sociedade, mas a 

própria Licenciatura, o próprio professor de Licenciatura não valoriza. (Victor) 

(l.857) 

 

Deparamo-nos com um fragmento em que acontece o que Authier-Revuz (1998) 

chama de uma não-coincidência das palavras consigo mesmas, visto que as palavras são 

afetadas por outros sentidos, pelo jogo da polissemia.  Sob essa perspectiva, os enunciadores 

desenvolveram seu discurso na tentativa de explicar os sentidos atribuídos às funções de 

orientador e supervisor. 

Podemos observar que o enunciador Amanda faz uso da modalidade do Discurso 

Segundo (DS) para se apoiar em outros discursos (MAINGUENEAU, 2002), na definição 

do que seria orientar e supervisionar, eximindo-se da responsabilidade pelos enunciados 

citados.  Nesse caso, diz que, segundo o “papelzinho” (de acordo com o contexto, podemos 

interpretá-lo como sendo a ficha que o PEBEST preenche certificando o cumprimento das 

tarefas do estágio) e os discursos trazidos pelos estagiários, o supervisor seria o PEBEST e 

o orientador, o professor da universidade. Podemos ver que o uso da modalidade de DS teve 

o efeito de recuperar outra enunciação diminuindo a precisão da origem da informação 

(SANT’ANNA, 2004). Ou seja, não se atribui o dito a um indivíduo específico, mas ao 

documento oferecido pela universidade e aos discursos dos estagiários em geral:  “Se o 

citante incluiu tal discurso no fio da enunciação, é porque este tem caráter de verdade” 

(SANT’ANNA, 2004, p. 178). 

Os participantes entraram num consenso em relação a essa visão burocrática –  

“burocraticamente é essa a ideia” –  e tradicional de que o supervisor é o professor da escola 

e o orientador é o da universidade207. No entanto, marcaram sua posição de discordância 

com respeito a isso, porque concebem o sentido de supervisor como algo inferior, 

desvalorizado em relação ao de orientador. O supervisor, para eles, seria aquele que “toma 

                                                 
207 O termo supervisor é comumente usado para se referir ao profissional responsável pelo estagiário. Inclusive 

porque na Lei 11.788/2008, que regulamenta o ES em todas as áreas, não só para Licenciaturas, o chama dessa 

forma.  
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conta do aluno”, aquele que não tem estatuto de “formador”, que apenas confere o que um 

outro orientou. Já a função de orientador recebe um valor de mais importância na formação 

como podemos ver na fala de Victor: “quando você passa...quando você passa para a 

posição de orientador também, isso aí tem uma significação imensa. Você passa a orientar, 

você passa a formar. Mas, se você não orienta, você apenas supervisiona o que outros 

orientam a ele e te orientam também”. Logo, segundo o PEBEST, orientar é formar, 

supervisionar, não. A partir dessas imagens construídas, notamos que a função de supervisor 

não estaria ligada a uma atitude participativa na reflexão da prática docente, o que 

representaria uma pouca valorização no processo de formação do licenciando. Isso se 

confirma em outro fragmento em torno dessa questão: 

 

40)  

- essa palavra aqui supervisionar, ela me lembra chão de fábrica... (Renata) 

- é fiscalizar(Rafael) 

- é o encarregado (Amanda)   

- E aí, nós vamos até para a área da linguagem do trabalho, das Normas. Então, ou seja, há 

normas que vem de cima e você que é o professor você fica lá no chão da fábrica, vendo se 

isso está sendo cumprido ou não. É assim que a gente é visto. Então assim, você vai observar 

se o seu estagiário cumpriu aquilo que era esperado lá pelo professor da faculdade. E é isso 

que se espera da gente. Quando não é nada disso. (Renata) 

(l.881) 

 

 

Podemos verificar que supervisionar o estágio é comparado com o trabalho daquele 

que está no “chão de fábrica”, daquele que tem o papel de “fiscalizar” se as ordens de um 

superior foram cumpridas. Percebemos nessa comparação o atravessamento do discurso 

taylorista, em que se defendia um sujeito-trabalhador executor, cujas atividades ocupariam 

o lugar do mecânico e do repetitivo. Essa perspectiva do trabalho, segundo Schwartz (2010) 

tinha 

A preocupação ou a tentativa de simplificar a atividade humana, ou seja, de antecipá-la 

totalmente, de prepará-la de tal forma que uma vez modelada pelos outros, aqueles que 

devesse executá-la “não teriam que pensar”, como disse Taylor. Eles não têm que pensar seu 

uso de si mesmos no trabalho, pois isto já teria sido pensado por outros antes, nos menores 

detalhes (SCHWARTZ, 2010, p. 37) 

 

Portanto, o PEBEST seria alguém subordinado, que obedece e executa ordens que 

foram feitas pelo professor da universidade, mais uma vez construindo uma relação de 

hierarquia. Compreendemos essa voz trazida na relação com o interdiscurso pelo enunciador 

como uma forma de fazer uma crítica e rejeitar a visão atribuída à universidade que o coloca 

e a todos os PEBESTs num lugar daqueles que não participam do pensar sobre a prática 
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docente: “Então assim, você vai observar se o seu estagiário cumpriu aquilo que era 

esperado lá pelo professor da faculdade. E é isso que se espera da gente. Quando não é 

nada disso”. Essa rejeição também foi constatada no fragmento anterior (fragmento 39) 

pelos enunciados negativos: “isso não funciona”, “E você nunca vai ter esse papel de...de 

formador”, “A gente fala muito dessa questão da pouca valorização do professor na 

sociedade, mas a própria licenciatura, o próprio professor de licenciatura não valoriza”.  

Dessa maneira, verificamos uma tentativa de eliminar de “supervisão” um sentido 

inoportuno, de desvalorização do PEBEST e da escola, que esta palavra autoriza ou favorece.  

 

4.5.3. Bloco temático 3 – Relação PEBEST x estagiário 

 

O presente bloco teve como foco para análise a relação PEBEST x estagiário, sujeitos 

envolvidos diretamente no estágio realizado no espaço da escola. Como essa temática 

também teve uma significativa circulação no fórum (mesmo que menos do que a do bloco 

2), foi necessário fazer um recorte para selecionar os fragmentos que fossem mais relevantes 

para esta pesquisa. Importa avisar que os fragmentos priorizados foram aqueles que deram 

visibilidade a elementos do “trabalho realizado” do PEBEST. As renormalizações 

determinadas pelo “uso de si” do professor na sua prática com o estagiário, nem sempre 

explícitas nos documentos oficiais – os saberes da experiência– também foram consideradas 

como recorte. 

Cabe ainda salientar que a circulação da temática desse bloco se concentrou de forma 

mais expressiva no segundo momento do roteiro do fórum, em que os participantes 

receberam como fomento para a discussão os fragmentos de lei. Assim, a maioria dos 

fragmentos analisados dialogam diretamente com a legislação. 

O primeiro fragmento foi retirado do contexto inicial do fórum em que cada PEBEST 

tomou a palavra para comentar sobre o seu trabalho. O trecho destacado faz parte 

especificamente do momento em que Victor falava sobre a necessidade de se repensar a 

nomenclatura “observação”, uma vez que para ele, esse termo pressupõe uma atitude 

passiva, conforme analisado no bloco 1. Leiamos: 

 

41) E assim, como as colegas já sinalizaram e eu também na minha prática, desde o início, 

enfim, eu já vou interagindo com o estagiário na preparação das atividades, de prova, o 

tempo todo... facebook, acho que assim, é bem interessante, pra isso, a gente interage muito 

pelo Face. (Victor, l.135) 
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Para fins de contextualização, Victor ao dizer “como as colegas já sinalizaram” se 

refere aos fragmentos 2 e 4, quando os participantes comentaram que colocam os estagiários 

para fazerem atividades tais como: participar dos debates, participar da aula, dar opinião, 

tirar dúvidas dos alunos, elaborar algumas questões e exercícios, para marcarem seu ponto 

de vista contrário a uma postura passiva do estágio, já analisado no bloco 1. Como se pode 

ver, o enunciador concorda com esse posicionamento e por meio de um julgamento pessoal 

“acho que assim..é bem interessante” aponta que a interação entre o PEBEST e estagiário 

vai além do espaço da escola e da sala de aula, mas se efetiva também numa rede social.  

Essa questão é bastante relevante para a pesquisa porque dá visibilidade que o 

trabalho do PEBEST não pode ser considerado somente como uma atividade orientada aos 

alunos e estagiários no momento em que se encontram em sala de aula, mas também para 

ele mesmo, que é o executor de sua própria concepção e que está exposto a diversos fatores 

externos que envolvem sua atividade. Chamamos de fatores externos aqueles que estão fora 

da situação de sala de aula. Além de todos os pontos desenvolvidos por Amigues (2004)208 

(prescrições, coletivos, regras de ofício, ferramentas), podemos acrescentar alguns como 

correção ou preparação de uma prova, preparação de uma aula, os cursos feitos, a busca por 

informações em outros espaços como revistas, livros, internet etc (FERREIRA, 2007).  

Partindo dessa visão, é possível dizer que uma conversa com estagiário numa rede 

social também passa a compor a atividade do PEBEST, visto que, no momento em que esse 

professor decide estar diante do computador discutindo com um estagiário sobre a 

preparação de atividades, de prova no facebook, de fato, isso fará parte do seu trabalho. Fica 

perceptível, então, que o processo de renormalização do trabalho se deu por múltiplos 

ajustamentos e adaptações aos recursos das novas tecnologias geradas pela sociedade em 

razão de suas necessidades em um momento da história. Como diz Marcuschi (2005), 

É inegável que a tecnologia do computador, em especial com o surgimento da 

Internet, criou uma imensa rede social (virtual) que liga os mais diversos 

indivíduos pelas mais diversificadas formas numa velocidade espantosa e, na 

maioria dos casos, numa relação síncrona. Isso dá uma nova interação social. 

(MARCUSCHI 2005, p.20) 

 

Dando prosseguimento ao relato de análise, vejamos o próximo fragmento que 

também trata da interação do PEBEST com o estagiário: 

 

                                                 
208 Amigues (2004) buscou ampliar a visão do trabalho do professor ainda muito ligado ao que executa em 

sala de aula, a partir dos estudos em ergonomia da atividade. 
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42)  

- uma coisa que eu faço muito com os meus alunos, eu chamo eles[estagiários] de alunos, e 

não o fizeram comigo. O que eu mais sentia falta quando eu era estagiário era no final da 

aula, eu discuto...lá na Rural eu tenho essa possibilidade, eu sento com eles e falo assim: “O 

que você gostou e o que você não gostou do que eu fiz?” Me fala aí, critica o meu trabalho” 

(Rafael) 

- e isso é apagado (Renata) 

- Totalmente! Mas assim, é uma coisa que eu falo [para o estagiário] “critica o meu 

trabalho! Você gostou de como eu chamei a atenção daquela aluna? Você achou que aquela 

aluna merecia ser chamada a atenção? Você gostou de como eu conduzi o texto? Você acha 

que poderia ser diferente? Você acha que a minha aula foi chata, minha aula foi legal? Você 

gostaria de ter sido meu aluno?” Assim, né... “você gostaria?” eles [estagiários] pegam... 

Lá tem um vertical, então, eles [estagiários] pegam várias turmas... e eu falo: “De todas as 

turmas, qual você mais gostou e qual você não gostou?” Assim, coisas assim...tipo, “me fala 

aí a sua opinião”. Dar abertura pro cara ter opinião, pra sair de fato da passividade, tipo, 

“qual turma você gostaria de ser aluno, qual turma você gostaria de ser professor? Talvez 

a turma que você gostaria de ser aluno não é a mesma turma que você gostaria de ser 

professor. Às vezes, você dá aula pra uma turma mais apática, porém mais CDF, mais 

estereotipada como CDF é mais chato do que dar aula para uma turma mais agitada e menos 

estereotipada como CDF”. Enfim, é essa voz desse professor que ela é apagada. Ela está 

apagada, na verdade. (Rafael) 

 (l.170) 

 

Primeiramente, vale destacar que o enunciador interrompe o fio discursivo com o 

modalizador metadiscursivo “eu chamo eles [estagiários] de alunos”, para assumir e marcar 

o seu lugar como professor do estagiário, indicando que isso não é imediatamente partilhado 

por seu interlocutor e, por isso, precisa ser aclarado. Contudo, podemos compreender esse 

interlocutor como a voz do estagiário/universidade e não os participantes no momento do 

fórum se levarmos em conta a análise do fragmento 22, que evidenciou que o PEBEST não 

tem um lugar reconhecido como professor formador juntamente com o professor da 

universidade. Ainda que a noção de sobredestinatário (BAKHTIN, 1997) não tenha sido 

escolhida para apoiar nossa pesquisa, torna-se interessante recorrê-la, nesse caso, para 

compreender que além de um eu e de um você da interação verbal, é preciso considerar a 

presença de um terceiro, já que “em sua busca de uma compreensão responsiva, a palavra 

sempre vai mais longe” (BAKHTIN, 1997, p. 357). Sobre isso Rocha (2012a) explica que 

“o outro (o sobredestinatário “invisível”) a quem sempre se fala está efetivamente situado 

para além das evidências da situação empírica, como bem o atestam as diferentes identidades 

ideológicas concretas que ele é capaz de assumir” (ROCHA, 2012a, p. 133). Nessa 

perspectiva, podemos observar o deslocamento da direção da palavra ao 

estagiário/universidade, compreendido como um “terceiro” da interação, não sendo os 

interlocutores previstos originalmente.  

Identificamos nesse fragmento várias ocorrências de DD como forma de o 

enunciador fazer uma teatralização da sua própria fala dirigida ao estagiário. Observamos 
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que para introduzir essas falas o enunciador recorre ao tempo em que era licenciando para 

fazer uma denegação do agir do outro e valorizar suas escolhas como PEBEST - “uma coisa 

que eu faço muito com os meus alunos, (...) e NÃO o fizeram comigo. O que eu mais sentia 

falta quando eu era estagiário...”. Ao desaprovar o que o outro (professor da escola) (não) 

fez com ele enquanto licenciando, esse outro acaba direcionando o seu fazer diferente.  

Assim, isso é uma exemplificação da impossibilidade de apagar os debates internos e saberes 

adquiridos na experiência vivida em qualquer atividade de trabalho.  

Nessa ótica, o diálogo encenado por meio do DD dá visibilidade a esse “fazer 

“diferente” na interação do PEBEST com o licenciando durante o ES: o PEBEST criou a 

norma de fazer diversos questionamentos ao estagiário, a fim de convocá-lo a participar das 

reflexões sobre a prática com alunos do ensino básico. “A cooperação professor-alunos 

realiza-se no quadro do questionamento didático que fixa a matéria a ser pensada e o modo 

de fazer e de dizer” (AMIGUES, 2004, p. 47). Tal escolha do PEBEST constrói de si uma 

imagem daquele que estimula a troca e está aberto para receber críticas.  

Renata e Rafael entram na discussão para chamar atenção que essa voz do PEBEST 

caracterizada pela busca de uma troca, de uma reflexão faz parte do seu trabalho, mas está 

apagada. Não é reconhecida, fazendo parte do trabalho “invisível”. Indo mais além, podemos 

interpretar com esse dizer que a participação do PEBEST na formação está apagada, não está 

reconhecida.   

Passemos ao próximo fragmento de análise: 

43) É fundamental que ele [estagiário] seja bem recebido, bem acolhido. De alguma maneira 

você [PEBEST] norteia um pouco aquele profissional [estagiário], porque ele vai trabalhar 

ali em sala de aula, então é como se ele tivesse saindo um pouco do, vamos chamar assim, a 

universidade é um mundo virtual pro mundo real, ela é a prática do dia a dia. (Diana, l.231) 

 

Nesse fragmento, usando o você genérico, o enunciador coloca em evidência o papel 

do PEBEST no acolhimento e na condução do aluno em formação, valorizando o espaço da 

sala de aula nesse processo. O enunciado metadiscursivo “vamos chamar assim” reforça 

essa valorização, pois o enunciador interrompe o seu dizer para explicar a sua visão de 

universidade como um “mundo virtual” e a sala de aula como um “mundo real”. Essa 

comparação dialoga com a questão da distância entre o que se vê na universidade e a 

realidade da escola, já apontada na análise do bloco 2. Dessa maneira, o enunciador sustenta 

a importância do reconhecimento do seu trabalho e da sala de aula na formação, pois é nesse 

espaço onde o estagiário vai atuar. 
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A partir desse ponto, os fragmentos destacados fazem parte do momento do fórum 

em que já tinham sido apresentados os 3 fragmentos de lei para os participantes. 

Relembremos o primeiro documento apresentado: 

[A escola de educação básica, uma vez que pode oferecer estágio supervisionado, se enquadra 

na seguinte obrigação do Art.9º]  

(...) III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para Orientar e 

supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente; (BRASIL, LEI 11.788) 

 

O fragmento 44 dialoga com esse trecho. Leiamos: 

 

44) Eu vou partir para o terceiro tópico que fala sobre a quantidade de estagiários que nós 

deveríamos receber, que são 10. Então, assim, neste ano eu tive dez estagiários, que foi o 

máximo que eu pude acolher, com pouquíssimas turmas. Então, eu tive turmas com seis 

estagiários, e esse limite aqui não é respeitado. Quem tem que dar o ponto final sou eu. E 

muitas vezes quando Eu digo “é impossível você receber mais estagiários”, eu sou criticada. 

Porque você também tem um limite de quantas horas você vai ceder do seu planejamento 

para que aquele estagiário dê a aula dele. Quanto tempo você vai precisar para orientar 

aquele estagiário. E aí, voltando lá no que tinha sido dito antes na documentação, esses 

estagiários passam por um setor de estágio, eles assinam um documento que é levado para 

a Faculdade. Não fico com documento algum que prescreva isso. Eu desconheço de onde 

vem isso [o limite de dez estagiários]. É até interessante eu saber de onde vem... (Renata, 

l.505) 

  

A noção de distância entre trabalho prescrito e trabalho real, proposto pela ergologia, 

nos auxilia na reflexão sobre o fragmento 44. Como se pode ver, o documento de lei 

prescreve o limite de estagiários para cada profissional. No entanto, segundo o enunciador 

Renata, quem dá esse limite é o próprio PEBEST, o que nos leva a compreender que o faz 

de acordo com seus debates internos de normas. 

Para explicar melhor, Schwartz (2010) diz que esses debates são ao mesmo tempo: (1) 

debates consigo mesmo e (2) debates e valores de ordem social. Em relação ao primeiro, o 

trabalhador faz escolhas no nível de uma economia do corpo, quase que naturalmente, para 

evitar a fadiga, para tornar a situação de trabalho vivível: “vivível no sentido muito 

fisiológico, muito muscular, muito corporal” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 44). 

Quanto ao segundo, o autor o chama também de “o bem viver juntos” (ibid. p.45), em que o 

trabalhador se preocupa em não incomodar o outro, não ultrapassar essa relação de viver 

bem, politicamente. No entanto, ele não desconsidera que pode haver crises, conflitos, em 

que esse valor social não é colocado em jogo, pois o trabalhador não se interessa em saber o 

que se passa a lado.  

Geralmente esses debates não são vistos, e Schwartz (2010) chama atenção de que 

“procedemos mal não os vendo, porque isso é fundamental no trabalho” (ibid.p. 45). Nesse 
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sentido que a linguagem como entrada para uma investigação sobre o trabalho do professor 

se reforça como relevante, pois nos possibilita acessar alguns desses debates “escondidos”, 

pois eles se manifestam pelo/no discurso. Através da fala do enunciador, observamos que a 

escolha de limitar estagiários é determinada pela necessidade de o PEBEST preservar 

condições “vivíveis” do trabalho, uma vez que cada estagiário requer horas a mais no 

planejamento, aula prática e orientações. Dessa forma, isso poderia gerar uma sobrecarga, e 

provavelmente, uma queda no rendimento do professor. Ademais, identificamos que essa 

escolha gera conflitos no coletivo de trabalho, evidenciado pela crítica feita à fala 

modalizada em DD atribuída ao próprio enunciador PEBEST: “quando eu digo “é 

impossível você receber mais estagiários”, eu sou criticada”. O conflito ecoa no seu dizer 

por meio de uma voz que parece não saber o que se passa com o PEBEST, e por isso critica 

suas escolhas. Há, portanto, particularidades do trabalho do PEBEST que não recebem a 

devida valorização.  

É interessante notar que, na fala simulada em DD, o enunciador se desloca do eu, 

para o você, provocando o efeito de que não fala em defesa de melhores condições no 

trabalho para si mesmo, mas fala em defesa de todos os PEBESTs. Releiamos: “é impossível 

você receber mais estagiários”    

Outro ponto que merece comentário é a falta de prescrição oficial que o enunciador 

afirma ter, seja por meio da ausência de documento - “Não fico com documento algum” -, 

seja pelo seu desconhecimento em relação ao documento de lei – “Eu desconheço de onde 

vem isso”. Chamou-nos atenção que, mais adiante no fórum, outro participante retomou essa 

questão para fazer uma comparação com o projeto PIBID. Leiamos o que ele diz:  

 

45)  

- Eu queria falar. Eu, pelo PIBID, tenho esse limite de dez estagiários por professor. Eu sei 

desse limite aqui. (Rafael) 

- ah então tá relacionado a isso? (Renata) 

- pelo PIBID. O PIBID não pode mais de dez. Tem que ser dez. Aí eu fiquei pensando assim... 

olha aqui, eu nunca imaginei que para estagiário... todo mundo que pega estagiário, ninguém 

sabe desse limite. (Rafael0 

 (l.835) 

 

 Segundo Rafael, que além de PEBEST é professor bolsista do programa, o projeto 

PIBID tem a mesma determinação oficial de 10 “estagiários”209 por professor. Ao afirmar 

que como PIBID tem conhecimento da lei – “Eu sei desse limite aqui’, mas como PEBEST 

                                                 
209 Reparemos que ele se refere aos licenciandos como estagiários, o que reforça a tensão entre os dois, já 

discutida no bloco 1. 
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não, inclusive generalizando para todos os professores – “eu nunca imaginei que para 

estagiário... todo mundo que pega estagiário, ninguém sabe desse limite”, coloca em cena 

mais uma vez a polêmica entre o ES e o programa do governo. O questionamento surpreso 

de Renata e o dito por Rafael evidencia que o projeto financiado pela CAPES possui uma 

estrutura de regulamentação mais desenvolvida e melhor acessada pelos sujeitos envolvidos, 

o que corrobora discursos de desvalorização do ES em relação a ele.  Postulamos que essa 

polêmica pode estar ligada ao fato de um ser remunerado e outro não, porque estamos 

inseridos num sistema capitalista210. No entanto, concordamos com Foucault (2003) quando 

diz que para que existam as relações de produção que caracterizam as sociedades capitalistas, 

é preciso haver, além de um certo número de determinações econômicas, relações de poder 

e saber: “Poder e saber encontram-se assim firmemente enraizados; eles não se superpõem 

às relações de produção, mas se encontram enraizados muito profundamente naquilo que as 

constitui” (FOUCAULT, 2003, p. 126).   

Ainda sobre a determinação oficial que limita para 10 o número de estagiários, 

destacamos a fala de outro participante do fórum: 

46)  

- Então, chegar e colocar Deus e o mundo não há condições. Eu lembro de épocas, 

principalmente no segundo semestre, que é mais curto, de ter um número grande de 

estagiários e era desesperador. Você fazer com que todo mundo conseguisse ser encaixado, 

que as aulas ficassem boas o suficiente, não só pra o estagiário ser avaliado, mas pro aluno 

que ia receber aquela aula também não sair em desvantagem. Porque ainda tem isso. Você 

tá formando aquele aluno, o adolescente e a criança, enfim. Então isso não é uma 

brincadeira, isso é algo que é muito sério. Você tem que ter um tempo de dedicação, de 

orientação desse estagiário para que ele consiga dar a sua... dar a aula dele e ao mesmo 

tempo contemplar os meninos da educação básica. Não é fácil, entendeu? Então, isso aqui 

as pessoas colocam como se fosse uma coisa qualquer. Não é uma coisa qualquer...  (Bruna) 

- Um depósito (Rafael) 

- E quando você fala de dez estagiários, você fala de dez datas que precisam ser negociadas 

com o professor da Universidade para que ele possa estar presente e as datas não batem 

nunca. (Renata) 

 (l.529) 

 

Através do enunciado negativo “Então, chegar e colocar Deus e o mundo não há 

condições”(Bruna), observamos que o enunciador reforça a impossibilidade de receber um 

número elevado de estagiários apontada no fragmento anterior, contrariando uma voz 

subjacente que diz que o PEBEST tem condições para isso. Verificamos, portanto, duas 

vozes que se confrontam encenando um embate de posicionamentos em relação a um dado 

tema: de um lado, a voz da prescrição e do outro, a voz da experiência.  

                                                 
210 Os estudantes de Licenciatura recebem uma bolsa no valor de R$400,00 (quatrocentos reais). Já os 

professores de escolas públicas de educação básica que supervisionam um mínimo de cinco e um máximo de 

dez bolsistas da licenciatura, recebem o valor de R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais). 
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Ao recorrer ao saber da experiência, o enunciador sustenta e fortalece seu ponto vista 

- “Eu lembro de épocas, principalmente no segundo semestre, que é mais curto, de ter um 

número grande de estagiários e era desesperador” – e dá visibilidade à dificuldade de dar 

conta de algumas tarefas que o trabalho do PEBEST implica como conseguir encaixar os 

licenciandos nas turmas e preservar a qualidade das aulas tanto para avaliação do estagiário, 

quanto para os alunos do ensino básico.  

A negação polêmica se mostra, mais uma vez, produtiva na análise para identificar 

que, em um mesmo enunciado, sobrepõem-se duas visões contrárias relativas ao que se crê 

sobre o trabalho do PEBEST. Nos enunciados “isso não é uma brincadeira”, “Não é fácil, 

entendeu? Não é uma coisa qualquer”, o enunciador inscreve vozes subjacentes que dizem 

que o trabalho do PEBEST é uma brincadeira, é fácil e é uma coisa qualquer. Podemos 

observar que para o primeiro enunciado, o enunciador faz uma retificação – “isso não é uma 

brincadeira, isso é algo que é muito sério” –   seguida de uma refutação associada à 

justificativa de que o trabalho exige tarefas complexas de tempo de dedicação, de orientação 

de licenciandos, porque crianças e adolescentes estão sendo formados por meio da aula que 

o estagiário ministra como avaliação do estágio. Essa justificativa pode ser atribuída também 

aos outros casos de negação feitos pelo enunciador, para combater a crença daqueles, 

tratados pela forma indefinida de “pessoas”, que desvalorizam a orientação que deve ser feita 

pelo PEBEST no momento de ES.   

As intercepções de Rafael, ao retomar a concepção de estágio como um depósito de 

alunos (conforme fragmento 9), e de Renata, ao acrescentar às tarefas já apontadas, a 

necessidade de ter que negociar datas para que os professores universitários estejam 

presentes na avaliação dos licenciandos, reforçam o combate em defesa de uma maior 

valorização do trabalho do PEBEST. O fragmento 46 denota, portanto, uma distância entre 

o que é prescrito e o que é realizado, uma vez que segundo o PEBEST, a determinação legal 

de receber 10 estagiários está em dissonância com a realidade concreta do estágio na escola.  

 Victor, quase no fim do fórum retomou essa questão do limite de estagiários para 

dizer que, na sua instituição, tal determinação foi renormalizada para adequar às 

variabilidades impostas. Vejamos: 

 

47) Aproximadamente uns cinco estagiários para cada professor, todas as disciplinas. Agora 

tem uma cota, tem um limite, só até três estagiários que a gente recebe por turma (...) isso é 

uma norma do colégio universitário (Victor, l.1241) 

 

Avançando com a análise, leiamos o fragmento 48: 



  

227 
 

48) E o trabalho eu acho assim, prazeroso. É uma coisa que eu falo com os meninos 

[estagiários]. Assim, eu me divirto muito dando aula. A minha aula... Eu gosto de dar. Eu 

gosto de dar aula. Acho que meus alunos gostam da aula também. O tempo passa. Isso que 

eu falo com eles [estagiários], assim, sabe? Se a aula for chata, cara, tu vai odiar esse 

professor. Tem que gostar daquilo que você faz. Você tem que sentir prazer, tem que sentir 

tesão naquilo que você faz. Se você não sentir o mínimo de prazer e tesão naquilo que você 

faz você, você vai ser chato. E se você for chato, a tua aula vai ser chata. E se a tua aula for 

chata os alunos não vão gostar desse comportamento, Não\ vai rolar. Não vai rolar química. 

Não vai rolar isso, sabe? (Rafael, l.659) 

 

Observamos que o enunciador usa a modalidade em DD atribuída à própria voz para 

encenar o diálogo com o estagiário, a fim de mostrar de que forma ele participa da construção 

dos saberes do futuro professor a respeito da compreensão sobre o próprio trabalho, sobre a 

própria prática. Nessa interação em DR, o enunciador PEBEST  “eu” se dirige diretamente 

ao estagiário “você/tu”, garantindo que se ele tiver vontade, paixão por lecionar, ele não será 

um professor “chato” e os alunos vão gostar dele. Também podemos compreender a 

transição do eu para você/tu como uma forma de generalizar, ou seja, primeiramente o 

enunciador toma o gosto em dar aula como individual e depois generaliza, sugerindo que 

todo professor deve ter prazer no que faz, buscando concordância do grupo. Tal compreensão 

do trabalho do professor nos remete a um sentido muito recorrente no senso comum, como 

algo relacionado ao prazer e a uma vocação maternal associada à doação e amor. Não é 

difícil ver, por exemplo, a mídia se apropriando desse discurso e o multiplicando em 

inúmeras reportagens que produz. 

Em momento subsequente, Rafael retoma a palavra para continuar a mostrar como 

se dá a interação “face a face” com o estagiário e é complementado pelos participantes: 

49)  

- Uma coisa que eu enfatizo muito o tempo todo pros meus meninos [estagiários] é: ‘Não 

procure um método perfeito, Não existe”. Eu falo muito em Rafael’s métodos, é o meu, é o 

meu... (Rafael) 

- exato, cada um encontra um caminho (Renata) 

- método que eu encontrei (Rafael) 

- e que não necessariamente vai ser bem sucedido com o outro (Amanda) 

-  Olha, e às vezes, você pensa que você faz um planejamento, assim como o nome diz, é um 

plano, pode dar certo, como pode não dar certo (Diana) 

- E quase sempre não dá certo (Rafael) 

- Quase sempre não dá certo, é engraçado (Diana) 

- e eu mudo tudo (Rafael) 

- é importante o estagiário perceber isso e participar dessa constante.. (Victor)  

(l.699) 

 

O debate exposto no fragmento 49 deixa claro a importância do PEBEST na 

construção de saberes do futuro professor, especialmente, no entendimento de que toda 

atividade de trabalho é singular, e, portanto, não é de todo previsível. A fala em DD do 

enunciador Rafael - “NÃO procure um método perfeito, NÃO existe” (PEBEST) convoca o 
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estagiário para refletir que nem sempre o planejado, ou seja, o que se diz que se deve fazer, 

é o que efetivamente se faz. A distância entre o trabalho prescrito e realizado é sempre 

renormalizada (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010). Isso é verificado em todo o fragmento, 

mais fortemente, na fala de Victor: “eu mudo tudo” 

 A sequência de enunciados com a marca do não polêmico – “Não existe [método 

perfeito]; [o método de uma pessoa] não necessariamente vai ser bem sucedido com o outro;  

[o planejamento] quase sempre não dá certo” –  apontam o embate de vozes com pontos de 

vista contrários, cujas afirmações subjacentes – existe [método perfeito]; [o método de uma 

pessoa] vai ser bem sucedido com o outro;  [o planejamento] quase sempre dá certo -  

apresentam a atividade de trabalho como algo previsível, ou seja,  o planejamento e os 

métodos utilizados seriam estáveis. Segundo Maingueneau (1997), a voz que sustenta o 

ponto de vista que está sendo rejeitado pode ser assumido por diferentes enunciadores: o 

destinatário, um indivíduo, uma outra imagem do locutor, a opinião pública, etc. Nesse caso, 

incluiríamos o estagiário e os cursos de formação entre essas possibilidades. 

Trazendo as reflexões de Schwartz (1997), o trabalho efetuado não corresponde 

nunca ao esperado, pois o indivíduo se depara com diversas fontes de variabilidades que 

podem estar relacionadas ao sistema técnico organizacional, a si mesmo e ao coletivo de 

trabalho. É necessário levar em conta que uma aula é um espaço de interação em que os 

alunos também são sujeitos participantes desta interação e que existe uma estrutura escolar 

que define o trabalho do professor. Só para não deixar de exemplificar, o professor pode 

chegar à escola e ter uma atividade extra que reduzirá o seu tempo em sala. Nesse momento 

ele terá que reorganizar o programado no seu planejamento. Por isso, não é só preparar um 

planejamento e um método “perfeito” que significará que tudo sairá exatamente como foi 

planejado e perfeito. Existem outros fatores que podem influenciar o trabalho. 

Em “é importante o estagiário perceber isso e participar dessa constante 

[mudança]”, reforça-se o ES como um espaço fundamental para que o licenciando tenha 

contato com essa reflexão ainda durante a formação, o que poderá amenizar frustações e 

sofrimentos futuros quando um planejamento não der certo, ou quando um método não 

funcionar como o esperado.  

Dando andamento à análise, verificamos ao longo da discussão do fórum pontos de 

consonância e divergência no que tange à relação entre o PEBEST e o estagiário no momento 

em que chega na escola para fazer o estágio. Selecionamos a título de exemplificação alguns 

fragmentos que versam sobre essa questão.  
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50)  

- Olha, eu sempre falo uma coisa que eu tento pelo menos, pela experiência que eu tive, eles 

[estagiários] chegam lá na nossa sala, NÃO sei... nós somos os bichos né, pra eles...não sei.. 

os olhinhos, olhinhos, pra mim pelo menos.. (Diana) 

- pra mim também (Renata) 

-  sabe? Não conseguem nem andar (Diana) 

- você acha que eles têm medo? (Rafael) 

- Medo. Eles têm medo, eles têm medo de falar de abrir a boca, então aquele estágio de 

observação.... eles não conseguem nem ficar à vontade pra observar a sua própria aula. Eles 

não têm nem posicionamento. Então, assim, a gente precisa de alguma maneira quebrar um 

pouco, esse, esse... (Diana) 

- estigma (Renata)  

(l.1112) 

 

Em: “Olha, eu sempre falo uma coisa que eu tento pelo menos, pela experiência que 

eu tive, eles [estagiários] chegam lá na nossa sala, não sei... nós somos os bichos né, pra 

eles...não sei.. os olhinhos, olhinhos, pra mim pelo menos..”, o enunciador Diana antecipa 

que vai expressar um posicionamento pessoal baseado na sua experiência e faz sequentes 

reformulações do seu discurso com o modalizador metadiscursivo “não sei” marcando sua 

hesitação ao tratar da imagem que acredita que o estagiário constrói do PEBEST no início 

do estágio. Diante da sua incerteza, ao mesmo tempo que abre a possibilidade de uma 

discordância, ou nas palavras de Authier-Revuz (1998) de uma não-coincidência 

interlocutiva – “pra mim pelo menos” – , busca o consentimento do grupo usando o pronome 

“nós”, a fim de não se “sentir” sozinho na imagem de “um bicho” – “nós somos os bichos 

né, pra eles”. Como verificamos, tal imagem é acolhida por Renata e complementada por 

Rafael, ao questionar se o medo pode ser uma causa para uma postura de esquiva dos 

estagiários.  

Sob nossa perspectiva teórica, “o discurso é considerado no bojo de um 

interdiscurso” (MAINGUENEAU, 2002, p. 55), e por isso, só adquire sentido na relação 

com outros discursos.  Portanto, na relação interdiscursiva, o sujeito enunciador se identifica 

com um “bicho-papão”, ser imaginário das histórias infantis, construindo uma relação entre 

PEBEST e estagiário no início do estágio associada a de um “monstro” comedor (PEBEST) 

de criancinhas (estagiários). Desse modo, essa relação discursiva, impelida pela modalização 

autonímica presente no dizer de Diana, constitui o estágio como um espaço marcado por 

uma barreira do medo que precisa ser quebrada pelo PEBEST. 

A seguir, destacamos um fragmento que foi retirado de um conjunto de falas 

motivadas por um questionamento de um dos participantes: “Como é que os alunos [do 

ensino básico] reagem diante de um estagiário?” (RAFAEL, l.1149) 
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51) Bom, comigo acontece assim, de... como a gente não tem essa prévia na escola, assim, 

de quantos estagiários você vai receber, você tá recebendo num determinado dia. Como é 

muito negociado diretamente com os próprios estagiários. Quando eu os recebo, faço 

questão. Eu entro em sala de aula, eu apresento pelo nome de cada um e explico pra turma 

que eles tão ali. Qual é o motivo de eles estarem ali. Peço a colaboração de todos [alunos 

do ensino básico]. Brinco com eles [alunos do ensino básico], falo assim: “gente, não 

assustem. Eles são os meus futuros colegas. Não assustem, porque professor tá em extinção, 

por favor” Faço essa brincadeira com eles. Mas em determinadas situações tem aquela coisa 

do aluno que eu não sei até que ponto é uma reação (Amanda) 

- Eu não sei também sabe? (Rafael) 

- de exclusão do estagiário, ou se é insegurança do próprio aluno. Porque assim, com o 

professor você já tá acostumado. (Amanda)  

(l.1163) 

 

Percebemos, no início do fragmento 51, que o enunciador se confunde pela dispersão 

dos pronomes empregados : “Bom, comigo acontece assim, de... como a gente não tem essa 

prévia na escola, assim, de quantos estagiários você vai receber, você tá recebendo num 

determinado dia”.  O eu que aí se exibe se mistura com os professores da escola estadual 

em que atua (a gente) e com a generalização do PEBEST (você-genérico), evidenciando a 

heterogeneidade constitutiva do sujeito.  

Na sequência, para trazer a própria voz em DI para o discurso, o enunciador retoma 

o uso do eu, marcando as suas próprias normas fundadas na sua experiência de lidar com 

uma situação de imprevisto, nesse caso, o fato de ele mesmo e os alunos do ensino básico 

não terem conhecimento prévio sobre a chegada de licenciandos211: “Eu entro em sala de 

aula, eu apresento pelo nome de cada um e explico pra turma que eles tão ali. Qual é o 

motivo de eles estarem ali. Peço a colaboração de todos [alunos do ensino básico]”. Ao 

desenvolver suas estratégias, o professor tenta suprir a carência de uma preparação prévia 

junto aos alunos para a recepção dos estagiários. 

Observamos que o recurso do DD em seguida, também como modalização da própria 

fala, provoca o efeito de aproximação com a situação enunciativa da chegada do estagiário 

na sala de aula. É como se o diálogo com os alunos do ensino básico estivesse acontecendo 

naquele momento da enunciação do fórum: “gente, não assustem. Eles são os meus futuros 

colegas. Não assustem, porque professor tá em extinção, por favor”. Essa fala simulada em 

DD está atravessada por uma questão importante que é o fato de que cada vez menos pessoas 

estão interessadas em serem professor na sociedade brasileira. Como dizem Deusdará e 

Rocha (2011), “não há nada mais fácil de ser asseverado do que a falência de muitas 

                                                 
211 Tal desconhecimento prévio acerca da chegada de estagiários também apareceu na fala da representante do 

município de Niterói: “No meu caso lá, não tem como ter uma conversa prévia [com os alunos do ensino 

básico], porque eu não sei se eu vou receber ou não. E de repente ele [estagiário] cai de paraquedas (Diana, l.  

1.196) 
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iniciativas da escola” (DEUSDARÁ; ROCHA, 2011, p. 41). Além disso, existe um consenso 

de que o professor é um profissional muito mal pago, o que também contribui para denegação 

dessa profissão.  Dessa forma, o discurso do enunciador acaba reproduzindo sentidos de 

desvalorização do trabalho do professor perante o estagiário e os alunos do ensino básico. 

Não são todos os casos em que o PEBEST e os alunos da escola recebem o estagiário 

sem estarem preparados. Vejamos um contraponto no fragmento 52: 

 

52) Acho que também a política da instituição que eu leciono já deixa o aluno preparado 

para a recepção do estagiário. Porque eles[instituição] recebem em todas as disciplinas 

(Renata, l. 1217). 

 

Por meio de um julgamento pessoal “eu acho que”, o enunciador acredita que a 

política da instituição em que atua de receber estagiários em todas as disciplinas faz com que 

os alunos já estejam acostumados com a circulação de licenciandos. Talvez isso se justifique 

pelo fato de que esse representante ocupa um lugar institucional de valorização muito maior 

do que outros212. Como já vimos no item 3.2.1.4, o CEFET é o colégio que mais recebe 

alunos de espanhol de duas universidades públicas, e isso lhe garante uma relação cotidiana 

com o estagiário.    

No fragmento seguinte, Amanda toma a palavra para teatralizar a interação com o 

estagiário acerca das atividades do estágio. Leiamos: 

  

53) Sou tia que fala “você vai fazer...” “você veio aqui legal, pra observar, olha você vai 

fazer assim: Tal dia você vai preparar, por exemplo, eu trabalhei esse, esse e esse ponto. 

Você vai trabalhar, você vai me mandar por email, vou dar uma olhada, exercícios de 

revisão. Porque eles [alunos do ensino básico] vão fazer prova daqui  a uma semana”. 

Enfim, quando tem o momento da aula do estagiário o aluno [do ensino básico] chega e fala 

assim: “professora, professora não entendi”. “Eu não sou professora agora, eu sou aluna, 

igual a vocês. Pergunta para o professor. Ele que é o regente”. Aí eles arregalam dois olhos 

assim: “mas, eu posso perguntar?” (Amanda, l. 1183) 

 

Nesse fragmento, o DD foi utilizado novamente para encenar o diálogo do PEBEST 

com o estagiário, a fim de dar visibilidade ao seu trabalho com o efeito de um “explicar 

fazendo”. Notamos que quando o enunciador PEBEST diz “você veio aqui legal, pra 

observar” retoma a expectativa atribuída ao estagiário de uma observação passiva, a qual é 

quebrada por ele, quando propõe diversas atividades durante o estágio: “olha você vai fazer 

assim: Tal dia você vai preparar, por exemplo, eu trabalhei esse, esse e esse ponto. Você 

vai trabalhar, você vai me mandar por email, vou dar uma olhada, exercícios de revisão. 

                                                 
212 Rever fragmento 12. 
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Porque eles [alunos do ensino básico] vão fazer prova daqui a uma semana”. Essas falas 

consolidam o fazer do PEBEST como forma de assumir uma posição de reconhecimento no 

estágio.  

É interessante ainda comentar que o enunciador traz a voz dos alunos do ensino 

básico para o seu discurso, criando o efeito de autenticidade, reconstruindo a situação de 

enunciação da aula do estagiário: “professora, professora não entendi”(alunos do ensino 

básico). “Eu não sou professora agora, eu sou aluna, igual a vocês. Pergunta para o 

professor. Ele que é o regente” (PEBEST). Aí eles arregalam dois olhos assim: “mas, eu 

posso perguntar? (alunos do ensino básico)”. A presença da “não-pessoa” no diálogo 

encenado como referência ao estagiário é uma forma de mostrar que os alunos do ensino 

básico não o reconhecem como professor, e por isso, é como se ele não estivesse ali naquele 

espaço. Em contrapartida, serve também para marcar fortemente a inserção do licenciando 

na situação de sala de aula, constitutiva do seu trabalho. 

 Passemos ao próximo fragmento de análise. 

54) com os meus [estagiários] eu costumo fazer o favor pra eles de levá-los inclusive para o 

conselho de classe. Eu convido os meus estagiários para participarem. (Amanda, l. 1211) 

 

O que chama atenção nesse fragmento, é que o PEBEST coloca em prática o “uso de 

si”, e através de escolhas pessoais decide incluir na experiência do ES uma atividade 

constitutiva do trabalho do professor que vai além da interação com alunos numa sala de 

aula: o conselho de classe. “Se ignoramos este debate de valores, não compreendemos o 

trabalho” (SCHWARTZ, 2010, p.46). 

Seguimos uma perspectiva de que a atividade do professor não deve ser vista como 

individual, limitada à sala de aula e às interações com os alunos, mas como uma atividade 

coletiva (AMIGUES, 2004). Deve-se levar em conta sua relação com a instituição que o 

emprega, os pais e o coletivo de trabalho: “Se admitimos que o trabalho é sempre 

singularização ou ressingularização, por si mesmo, devemos reconhecer, por outro lado, que 

não agimos de forma individual. Não agimos sozinhos” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, 

p. 191). Nesse sentido, é importante perceber que existe uma estrutura escolar definidora de 

prescrições em vários níveis hierárquicos que define o trabalho do professor e afeta as 

relações com os colegas, com os alunos e com as famílias destes. O conselho de classe faz 

parte dessa estrutura. Por essas questões, o fragmento aponta o ES como um espaço 

importante para que o licenciando possa refletir que na sua prática, o professor deve 
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estabelecer e coordenar relações entre vários objetos constitutivos de sua atividade 

(AMIGUES, 2004).  

O último fragmentos do bloco 3 mostra que a relação entre o PEBEST e estagiário 

pode se constituir como uma parceria diante dos imprevistos do cotidiano:  

 

55) [os meus estagiários]Foram maravilhosos, porque já passaram... Porque já seguraram 

rebordosas comigo, de assim, ocasiões de, como eu dou aula em Niterói, às vezes, né, você 

tem aqueles infortúnios na Ponte. De eu ligar e eles moram em Niterói, e eu falar: “Gente, 

ó, o material já tá aí. Já tá pronto. Inicia a aula pra mim”. Eu chegar e a turma tá toda 

envolvida, abraçar a ideia, do projeto (Amanda, l. 1245) 

 

Como explicam Telles e Alvarez (2004), no momento de realização da tarefa, a 

pessoa se encontra diante de diversas fontes de variabilidades. No caso do fragmento, a 

variabilidade foi um problema no trajeto até a escola, fazendo com que o PEBEST precisasse 

adaptar o que estava prescrito. O processo de renormalização que corresponde ao ato de ligar 

para os estagiários e pedir que comecem a aula até conseguir chegar se torna visível pelo uso 

do DD atribuída à voz do PEBEST dirigida aos estagiários: “Gente, ó, o material já tá aí. 

Já tá pronto. Inicia a aula pra mim”.  

Ainda que seja um caso particular e compreensível se tomamos como apoio os 

estudos do trabalho, essa fala em DD nos remete a um discurso em circulação que diz que 

durante a realização do ES na escola, o PEBEST não quer trabalhar colocando o estagiário 

para dar aula no seu lugar. E até pode ser que isso de fato aconteça na prática de alguns 

professores. Mas o que importa para esta pesquisa, é observar que essa voz, identificada na 

relação com o interdiscurso, causa polêmicas e integram uma rede de outros discursos que 

desvalorizam o trabalho do PEBEST na formação docente.  

  No próximo capítulo, apresentamos os resultados de pesquisa. 
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CAPÍTULO V: SENTIDOS SOBRE O TRABALHO DO PROFESSOR DA ESCOLA 

BÁSICA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: UMA ETAPA DE PARTICIPAÇÃO 

 

 
Se as pesquisas voltadas para os discursos sobre o trabalho 

distanciam-se de uma realidade pontual do homem em 

situação de trabalho, elas se aproximam, em contrapartida, 

das múltiplas linhas de força que remetem às instituições 

atravessadas nesse ator social – linhas de força que, em 

última instância, são responsáveis pela produção de 

subjetividades (ROCHA, DAHER, SANT’ANNA, 2002, p. 

90) 

 

A análise do bloco 1 demonstrou haver um consenso entre os participantes sobre 

conflitos entre concepções para a definição do que é ES, especialmente na sua etapa de 

observação. As falas trazidas em DR como forma de teatralização de diálogos em situações 

anteriores foram fundamentais na identificação de um embate entre o que, segundo os 

PEBESTs, seria a concepção da escola, representada pela própria voz e o que seria a da 

universidade, representada pela voz do estagiário.  

Segundo os PEBESTs, em oposição à visão da universidade, o discurso da escola 

considera que o estágio de observação não se restringe a um espaço de passividade, em que 

o estagiário apenas observa o professor, sem que haja nenhuma troca entre eles. Portanto, o 

fórum se configurou como uma oportunidade de os participantes fazerem suas críticas e 

salientarem a falta de um lugar reconhecido e compartilhado com o professor da 

universidade na formação docente. A falta de reconhecimento suscita no PEBEST uma 

postura de enfrentamento a fim de impor a valorização do seu trabalho. 

Como forma de desconstruir a visão de “passividade”, cogitou-se a possibilidade de 

uma mudança na nomenclatura. Essa questão exemplifica claramente que o poder é 

construído pelo/no discurso, porque os sentidos não se reduzem às escolhas lexicais 

utilizadas. Vão além dos signos. É nesse “além”, que aparecem as dispersões e polêmicas 

(MAINGUENEAU, 2007, p. 83). 

Podemos verificar também por meio da análise do bloco 1 uma concepção de estágio 

como apenas cumprimento de horas, resultado, de acordo com o PEBEST, de um Reforma 

das Licenciaturas realizada sem nenhuma reflexão mais aprofundada além de uma divisão 

de carga horária exigida por lei. Não é difícil encontrar discursos em circulação no meio 

acadêmico que confirmam essa visão. Estudos como o de Gil (2011) trazem à tona polêmicas 

que envolvem a Reforma como uma questão mais de carga horária, do que filosófica. 

Ademais, cabe destacar que, o cumprimento de horas foi apontado na fala de alguns 
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professores universitários entrevistados como uma visão que circula entre os estagiários213, 

o que pode indicar uma naturalização desse discurso. Quando se coloca o tempo disciplinar 

como regulador da atividade do estágio acima de qualquer possibilidade de reflexão sobre o 

trabalho, apaga-se a construção do saber da experiência proporcionado pela troca com o 

PEBEST e anula-se a dimensão do estágio como um “encontro” do trabalho, tomado como 

um constante debate de saberes, de normas e valores. Conceber a formação sob a perspectiva 

ergológica, na qual nos baseamos, é “se consagrar às complexidades da atividade humana, 

ao elemento da história, aos “encontros”, o que impõe procedimentos de abordagem 

ajustados a essa matriz da historicidade” (FRANÇA, 2009, p.109). Se não há esse 

entendimento, o estágio na escola como a realização do “encontro” com o saber da 

experiência é visto como dispensável, e a universidade recebe sozinha a função de discutir a 

complexidade do trabalho docente.  

As análises do bloco 1, ainda possibilitaram observar que, segundo o PEBEST, a 

criação do Projeto PIBID tem colaborado para a construção de um entendimento de estágio 

inferiorizado, já que o programa do governo financiado pela CAPES prevê também a ida de 

licenciandos à escola de educação básica. Alguns embates podem talvez explicar essa 

desvalorização do ES em relação ao PIBID apontada no fórum, tanto no âmbito escolar, 

quanto universitário, entre os quais destacamos: os bolsistas PIBID (tanto licenciandos 

quanto professores) possuem recursos financeiros para desenvolver atividades extras na 

escola, enquanto os estagiários e PEBESTs têm que realizar tarefas sem qualquer 

remuneração,  resultando em desigualdades de condições de trabalho; Os professores da 

escola básica podem recusar-se a receber estagiários, e os professores da licenciatura podem 

não se dedicar ao ES sob a alegação de que estão sobrecarregados com os bolsistas e com as 

atividades do programa214; Os estagiários, que também são bolsistas do programa, postulam 

que o estágio pode ser substituído ou reduzido pelo PIBID etc. Essas são algumas das 

polêmicas envolvidas nessa dualidade que ainda precisariam ser melhor problematizadas, 

mas que não caberiam nesse estudo. 

                                                 
213 Vejamos um exemplo retirado das entrevistas: “Pra mim o estágio não é algo que ele [estagiário] vai lá 

cumprir aquelas horinhas, acabou, fechou, fim de papo” (PESTUERJ, l. 202). Nota-se pela presença da negação 

polêmica que existe uma voz subjacente que diz que o estágio se limita a cumprir as horas exigidas e essa voz 

pode ser atribuída aos estagiários. 
214 Essa alegação apareceu na fala de um dos docentes universitários entrevistados: “A orientação que a gente 

recebe é que o professor [da universidade] tem que ir [à escola campo de estágio]. Mas é impossível o professor 

que dá tantas disciplinas, que é responsável pelo PIBID da universidade inteira. Eu por exemplo sou 

institucional do PIBID. Impossível. Não dá tempo” (PESTRURAL 2, l. 407). 
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A questão da criação do PIBID levantada pelo PEBEST trouxe à tona indefinições a 

respeito do que seja e do que deve ser feito no ES, evidenciando uma falta de prescrição no 

trabalho do PEBEST. Esse “não saber” recai sobre o professor que, a partir das requisições 

do trabalho com estagiários, cria suas próprias normas e faz constantes renormalizações, já 

que a atividade é sempre única, singular. Isso é reforçado pelo capítulo III, pois apesar da 

legislação determinar que o ES obrigatório dos cursos de licenciatura deva ser realizado na 

educação básica, a participação do professor da escola não recebe visibilidade nos prescritos 

oficiais.  

Como já discutido no capítulo teórico, Foucault (2012) nos ajudou a compreender que 

o ES na escola se constitui, na sociedade disciplinar, como um lugar de vigilância que incide 

tanto sobre o licenciando quanto sobre o PEBEST.  Num movimento contrário ao que se 

costuma supor, a universidade, por intermédio da presença do estagiário, exerce relações de 

controle sobre o professor, que se coloca no lugar daquele que é observado, caracterizado, 

classificado de acordo com a qualidade do seu trabalho. Tal efeito de poder foi apontado no 

fórum como determinante para que alguns professores da escola se neguem a receber 

estagiários, indicando uma compreensão de estágio como um espaço do medo da crítica e 

avaliação da universidade. Estabelecendo um elo entre essa visão e a da observação como 

“passividade”, podemos verificar que até hoje se mantém o que já destacamos no capítulo I 

de que o ES tem a finalidade de denunciar supostos erros da escola, sem que o estagiário e 

o PEBEST pudessem participar efetivamente de reflexões e propostas de mudanças. 

As análises do bloco 2 apontaram que a relação universidade e escola no ES é 

marcada por muitos conflitos e embates. As vozes trazidas evidenciaram discursos que 

apontam a distância entre a universidade e a escola, especialmente no que tange ao diálogo 

entre o PEBEST e o professor da universidade no planejamento e avaliação do estágio em 

conjunto. Verificamos que, na maioria das vezes, não há contato entre o professor 

universitário e o PEBEST durante a realização do estágio. E mesmo quando há o contato, o 

PEBEST afirmou que isso não é uma prática coletiva, mas individual, dependendo do 

professor que está na universidade. Nesse sentido, os participantes deram mais valor à 

possibilidade de dar visibilidade à falta do contato e os impedimentos que isso provoca, do 

que aprofundar o modo como os diálogos, ainda que isolados, acontecem215.  

                                                 
215 Cabe contrastar que a maioria dos professores universitários entrevistados afirmaram estabelecer o contato 

com o PEBEST, ainda que tenham reconhecido a necessidade de melhorar a interlocução, conforme item 

3.2.1.5. 
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É interessante ressaltar que os participantes que afirmaram ter algum tipo de contato 

próximo com o professor da universidade atuam em colégios federais (CEFET, COLUNI e 

CTUR ) e no CAP/UERJ216. Já os docentes representantes do Município de Niterói e do 

Estado do Rio de Janeiro alegaram nunca terem tido essa troca, ou no máximo, uma troca de 

email. Essa questão mais uma vez dialoga com o que constatamos no bloco 1 a respeito de 

o município e o estado ocuparem um lugar institucional menos valorizado, o que contribui 

para certas práticas dos professores universitários de priorizarem o contato e o envio para 

instituições federais, conforme o item 3.2.1.4. 

A indicação feita pelos professores da licenciatura aponta para um problema existente 

na formação de professores para a escola básica. Porque, se os professores em atuação em 

sala de aula fossem vistos como capacitados, a universidade não “precisaria” escolher a 

quem mandar. De certa maneira, ao fazer essa escolha, a universidade acaba assumindo que 

existe uma deficiência na formação que ela mesma realiza. 

A falta de diálogo com a universidade e as falhas na formação, em que se prevalece 

a cisão entre a teoria e prática, foram apresentadas como algumas das causas do despreparo 

que o PEBEST afirmou ter em relação ao trabalho com estagiários. A história da formação 

docente em Letras, brevemente apresentada no capítulo 1, foi e continua sendo marcada pela 

necessidade de mudar a expectativa de que a formação para o trabalho não seria uma tarefa 

do Instituto/Faculdade de Letras, mas das disciplinas do instituto básico–Faculdade de 

Educação (DAHER; SANT’ANNA, 2010).  Essa questão faz parte de uma rede de discursos 

que colocaram e ainda colocam a Prática de Ensino e, por conseguinte, o ES, num lugar de 

menor prestígio do que as disciplinas ditas “teóricas”.  Dessa maneira, o contexto da 

Reforma das Licenciaturas propiciou (ou deveria ter propiciado) 217 reflexões que buscassem 

romper com um modelo de formação tradicional, visando a uma melhor articulação entre 

teoria e prática, formando profissionais em consonância com a realidade escolar.  

No entanto, as análises do bloco 2 demonstraram que por mais que se acredite ou 

espere que a formação dê conta da preparação para o trabalho, sempre haverá lacunas a 

serem preenchidas, pois como os estudos do trabalho nos ajudam a compreender, há 

elementos possíveis de serem antecipados (primeira antecipação) e outros que requerem o 

pensar na atividade através dos debates internos do trabalhador (segunda antecipação). Logo, 

                                                 
216 No caso do CAp/UERJ, o diálogo acontece porque o docente é o mesmo nas duas instituições, como a 

análise mostrou. 
217 Como vimos no bloco 1 de análise, há uma problemática em torno da Reforma ter representado de fato uma 

discussão a respeito de mudanças na formação, ou se se limitou a uma redistribuição da carga horária. 
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a distância entre o trabalho prescrito e real é inerente a toda atividade do trabalho, impondo 

ao trabalhador um constante processo de renormalização para dar conta dos imprevistos da 

atividade. Contudo, como diz Schwartz (2010), “essa tentativa é também um risco, pois os 

fracassos são possíveis – daí o sofrimento no trabalho” (SCHWARTZ, DURRIVE, 2010, p. 

195). Então, quanto mais o indivíduo reconhecer que a formação não tem controle total do 

trabalho, menor será a angústia diante das necessidades que aparecerem.   

Nessa perspectiva teórica, as vozes trazidas no fórum, especialmente por meio da 

teatralização de diálogos em DD218, deram visibilidade ao processo de renormalização do 

PEBEST diante da falta de orientação e despreparo para lidar com licenciandos, e dos 

recursos que lhe são disponíveis no momento do exercício do ES. Dessa maneira, retomando 

alguns exemplos que se destacaram, o PEBEST, fazendo valer suas próprias normas de vida, 

suas próprias referências, cria seu próprio material didático, realiza atividades extras e 

reuniões com os estagiários e impõe um lugar reconhecido de intervenção no planejamento 

e avaliação juntamente ao professor da universidade. 

Falando na imposição por um lugar reconhecido na formação docente, essa questão 

atravessou de forma representativa as falas do PEBEST em todo o bloco 2, e cabe lembrar 

que já tinha se destacado no bloco 1. O que ficou bastante em evidência através das análises 

é que a falta de reconhecimento e/ou valorização do trabalho do PEBEST está vinculada a 

conflitos que extrapolam a relação entre o professor da escola e o professor da universidade. 

Na verdade, tem a ver com a relação entre escola e universidade e com as atribuições de 

valores dadas a cada uma dessas instituições na sociedade. 

Nessa ótica, podemos observar que ao invés de a universidade e a escola se 

constituírem como parceiros no planejamento e avaliação do estágio, tal como determina a 

lei, o que se verifica no discurso do PEBEST, é que se constituem como opositores numa 

disputa pelo poder na formação. O poder implica um saber, que nesse caso, vai determinar 

o que deve ou não ser feito no estágio. Então, o que se percebe é uma disputa entre o saber 

da academia e o saber da escola, como se não fosse possível uma articulação entre eles para 

que os interesses do estágio convergissem em favor de uma melhor formação de professores.   

A distância entre o que se ensina na universidade e a realidade da escola ganhou 

relevo na discussão por meio da voz trazida do estagiário, sujeito que circula nos dois 

espaços. O interessante é que essa questão também apareceu na fala de alguns dos 

                                                 
218 O DD provocou o efeito de o PEBEST mostrar o seu trabalho “fazendo”, e não simplesmente como uma 

informação.  
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professores entrevistados219, só que com o ponto de vista contrário, ou seja, o que se ensina 

na escola é distante do que se aprende na universidade. Um impasse é, portanto, estabelecido, 

e nos leva a seguinte reflexão: se o que se ensina na universidade se opõe ao que se faz na 

escola e vice versa, algo está errado na formação, provavelmente fruto de uma dificuldade 

de diálogo entre o saber acadêmico e o saber da experiência. É preciso encontrar formas de 

buscar uma aproximação de interesses e objetivos em prol de melhorias, mas, a partir das 

análises feitas, parece que estão faltando medidas e atitudes conscientes e dirigidas para a 

superação dessa oposição tanto de um lado, quanto de outro.  

Outro aspecto relevante ficou latente nas falas do PEBEST no bloco 2: a relação de 

hierarquia do professor da universidade sobre o PEBEST, ou melhor, da universidade sobre 

a escola, na realização do ES.  Vendo-se numa condição de “submisso” por parte da 

universidade, o PEBEST precisa se impor para ocupar um lugar daquele que não somente 

obedece regras, mas também participa do processo de formação220. As vozes trazidas do 

estagiário como “porta-voz” do professor da universidade por meio do DR se caracterizaram 

como uma saída, dentro das possibilidades da linguagem, de o PEBEST discordar e fazer 

uma crítica à universidade, pois se considera desvalorizado e silenciado por ela. A fala do 

PEBEST ao estagiário “você precisa ouvir eu falar” (fragmento 22) significa mais do que 

uma luta por uma valorização do próprio trabalho. Significa uma luta por fazer valer a 

                                                 
219 Vejamos os exemplos: “Porque o aluno vê que o professor universitário aqui da licenciatura... a orientação 

é uma, o discurso é um. E chega lá, ele vê outra. Ele vê outra posição. Ou seja, tudo que a gente aprende, o 

aluno, aqui, aprende na lei, nos parâmetros, nas OCEM, nas orientações e ele vai para sala de aula e vê que 

acontece ao contrário” (PESTRURAL 1, l. 464); “Alunos [licenciandos] altamente desmotivados com a 

profissão docente em função do que eles viam na escola. (...) Ou então o professor que é muito tradicionalista 

e aí a gente fala uma coisa aqui na universidade e o estagiário vai pra escola e vê totalmente diferente” 

(PESTUFF, l. 227) 
220 Essa relação hierárquica atravessou também o discurso de alguns professores universitários nas entrevistas. 

Verificamos em alguns casos que as atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário durante o ES na escola 

são determinadas pela universidade e, geralmente o PEBEST apenas adequa a sua aplicação na sua sala de 

aula, ou nem chega a ter participação significativa, como afirmou um dos entrevistados quando questionado se 

tinha conhecimento a respeito de o PEBEST propor alguma atividade para o estagiário: “Não, nunca me foi 

relatado, interessante isso, nunca pensei, mas não. (...) dele [PEBEST] para o aluno, realmente nunca, nunca 

ouvi nenhum relato, nenhum relatório, realmente não (PESTRURAL 2, l. 662). Dessa maneira, a discussão do 

planejamento acontece predominantemente, entre o professor da Licenciatura e o estagiário, sem a participação 

do PEBEST. Além disso, ainda que a avaliação do PEBEST tenha sido apresentada com um peso importante 

na nota do ES em algumas instituições superiores, isso só acontece porque são professores de “confiança” 

(rever item 3.2.1.4). Logo, essa relação de poder-saber compartilhada entre os docentes envolvidos no estágio 

está condicionada ao critério do “eu conheço você”. Ou seja, se esse “poder” só é atribuído ao PEBEST porque 

é conhecido do professor da universidade, confirma-se uma relação hierárquica entre a universidade e a escola 

no processo de avaliação do estágio. 
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igualdade de condições do espaço da escola para poder falar na formação: “As palavras que 

dizemos não falam por si, mas pelo outro” (AUTHIER-REVUZ, 1998. p. 26). 

Além da falta de reconhecimento da universidade em relação ao trabalho do PEBEST 

e à escola, se sobressaiu a falta de reconhecimento das próprias instituições de ensino básico 

em que os participantes atuam. No que concerne a esse aspecto, destacaram-se a não inclusão 

das tarefas do estágio na carga horária do planejamento e o tratamento puramente burocrático 

dado ao papel do PEBEST e ao modo como a escola recebe os estagiários. Se por um lado, 

a inclusão da carga horária do estágio é exigência para o planejamento do estagiário, por 

outro, não é condição obrigatória para o planejamento do PEBEST. Em muitas instituições 

de ensino básico, o tempo dedicado para receber estagiário não é considerado como parte do 

trabalho do professor e portanto, não é reconhecido.   

Cabe ainda comentar os sentidos construídos no bloco 2 a respeito das denominações 

“supervisor” e orientador”. Houve um consenso no fórum de que, tradicional e 

burocraticamente, a função de supervisionar é atribuída ao PEBEST e a de orientar, ao 

professor da universidade. No entanto, com base nas análises, o sentido de supervisor e 

orientador se constituíram na relação interdiscursiva com a visão taylorista de dividir o 

trabalho entre os que executam e os que pensam. Daher e Sant’Anna (2010) assinalam que 

não é difícil relacionar essa visão à situação de ensino, e no caso dessa pesquisa, trazemos 

para a situação específica do ES: “há os que sabem o que e o como devemos ensinar, o que 

podemos ou não fazer, quais conteúdos abordar, de que forma proceder, bastando ao 

professor seguir o pré-determinado, silenciando sua experiência profissional” (DAHER; 

SANT’ANNA, 2010, p. 61).  

Assim, conceber o PEBEST (supervisor) como aquele que apenas cumpre 

determinações de um superior (orientador da licenciatura) sem qualquer participação na 

problematização e reflexão sobre a prática docente, apontou para a construção da seguinte 

oposição: o trabalho do orientador é o valorizado, enquanto o trabalho do supervisor é o 

desvalorizado. Em função disso, os participantes encontraram apoio uns nos outros e no 

espaço do fórum para discordar da classificação de supervisor dada a eles, combatendo 

crenças que circulam na sociedade e nos cursos de Licenciatura em busca de um lugar de 

maior importância no processo de formação docente.  

Fazer a diferenciação entre “supervisor” e “orientador” se apresentou como polêmica 

já desde a análise dos documentos oficiais. Como vimos no capítulo III, as duas palavras 

como forma de denominar o PEBEST se alternaram nos casos em que identificamos 

referências explícitas e geraram dúvidas em outros, quando não havia clareza se era uma 
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referência ao PEBEST ou somente ao professor da licenciatura221. Tal indefinição 

generalizada traduz o modo como o trabalho do PEBEST é constituído legalmente no que se 

refere ao seu papel no estágio, e por conseguinte, na formação222. Afinal, ele é supervisor? 

Orientador? Ele é os dois?  

Responder essas perguntas são um tanto complexo, então cabe-nos confrontar os 

sentidos construídos no fórum com as atribuições de cada função identificadas na análise 

dos documentos de duas universidades públicas, a fim de contribuir para o debate, que não 

temos intenção de concluir.  

Reunimos, no quadro a seguir, o que os documentos da UFRRJ e da UERJ dizem sobre 

as funções do PEBEST, denominado como supervisor e orientador223, respectivamente:  

 

Quadro 14 - Atribuições do PEBEST na UFRRJ e UERJ 

 

                                                 
221 Rever quadro 6. 
222 Cabe chamar atenção que o documento do CAp/UFRJ, o qual denomina o PEBEST como orientador, sofreu 

uma retificação pela Resolução n.2/2006 em seus artigos 1º e 2º, onde os termos “supervisão” e “supervisiona” 

foram substituídos por “acompanhamento” e “acompanha”, respectivamente. A substituição dos termos indica 

um posicionamento da instituição de não atribuir ao PEBEST a função de supervisionar, o que corrobora 

polêmicas que envolvem esse termo. 
223 Escolhemos os documentos dessas instituições porque foram aquelas que deram visibilidade ao trabalho do 

PEBEST, conforme item 3.2. 

   UERJ: PEBEST- ORIENTADOR 

Deliberação 021/2005 

 

UFRRJ : PEBEST- SUPERVISOR 

Deliberação 021/2011  

 

- elaboração do planejamento curricular 

- participação do planejamento conjunto do 

estágio. 

- Avaliação em parceria com os 

professores/supervisores de Prática de 

Ensino/Estágio Supervisionado o 

desempenho dos licenciandos/estagiários, 

considerando os diversos instrumentos e a 

atuação destes nas atividades de estágio 

-  apreciação crítica do relatório dos 

estagiários 

- acompanhamento e cumprimento da carga 

horária prevista no plano de estágio 

correspondente a cada Prática de 

Ensino/Estágio Supervisionado. 

 

- atuação no Núcleo de Estágio de 

Referência, como co-responsáveis 

- elaboração do plano de execução das 

atividades a serem desenvolvidas na 

Instituição Concedente, que deverá ser 

compatível com o Plano de Estágio do 

aluno  

- avaliação do desempenho do estagiário 

durante as atividades de execução 

apresentando à UFRRJ relatório avaliativo 

- orientar e acompanhar a execução do 

plano de atividades;  

- estar ciente dos relatórios parciais de 

atividades, conforme o estabelecido nas 

normas específicas do Curso, 

desenvolvidos pelo estagiário. 
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Como se pode ver, as atribuições de cada função se aproximam mutuamente, 

chegando a se confundirem, o que torna inviável uma categorização precisa. O que dizem os 

documentos não coincide com os sentidos construídos no fórum, uma vez que atribuem ao 

PEBEST tarefas que pressupõem uma participação reflexiva e ativa na formação 

conjuntamente com a universidade, que vão além de apenas “fiscalizar” ou cumprir 

exigências. Esse espaço de não-coincidências onde se faz o sentido, nutrido dessas 

heterogeneidades que o distinguem da fixidez de um signo, é também, indissociavelmente, 

aquele onde ele poderia desfazer-se, se não o protegesse” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 26). 

Fica evidente então que, nesse embate de denominações, de sentidos atribuídos para cada 

uma, materializam-se no discurso relações de poder que supõem condições históricas 

complexas, que vão além de uma determinação legal.  

Assim como foi visto no capítulo III, que tratou da observação de documentos 

oficiais e nos blocos 1 e 2 de análise do fórum, também no bloco 3, existe uma falta de 

prescrição no trabalho do PEBEST ou não está muito bem definida, confirmando que  

O trabalho do professor inscreve-se em uma organização com prescrições vagas, 

que levam os professores a redefinir para si mesmos as tarefas que lhes são 

prescritas, de modo a definir as tarefas que eles vão, por sua vez, prescrever aos 

alunos. Assim, a relação entre prescrição inicial e sua realização junto aos alunos 

(juntamente com os 

professores/supervisores de Prática de 

Ensino/Estágio Supervisionado) pela 

alocação dos licenciandos nas diferentes 

turmas da Escola conveniada. 

 

- estar inserido nas diferentes atividades em 

curso na UERJ (seminários, conferências, 

simpósios, cursos, oficinas e outras 

propostas) que atendam à demanda e ao 

interesse das concedentes do estágio. 

 

- assinatura do documento do estágio  como 

responsável pelo acompanhamento do 

estágio na  escola.   

 

- Orientar e acompanhar a execução do 

plano de atividades 

- manter contato, caso necessário, com a 

Comissão de Estágio do Curso e/ou 

Professor- o Orientador de Estágio;  

- permitir ao estagiário vivenciar outras 

situações de aprendizagem que ampliem a 

visão real da profissão;  

- supervisionar o estagiário; 

 - observar a legislação e os regulamentos 

da UFRRJ relativos a estágios. 

- supervisão do estágio compartilhada com 

o orientador  
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não é direta, mas mediada por um trabalho de concepção e de organização de um 

meio que geralmente apresenta formas coletivas. (AMIGUES, 2004, p. 42) 

 

Partindo dessa carência, se tornou relevante priorizar, na análise do bloco 3, o modo 

como o PEBEST é convocado em toda a sua subjetividade para realizar o seu trabalho, tendo 

em vista que é impossível a formação dar conta da preparação para tudo o que abrange a 

situação de trabalho.  

As análises demonstraram que, segundo o PEBEST, seu trabalho é mais complexo 

do que costuma ser considerado e que as condições oferecidas ou não oferecidas, são o que 

exigem que o professor resista e produza adaptações à norma oficial de receber até 10 

estagiários (BRASIL, LEI 11.788/2008). Algumas atribuições do PEBEST se destacaram no 

fórum como justificativa para a denúncia de que este número de estagiários determinado por 

lei é dissonante em relação à realidade do ES na escola, tais como: o aumento de horas para 

orientação dos estagiários e para que os licenciandos possam dar a aula como parte da 

avaliação, dedicação na preparação e preservação dessas aulas para que sejam adequadas 

aos estagiários e às crianças e adolescentes que estão sendo formados e negociação para 

conciliação de horários com o professor universitário. Há, portanto, no conjunto das tarefas 

do PEBEST, determinadas funções que precisam desenvolver, mas que não têm visibilidade. 

Assim, coloca-se em oposição a voz oficial da lei, que apaga essas funções e cobra o 

professor receber até 10 estagiários por vez, e a voz da experiência, que problematiza a 

complexidade do seu trabalho, trazendo elementos de um “trabalho invisível”, que precisam 

ser valorizados. Tal embate demonstra que o PEBEST não é simplesmente um executor de 

normas estabelecidas, mas é um sujeito que o tempo todo está fazendo “uso de si” na 

realização de tarefas que, embora não prescritas, acabam fazendo parte da sua atividade de 

trabalho. Como diz Schwartz (2002), “sempre haverá nas interfaces e nos acordos de 

trabalho, “brechas de normas”, que exigem que os seres pensantes e deliberantes façam, hic 

et nunc, escolhas para tornar possível a produção (SCHWARTZ, 2002, p. 117). Ficou 

perceptível, na observação dos documentos oficiais, que não somente a Lei 11.788/2008, 

mas o conjunto de documentos que desencadearam e fundamentaram a Reforma das 

Licenciaturas (capítulo III) não põem em questão a variabilidade intrínseca da atividade, 

ainda que se organizem com base em argumentos que defendem a “relação”, “associação” e 

articulação” entre teoria e prática (DAHER; SANT’ANNA, 2010, p.63). 

Outros aspectos do trabalho se tornaram acessíveis através da análise do bloco 3 

focado na relação PEBEST x estagiário como a preparação de aula e prova através das redes 

sociais, as trocas estabelecidas de natureza crítica e reflexiva sobre a prática docente e a 
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inclusão da participação no Conselho de classe entre as tarefas realizadas pelo estagiário. 

Fica evidenciado então, que o trabalho do PEBEST deve ser considerado como uma 

atividade que não se limita ao momento em que está dando aula para seus alunos, mas uma 

atividade coletiva, de encontro de várias histórias e valores que envolvem a instituição em 

que trabalha, as prescrições, o coletivo, os alunos e ele mesmo quando escolhe, por exemplo, 

trabalhar em casa usando uma rede social. Dessa maneira, a abordagem dos estudos do 

trabalho nos possibilita pensar no trabalho do PEBEST como algo muito mais complexo do 

que o senso comum considera, mas como “um lugar de um debate incessantemente 

reinstaurado entre normas antecedentes a serem definidas a cada vez em função das 

circunstâncias e processos parciais de renormatizações”224 (SCHWARTZ, 2003, p.135). 

Essa discussão nos remete à impossibilidade de um método perfeito e um 

planejamento estável, tal como foi apontado no fórum. A relação de troca entre o PEBEST 

e o estagiário mostra-se, então, essencial para que o futuro professor possa refletir sobre a 

constante necessidade de, no seu trabalho, gerir a distância entre o prescrito e o real. Como 

postulam Daher e Sant’Anna (2010), “tratar a formação profissional do professor sob essa 

perspectiva diminui o sofrimento do formador de professor e do professor em formação 

(DAHER; SANT’ANNA, 2010, p.63).  

Por meio dos diálogos instaurados entre o PEBEST e o estagiário, destacou-se a visão 

de trabalho do professor ligada à paixão e ao prazer, muito recorrente no senso comum e que 

também se manifestou nas entrevistas feitas com os professores universitários225. Severino 

(2003) comenta que há uma visão de que o exercício da docência se assemelha ao de uma 

mãe, por apresentar uma espontaneidade. A relação educador/educando acaba se 

confundindo com a relação entre pais e filhos, em que deve haver um grande respeito e 

cuidado marcados pelo elevado índice de afetividade. No entanto, esse autor esclarece que a 

afetividade do educador e educando não se identifica com a maternal, mas é de outra natureza 

e tem outro papel a exercer.  

Entendemos que a relação afetiva é essencial, mas não pode ser confundida com uma 

vocação maternal, porque aí, anula-se o lugar profissional do professor que requer 

preparação qualificada, valorização social e melhores condições salariais, prática habitual 

                                                 
224 Grifos do autor. 
225 Vejamos o que um dos entrevistados disse sobre isso: “Acho que ele [PEBEST] contribui quando ele tá ali 

e demonstra paixão pelo que ele faz. Então ele vai motivar o nosso aluno a querer fazer igual. Quando é aquele 

professor, que não sei se tá cansado se tá com problema, mas quando faz aquele “água com açúcar”, sei lá o 

nome que é, aquela coisa morna, então não desperta essa paixão. Mas quando você vê um professor engajado, 

você se motiva. Eu acho que é uma grande diferença. Você vê que é possível fazer” (PESTRURAL 2, l. 635) 
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nos dias de hoje. A reprodução de práticas de desvalorização do trabalho docente é muito 

antiga, tendo em vista que já, no contexto do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 

1932, se verificava um descompasso entre a importância do professor e as falhas na formação 

e baixa remuneração do seu trabalho, conforme exposto no capítulo I.  

A compreensão de estágio como um espaço do medo da crítica e avaliação observada 

no bloco 1 desponta novamente nesse bloco, só que dessa vez, aquele que tem medo não é o 

PEBEST, mas o estagiário. A relação entre os dois construída discursivamente como um 

bicho-papão (PEBEST) que vai comer as criancinhas (estagiários) produz o efeito de 

“ameaça”, “punição” àquele está na condição de ser “vigiado”. Para entender melhor o 

funcionamento da vigilância nas práticas disciplinares, Foucault (2003) diz que a vigilância 

permanente sobre os indivíduos por alguém. Nesse caso, o “mestre” exerce sobre os 

estagiários um poder, e assim, tem a possibilidade tanto de vigiar quanto de constituir, sobre 

aquele que vigia, a respeito deles, um saber.  Um saber que tem por característica  

determinar se um indivíduo se conduz ou não como deve, conforme ou não à regra, se 

progride ou não, etc. (...) Esse novo saber se ordena em torno da norma, em termos do que é 

normal ou não, correto ou não, do que deve ou não fazer” (FOUCAULT, 2003, p. 88) 

 

Talvez por se constituírem por um processo de coerções sobre os gestos e 

comportamentos no tocante ao que é correto ou não, ao que deve ou não ser feito, que as 

práticas de controle e vigilância produzam um certo desconforto e resistência.   

Ainda merece sinalizar que o fórum se constituiu como uma importante oportunidade 

para a construção do conhecimento acerca da legislação que rege o ES através da discussão 

com apresentação de prescritos oficiais declarados como desconhecidos pelos participantes. 

Nesse contexto, levantou-se então mais uma vez a polêmica que envolve uma maior 

valorização do PIBID em detrimento do ES, pois há indícios de que a regulamentação do 

Programa financiado pela CAPES tem normas oficiais mais estruturadas e melhor definidas 

para os bolsistas do que do ES. Inclusive, esse projeto passou a ocupar, recentemente, um 

lugar de destaque perante a LDB de 1996, que como vimos no item 3.1, não faz o mesmo 

com o ES. Vejamos um trecho que foi incluído na lei (LDB/96): 

Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a formação de profissionais do 

magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa 

de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação 

plena, nas instituições de educação superior.  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

 

Ainda que o PIBID não seja foco desta pesquisa, não podemos ignorar que esse fato 

nos permite acesso a não ditos sobre os sentidos atribuídos à participação do professor da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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escola básica na formação docente. Inclusive nas atribuições e valores dados àquele que 

recebe estagiário em comparação àquele que recebe bolsista.   

Dessa maneira, institui-se o impasse de como tratar essa tensão, uma vez que muitos 

aspectos estão envolvidos e precisam ser investigados. Um deles poderia ser o seguinte 

questionamento: se já existia um componente curricular obrigatório que demanda atividades 

do licenciando na escola, qual seria a razão de criar um novo projeto de objetivos similares 

com intuito de melhorar a formação, ao invés de se pensar em formas de aprimorar o que já 

existia? Até porque o projeto PIBID só atende a alguns alunos, aqueles selecionados, e o ES 

não. Além disso, não implicaria remuneração somente para alguns professores, mas 

ofereceria recursos a todos aqueles que recebem estagiários, contribuindo para uma 

valorização do estágio e não o contrário. Essas respostas não são possíveis de responder 

nesse momento, mas podem nos motivar a construir fóruns, espaços de luta em que se 

reconheça o papel que o PIBID cumpre atualmente na aproximação entre universidade e 

escola, mas que também se discuta a necessidade de uma outra política que reconheça o ES 

na formação de professores na escola.  

 Por meio da análise dos 3 blocos, observamos que as temáticas concepção de estágio, 

relação universidade e escola e relação PEBEST x estagiário se constituíram num constante 

deslizamento de sentidos e nos entrecruzamentos de práticas discursivas que vão moldar as 

maneiras de compreender o trabalho do PEBEST e de falar sobre ele.   

 Com efeito, é na enunciação que o enunciador pode expressar seu ponto de vista e 

pôr em cena outras vozes que apresentam pontos de vistas diferentes, bem como 

semelhantes, associando-se a alguns e distanciando-se de outros. A constituição de um 

sujeito discursivo se dá pela concepção da heterogeneidade que vai se constituindo 

discursivamente em relação a essas aproximações e a esses afastamentos. É pelo 

imbricamento do mesmo e do outro que é possível problematizar, por meio do discurso, os 

conflitos, contradições e posicionamentos: 

A heterogeneidade discursiva está diretamente ligada a essa dispersão, já que nos discursos 

sempre se fala de algum lugar, o qual não permanece idêntico: falo e, ao mesmo tempo, sou 

falado; enuncio individualmente, de forma concreta, constituindo-me provisoriamente um, 

ambicionando jamais cindir-me, porém a cada fala minha posiciono-me distintamente, 

porque estou falando ora de um lugar, ora de outro, e nesses lugares há interditos, lutas, 

modos de existir, dentro dos quais me situo, deixando-me ser falado e, ao mesmo tempo, 

afirmando de alguma forma minha integridade (FISCHER, 2001, p. 208) 

 

No enlaçamento de vozes provenientes de diferentes lugares (documentos oficiais, 

entrevistas com professores universitários e fórum de discussão com professores do ensino 

básico que recebem estagiários), a investigação evidenciou uma rede de discursos que 
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apontam para um trabalho constituído por diversas ausências que se contrapõem exatamente 

àquilo, que segundo a voz do PEBEST, o seu trabalho deveria ser: 

 

 Ausência de normatização  

 Ausência de diálogo com a universidade 

 Ausência de orientação/preparação  

 Ausência de carga horária no planejamento escolar 

 Ausência de remuneração 

 Ausência de qualificação/capacitação  

 Ausência de reconhecimento/valorização na formação docente  

 Ausência de visibilidade 

 

É importante compreender esse conjunto de ausências a partir do princípio da 

interdiscursividade, que considera que os discursos não se constituem independentemente 

uns dos outros, para depois, serem colocados em relação, mas se constituem de maneira 

regulada no interior de um interdiscurso.  

não existe enunciado livre, neutro e independente; mas sempre um enunciado fazendo parte 

de uma série ou de um conjunto, desempenhando um papel no meio dos outros, apoiando-se 

neles e se distinguindo deles: ele se integra sempre em um jogo enunciativo (FOUCAULT, 

2010, p. 112)  
 

Logo, “a rede semântica que circunscreve a especificidade de um discurso coincide 

com a definição das relações desse discurso com seu Outro (MAINGUENEAU, 2007, p. 

38), permitindo efeitos de reproduções, transformações, apagamentos, rupturas, 

redefinições, negações etc. Se a heterogeneidade discursiva participa da constituição de uma 

subjetividade, podemos dizer que essas ausências identificadas, na verdade, não vão 

constituir uma subjetividade individual, mas uma subjetividade profissional daquele que 

recebe estagiários de licenciatura, onde a marca principal é a falta.  

As possibilidades de sentido sobre o trabalho do PEBEST não se esgotam nessa 

análise, visto que o recorte feito privilegia apenas alguns dos aspectos que se mostraram 

mais relevantes. Acreditamos que fazer uma análise mais aprofundada da fala de professores 

universitários e ouvir estagiários e alunos da educação básica também seriam fundamentais 

para a discussão aqui travada, por isso ressaltamos a necessidade de aprofundamento e 

ampliação de estudos futuros que tratem dessa questão.   

 

  



  

248 
 

RELATÓRIO FINAL: UM TRABALHO (IN)VISÍVEL 
 

 
O essencial é invisível aos olhos 

Saint-Exupéry  

(O pequeno príncipe) 

 

A relevância deste estudo se fortaleceu a cada novo passo, a cada reflexão, a cada 

desafio que nos foi imposto ao longo desse período de investigação marcado por muitos 

questionamentos, trocas, (im)possibilidades... E assim caminhamos em busca dos nossos 

objetivos , entendendo que estávamos diante de uma grande maquinaria e que dela, apenas 

conseguiríamos mostrar o que os nossos olhos nos permitissem enxergar.  

Como todo discurso tem também uma história, primeiramente foi necessário fazer um 

panorama dos aspectos legais da formação de professores no Brasil, especificamente de 

espanhol, a fim de nos aproximarmos e conhecermos melhor o contexto histórico em que se 

insere o PEBEST. Pudemos verificar que a formação docente foi e continua sendo marcada 

por muitas lutas políticas, embates, polêmicas e transformações. E nesse momento, cabe 

relembrar que uma nova organização dos cursos de Licenciatura está sendo proposta devido 

à recente publicação da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, o que aponta a 

necessidade de desdobramentos desta pesquisa.  

 Com certeza, a articulação entre os estudos do trabalho e discursivo nos possibilitaram 

refletir e discutir, sob novos enfoques, a realização do estágio docente na escola básica, e 

consequentemente sobre a complexidade do trabalho do professor, que a partir de suas 

experiências, valores e contatos com o coletivo, institui sua própria maneira de realizar a sua 

prática, nesse caso, docente. Essa questão nos remete à reflexão de Schwartz (2011) a 

respeito da dimensão invisível do trabalho relacionada aos debates entre normas 

antecedentes e tentativas de ‘renormalização’ na relação com o meio com os quais o 

trabalhador se confronta no momento de sua atividade que vão além do que é possível de 

prever: “Todo ‘trabalho’ comporta uma parte invisível provisória, na espera de uma eventual 

elucidação, e uma parte irredutivelmente enigmática” (SCHWARTZ, 2011, p. 31). Nesse 

sentido, este estudo possibilitou o acesso a alguns elementos do trabalho “invisível’ do 

PEBEST quando entendemos que os saberes da experiência, as renormalizações 

determinadas pelo uso de si do professor, nem sempre explícitos nos documentos oficiais e 

tratadas na formação docente, também devem ser considerados quando se fala em trabalho 

sem, no entanto, haver a compensação da remuneração. Como cada atividade é única, nova 

a cada dia, ela é parcialmente visível.  
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Começamos esta investigação assumindo a importância do PEBEST na formação 

profissional juntamente com os professores dos Cursos de Licenciatura e partimos da 

percepção de que seu trabalho não tinha a devida visibilidade, e portanto, precisava ser 

problematizado. De fato, a dispersão dos enunciados instituídos em diferentes espaços e 

tempos organizada a partir deste estudo apontou práticas discursivas que constituem um 

trabalho, na maioria das vezes, por apagamentos, indefinições e ausências, ainda que os 

documentos determinem que o ES obrigatório dos cursos de licenciatura deva ser realizado 

em conjunto com a educação básica. Portanto, é preciso notar que as contribuições de nossa 

pesquisa transcendem a proposta de Schwartz (2011) a respeito de atividade visível e 

invisível, pois, se os efeitos de sentido produzidos discursivamente auxiliam na reflexão e 

definição de um recorte da escrita da história do que se compreende como trabalho docente, 

podemos afirmar que essa (in)visibilidade corrobora crenças que contribuem para a 

desvalorização do PEBEST e da escola: “Desvaloriza-se o trabalho pela sua ausência, mas 

desvalorizá-lo não é fazê-lo inexistente” (ROCHA; DAHER; SANT’ANNA, 2002, p. 87). 

Segundo Daher (2011): 

 

A formação de professor é resultado de muito mais do que simples determinações legais 

entre universidade e escola. Resulta de experiências acumuladas ao longo da história por 

seus profissionais, de um patrimônio gerado e compartilhado em distintos regimes de 

produção de saberes- acadêmicos e da experiência. A profissionalização do professor vem 

se constituindo de alguma maneira sem que lhe seja dada visibilidade. (DAHER, 2011, p, 

105)226 

 

A citação da autora toca em dois pontos bastante relevantes quando nos propomos a 

pensar no trabalho do professor da escola que recebe o estagiário. Uma é a formação docente 

como um resultado de experiências acumuladas e outra, a falta de visibilidade que se dá à 

profissionalização do professor.  

Abordaremos inicialmente o primeiro ponto que nos leva a pensar numa interrogação 

feita por Schwartz (2010): “A experiência é formadora?”. Para falarmos de um “papel 

formador da experiência” (SCHWARTZ, 2010, p.36), é preciso pensar numa possibilidade 

de articulação entre o saber acadêmico, que é transmitido pelos conceitos, e o saber da 

experiência, que teria a dimensão de um saber de estatuto diferente. Nesse sentido, podemos 

dizer que o estágio é a possibilidade de o licenciando vivenciar in loco, ainda durante a sua 

formação, essa articulação de forma mais concreta.  E o professor que o recebe como 

estagiário faz parte de forma significativa na construção dos saberes da experiência 

                                                 
226 Tradução nossa. 
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fundamentais na formação.  Contudo, como diz o autor, interrogar-se sobre a função 

formadora da experiência nos leva aos seguintes problemas: o entendimento do que seria 

experiência, e uma possível razão de a experiência ser formadora: 

 
o que é a experiência? De que falamos? Formar quem? Qual é a pessoa que vislumbramos, 

quando dizemos que a experiência forma? Formar a pessoa que faz experiência ou formar 

aqueles que não têm essa experiência? E formar para fazer o que? Por exemplo, a experiência 

forma as pessoas nas situações de trabalho e as conduz, digamos, a ser mais eficazes? É um 

primeiro sentido. A experiência é formadora (desde que tenhamos condição de poder refletir 

sobre ela) pela contribuição que traria à formação profissional e a formação contínua? É um 

segundo sentido. São dois níveis diferentes de problemas com uma questão central entre eles: 

como fazemos falar a experiência? Como a colocar em palavras? (SCHWARTZ, 2010, p. 

36) 

 

 

Schwartz (2010) ainda apresenta outros questionamentos: o motivo de o conceito de 

experiência, assim como o de atividade, tornar-se, de forma progressiva, um conceito não 

muito significativo; a forma que a experiência existe em nossas cabeças e corpos se a 

valorizarmos de novo; e a dificuldade de articulação entre o polo do saber formal e o da 

experiência.  

Essas questões poderiam justificar o segundo ponto apontado por Daher (2011), no 

sentido de que, se há uma falta de visibilidade do professor da escola básica na formação, é 

porque seu papel estaria mais ligado ao saber da experiência do que ao saber formal. Em 

outras palavras, a dificuldade de como fazer a experiência “falar” contribuiria para um 

apagamento do trabalho desse profissional na formação do futuro docente.   

Tudo isso está imerso em relações de poder e saber, que se implicam mutuamente.  

Ou seja, “enunciados e visibilidades, textos e instituições, falar e ver constituem práticas 

sociais por definição permanentemente presas, amarradas às relações de poder, que as 

supõem e as atualizam” (FISCHER, 2001, p. 200). Por essa razão, entendemos que para um 

sujeito possuir direito de falar é preciso que esteja numa posição reconhecida pelas 

instituições sociais (FOUCAULT, 1979).  Como já vimos, a sociedade dispõe de meios de 

controle da produção dos discursos e existem forças institucionais que possibilitam a alguns 

um lugar mais valorizado do que outros para falar e ser ouvido. Nessa ótica, tudo o que é 

dito está radicalmente amarrado às dinâmicas de poder e saber de seu tempo, visto que 

“exercer uma prática discursiva significa falar segundo determinadas regras, e expor as 

relações que se dão dentro de um discurso” (FISCHER, 2001, p.201).  

Não há dúvida de que, em nossa época,  costuma-se atribuir à academia o lugar de 

poder que garante a um professor a possibilidade de se tornar um sujeito com autoridade 

para produzir conhecimento. Com isso, um professor, se não ocupar espaços acadêmicos, 
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como por exemplo, pós-graduação, publicação de artigos, participação em eventos etc, acaba 

não tendo respaldo para ter voz.  

Poucos são os docentes de nível básico de ensino, principalmente da rede municipal 

e estadual, que recebem apoio da instituição em que atuam para frequentarem discussões 

coletivas. Além disso, as próprias organizações de eventos e publicações costumam não abrir 

espaço para que o professor participe independentemente de sua formação e acabam se 

limitando àqueles que possuem títulos. Ou seja, enquanto o professor não escalar 

institucionalmente os níveis acadêmicos, ele é calado ou fica restrito a determinados leitores. 

Nesse sentido, dialogamos com o estudo de Barreto (2005), que mostrou que a participação 

em eventos acadêmicos não é considerada uma atividade do trabalho do professor da escola 

básica. 

Com efeito, podemos observar um movimento de mudança nessa situação, uma vez 

que, atualmente, há grupos de pesquisa, inclusive o grupo no qual nos inserimos, que estão 

voltados para a possibilidade de discutir questões vinculadas à escola, ocupando espaços de 

poder no meio acadêmico em busca de uma maior valorização da educação básica.  

No caso deste trabalho, ficou evidente que os participantes reconheceram o fórum de 

discussão como uma oportunidade de criarem um espaço coletivo para imposição de um 

lugar reconhecido na formação junto à universidade.  Entre histórias, conflitos e resistências, 

eles deram visibilidade à importância do seu papel e da escola, muitas vezes não valorizados 

na sociedade, principalmente pela universidade.  

Dessa forma, a fim de interromper este estudo e não concluí-lo, trazemos um trecho 

do que foi dito por um dos participantes no fórum de discussão: 

 
(...) academicamente quem é reconhecido para falar sobre ensino básico é o professor 

universitário, não o professor da escola (...) Nós não temos esse reconhecimento acadêmico. 

A coisa vai muito além. A gente precisa lutar o tempo todo pra nossa voz, pra gente ter esse 

reconhecimento. (Victor, l.901) 

 

Diante dessa fala, desloco-me propositalmente para a primeira pessoa do singular 

para reconhecer a minha responsabilidade, enquanto professora da escola básica e 

pesquisadora, de ocupar os espaços que são possíveis para levar a voz daqueles que se sentem 

impedidos nesse momento de falar. Pois, se eu não tivesse a possibilidade de cursar um 

doutorado, provavelmente, também estaria silenciada. Assim, esta pesquisa tem um papel 

social, mas principalmente político, já que  

[o discurso] ele aparece como um bem - finito, limitado, desejável, útil - que tem suas regras 

de aparecimento e também suas condições de apropriação e de utilização; um bem que 
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coloca, por conseguinte, desde sua existência (e não simplesmente em suas "aplicações 

práticas"), a questão do poder; um bem que é, por natureza, o objeto de uma luta, e de uma 

luta política. (FOUCAULT, 2010, p. 136-137) 

Por tudo o que foi exposto, esperamos que esta pesquisa, ao valorizar e trazer à 

discussão o trabalho (in)visível do professor da escola básica no ES, possa contribuir com 

futuros estudos que problematizem esse tema em prol cada vez mais de uma formação 

docente pública de qualidade.  

 

  



  

253 
 

REFERÊNCIAS 

 

AMIGUES, R. Trabalho do professor e trabalho de ensino. In: MACHADO, A.R. (org). O 

ensino como trabalho: uma abordagem discursiva. EDUEL, 2004, p.35-54. 

ANDRADE, R, RESENDE, M.R. Aspectos legais do estágio na formação de professores: 

uma retrospectiva histórica. Educação em Perspectiva, Viçosa, v. 1, n. 2, 2010, p. 230-252. 

 

AROUCA, M.A. Do discurso à Educação no Brasil: uma interlocução com a lei de 

Diretrizes e bases 9.394/96. 2003. Tese de Doutorado, PUC-SP, São Paulo, 2003. 

AUTHIER-REVUZ, J. Heterogeneidade mostrada e heterogeneidade constitutiva: 

elementos para uma abordagem do outro no discurso. In: Authier-Revuz J. Entre a 

transparência e a opacidade: um estudo enunciativo do sentido. Porto Alegre: EDIPUCRS, 

2004. p. 11-80, 1982. 

______. Heterogeneidade(s) enunciativa(s). Cad. Est. Linguísticos. Campinas: 1990, p.25-

42. 

______. Palavras Incertas, as não coincidências do Dizer. Campinas: UNICAMP, 1998. 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal.  São Paulo, Martins Fontes, 1997 

______. Marxismo e Filosofia da Linguagem.  São Paulo, Huicitec, 2006 

 

BARRETO, T.A. Apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos: uma atividade de 

trabalho do professor do ensino básico? 2005. Dissertação (Mestrado em Linguística) – 

UERJ, Rio de Janeiro. 114 p. 

 

_____. O professor formador de docentes de Espanhol como língua estrangeira: discursos 

sobre o trabalho. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ / Faculdade de Letras, 2010. 

 

BRAIT, B. Perspectiva dialógica. In: BRAIT, B.; SOUZA-E-SILVA, M.C. (orgs). Texto ou 

discurso? São Paulo: Contexto, 2012. 

 

BRANDÃO, H.H.N. Análise do discurso: um itinerário histórico. In: PEREIRA, H.B.C. & 

ATIK, M.L.G. (orgs.). Língua, Literatura e Cultura em Diálogo. São Paulo: Ed. Mackenzie, 

2003. 

 

_____. Introdução à análise do discurso. 3ed.  Campinas: UNICAMP, 2012. 

 

BRASIL. Decreto-lei de 1º de março de 1823. Cria uma Escola de primeiras letras, pelo 

método do  Ensino Mútuo para instrução das corporações militares. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/anterioresa1824/decreto-38742-1-marco-

1823-567536-publicacaooriginal-90852-pe.html. Acesso em: 10 de junho de 2013. 

 

______. Constituição de 1824. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

Constituicao/Constituiçao24.htm>. Acesso em 30/08/2013. 

 

______.  eMEC. Disponível em <http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em 30/08/2013. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/anterioresa1824/decreto-38742-1-marco-1823-567536-publicacaooriginal-90852-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/anterioresa1824/decreto-38742-1-marco-1823-567536-publicacaooriginal-90852-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
http://emec.mec.gov.br/


  

254 
 

 

______.  Lei de 15 de outubro de 1827. Cria as escolas de primeiras letras em todas as 

cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-15-10-1827.htm>. Acesso em  

30/08/2013. 

 

______. Decreto-Lei n. 7247 de 19 de abril de 1879. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-7247-19-abril-1879-

547933-publicacaooriginal-62862-pe.html>. Acesso em 30/08/2013. 

 

______. Decreto-Lei n. 10 de 1 de abril de 1835. Disponível em  

<http://www.infoiepic.xpg.com.br/hist_ato10.htm>. Acesso em 30/08/2013. 

 

_______. Decreto- Lei  n. 981 de 8 de novembro de 1890. Aprova o Regulamento da 

Instrução Primária e Secundária do Distrito Federal.  Disponível em  

<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/4_1a_Republica/decreto%

20981-1890%20reforma%20benjamin%20constant.htm>. Acesso em 04/09/2013. 

 

______. Decreto-Lei n. 407 de 17 de Maio de 1890. Aprova o regulamento para a Escola 

Normal da Capital Federal. Disponível em  

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-407-17-maio-1890-

520797-publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em 04/09/2013. 

 

______.  Decreto-Lei n. 3.810, de 19 de março de 1932.  

 

______. Constituição de 1937. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao37.htm>, Acesso 

em 07/09/2013. 

 

______. Decreto-Lei n.1.190, de 4 de abril de 1939. Dá organização à Faculdade Nacional 

de Filosofia. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-

1939/decreto-lei-1190-4-abril-1939-349241-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 

28/09/2013. 

 

______. Decreto-Lei n. 4244, de 9 de abril de 1942. Lei Orgânica do Ensino Secundário. 

Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4244-9-

abril-1942-414155-publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em 08/09/2013. 

 

______. Decreto-Lei n. 4481, de 16 de julho de 1942. Dispõe sobre a aprendizagem dos 

industriários, estabelece deveres dos empregadores e dos aprendizes relativamente a essa 

aprendizagem e dá outras providências. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/1937-1946/Del4481.htm> Acesso em 10/09/2013. 

 

______. Portaria n. 556 de 1945. 

 

______. Decreto-Lei n. 8530, de 2 de janeiro de 1946. Lei Orgânica do Ensino Normal. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-

1946/Del8530.htm>   Acesso em 10/09/2013. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-15-10-1827.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-7247-19-abril-1879-547933-publicacaooriginal-62862-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-7247-19-abril-1879-547933-publicacaooriginal-62862-pe.html
http://www.infoiepic.xpg.com.br/hist_ato10.htm
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/4_1a_Republica/decreto%20981-1890%20reforma%20benjamin%20constant.htm
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/4_1a_Republica/decreto%20981-1890%20reforma%20benjamin%20constant.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-407-17-maio-1890-520797-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-407-17-maio-1890-520797-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao37.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1190-4-abril-1939-349241-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1190-4-abril-1939-349241-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4244-9-abril-1942-414155-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4244-9-abril-1942-414155-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4481.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4481.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del8530.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del8530.htm


  

255 
 

______. Decreto-Lei n. 9.053, de 12 de março de 1946. Cria um ginásio de aplicação nas 

Faculdades de Filosofia do País. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9053-12-marco-1946-

417016-republicacao-34211-pe.html> Acesso em 08/09/2013 

 

______. Decreto-Lei n. 9.092, de 26 de março de 1946. Amplia o regime didático das 

faculdades de filosofia, e dá outras providências. Disponível em  

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9092-26-marco-1946-

416948-publicacaooriginal-1-pe.html Acesso em 08/09/2013>.Acesso em 28/09/2013. 

 

______. Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-

dezembro-1961-353722-norma-pl.html>. Acesso em 10/09/2013. 

 

______. Parecer n. 283 de 1962, do Conselho Federal de Educação CFE. 

 

______. Parecer n. 292 de 1962, do Conselho Nacional de Educação CNE. 

 

______.Decreto-Lei n. 5540 de 28 de novembro de 1968. Disponível em 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-

norma-pl.html. Acesso em 30/09/2013. 

 

______. Resolução n. 9 de 10 de outubro de 1969. Conselho Federal de EducaçãoCFE. Fixa 

os mínimos de conteúdo e duração a serem destinados à formação pedagógica nos cursos de 

licenciatura. Disponível em http://cev.org.br/biblioteca/resolucao-n-9-10-outubro-1969/. 

Acesso em 30/09/2013 

 

______. Parecer n. 627 de 1969. Conselho Nacional de Educação CNE. 

 

______. Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° 

e 2º graus, e dá outras providências. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-

norma-pl.html> Acesso em 28/09/2013 

 

______. Parecer n. 349 de 1972, do Conselho Federal de Educação CFE. 

 

______. Lei n. 7.044, de 18 de outubro de 1982. Altera dispositivos da Lei nº 5.692, de 11 

de agosto de 1971, referentes a profissionalização do ensino de 2º grau. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7044.htm 

 

______. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm> Acesso em 

28/09/2013. 

 

______. Decreto-Lei 3.276, de 6 de dezembro de 1999.  Dispõe sobre a formação em nível 

superior de professores para atuar na educação básica, e dá outras 

providências<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3276.htm>. Acesso em 

24/09/2013. 

 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9053-12-marco-1946-417016-republicacao-34211-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9053-12-marco-1946-417016-republicacao-34211-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9092-26-marco-1946-416948-publicacaooriginal-1-pe.html%20Acesso%20em%2008/09/2013
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9092-26-marco-1946-416948-publicacaooriginal-1-pe.html%20Acesso%20em%2008/09/2013
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-dezembro-1961-353722-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4024-20-dezembro-1961-353722-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-norma-pl.html
http://cev.org.br/biblioteca/resolucao-n-9-10-outubro-1969/
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-norma-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7044.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3276.htm


  

256 
 

______. Lei n. 12.014, de 6 de agosto  de 2009. Altera o art. 61 da Lei n n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, com a finalidade de discriminar as categorias de trabalhadores que se 

devem considerar profissionais da educação. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm> Acesso em 

28/09/2013. 

 

______. Parecer n. 492 de 2001. 

 

______. Parecer n. 1363 de 2001. 

 

______. Parecer n. 1, de 3 de abril de 2001, do Conselho Nacional de Educação CNE. 

Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação.  Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/CES0101.pdf> Acesso em 

28/09/2013. 

 

______. Parecer n. 9/2001, do Conselho Nacional de Educação CNE. Diretrizes Curriculares 

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

licenciatura, de graduação plena. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf>. Acesso em 28/09/2013. 

 

______. Parecer n. 27/2001, do Conselho Nacional de Educação CNE. Dá nova redação ao 

item 3.6, alínea c, do Parecer CNE/CP 9/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares 

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

licenciatura, de graduação plena. Disponível em  

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/027.pdf> Aceso em 28/09/2013 

 

______. Parecer n. 28/2001, do Conselho Nacional de Educação CNE. Dá nova redação ao 

Parecer CNE/CP 21/2001, que estabelece a duração e a  carga horária dos cursos de 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena. Disponível em  <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/028.pdf>. 

Acesso em 28/09/2013. 

 

______. Resolução CNE/CP n.1 de 18 de fevereiro de 2002. Diretrizes Curriculares 

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

licenciatura, de graduação plena. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf>. Acesso em 28/09/2013 

 

______. Resolução CNE/CP n.2, de 19 de fevereiro de 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. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf>. Acesso em 28/09/2013. 

 

______. Portaria n. 2.252 de 2003. Disponível em: 

<http://www.pen.uem.br/diretrizes/Portaria_MEC_2003_2252.pdf>. Acesso em 5/09/2013. 

______. Lei n. 11.161, de 5 de agosto de 2005.  

Dispõe sobre o ensino da língua espanhola. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11161.htm. Acesso em 

15/08/2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/CES0101.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/027.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/028.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf
http://www.pen.uem.br/diretrizes/Portaria_MEC_2003_2252.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11161.htm


  

257 
 

______. Decreto-Lei n. 11.788 de 2008.  

 

______. Resolução CNE/CP n.2 de 1 de julho de 2015. Define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada. Disponível em: 

portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21028&Itemid=866. 

Acesso em 11/08/2015. 

 

BRASIL/SEF. Parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997.  

 

BRONCKART, J.P.; MACHADO, A.R. Procedimentos de análise de textos sobre o trabalho 

educacional. In: MACHADO, A.R. (org) O ensino como trabalho: uma abordagem 

discursiva. EDUEL, 2004, p.133-163. 

 

CAIMI, F.E. Os percursos da prática de ensino na formação de professores. In: BENINCÁ, 

E.; CAIMI, F.E. Formação de professores: um diálogo entre a teoria e a prática. Passo 

Fundo: Editora Universitária - UPF, 2002. p.83-96. 

 

CASTANHA, A.P. A introdução do método Lancaster no Brasil: história e historiografia. 

IX ANPED SUL – Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul, 2012.  Disponível 

em 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/1257/12

Acesso em 15/03/2013. 

 

CELADA, M.T.; GONZÁLEZ, N.M. El español en Brasil: un intento de captar el orden de 

la experiencia. In: SEDYCIAS, J (org.). O ensino do espanhol no Brasil. Passado, presente, 

futuro. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 

 

CHARAUDEAU, P.; MAINGUENEAU, D. Dicionário de Análise do Discurso. São Paulo: 

Contexto, 2004. 

 

CLOT, Y. A função psicológica do trabalho. Tradução de Adail Sobral. Petrópolis: Vozes, 

p. 93-124, 2006. 

 

CORACINI, M.J. Entre a memória e o Esquecimento: Fragmentos de uma história de vida. 

In: CORACINI, M.J.; GHIRALDELO, C.M (orgs). Nas malhas do discurso: memória, 

imaginário e subjetividade. Formação de professores (línguas materna e estrangeiras), 

leitura e escrita. Campinas, SP: Pontes Editores, 2011, p. 23-74. 

 

CURY, C.R.J. A formação docente e a educação Nacional. (s/d). Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/conselheiro.pdf. Acesso em 09/08/2013. 

 

DAHER, D.C. Quando informar é gerenciar conflitos: a entrevista como estratégia 

metodológica. The Especialist, São Paulo, v. 19, p. 287-304, 1998. 

______. Espanhol no colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. Cadernos de 

Extensão: desenvolvimento de novas metodologias – Educação, cultura e cidadania, n°1, 

vol. 1, Rio de Janeiro: UERJ, p. 27 – 30, 1998a. 

 

 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/1257/12
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/1257/12
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/conselheiro.pdf


  

258 
 

______. Formación de docentes de ELE: ¿cualificación para el trabajo en las escuelas 

brasileñas? In: FANJUL, A.P.; CASTELA, G.S (orgs). Línguas, políticas e ensino na 

Integração Regional. Cascavel: ASSOESTE, 2011, p. 97-115. 

 

 

______; SANT’ANNA, V.L.A. Do otium cum dignitate dos cursos de Letras à formação de 

professores de línguas. In: DAHER, D.C.; et al (org.) Trajetórias em Enunciação e 

Discurso: Práticas de Formação Docente. São Carlos: Editora Claraluz, 2009, p.15-27. 

 

______; ______. Formação e exercício profissional de professor de língua espanhola: 

revendo conceitos e percursos. In: BARROS, C.S.; COSTA, E.G.M. (coords). Espanhol: 

ensino médio. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Coleção 

Explorando o Ensino; v.16, 2010, p. 55-68. 

 

DANIELLOU, F. Le travail des prescriptions. Conference Inaugurale, 2002. 

 

DEUSDARÁ, B; BARRETO, T. Diálogos em torno do trabalho de ensinar: tecendo sentidos 

através do mural da sala de aula de professores e da participação em eventos acadêmicos. 

In: DAHER, D.C., et al (org.) Trajetórias em Enunciação e Discurso: Práticas de Formação 

Docente. São Carlos: Editora Claraluz, 2009, p.139-152. 

 

______.; ROCHA D. Efeitos de sentido do discurso relatado: micropolítica da 

invisibilização do trabalho docente. Revista ANPOLL, v.1, n.31, 2011. p. 40-68. 

 

______; ______. Contribuições da Análise Institucional para uma abordagem das práticas 

linguageiras: a noção de implicação na pesquisa de campo. Cadernos de Letras da UFF. 

Dossiê: Letras, linguística e suas interfaces n. 40, 2010, p. 47-73.  

 

DIDONE, A.M. Estágio: teoria e prática Caminhos e Possibilidades na Proposta da 

SEED/PR (s/d). Disponível em: 

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/985-2.pdf>. Acesso em: 

26/09/2012. 

 

DUCROT, O. Analyses pragmatiques. Communications, n.32, 1980. 

______. O Dizer e o Dito. Campinas: Pontes, 1987. 

 

DURRIVE, L.A. Atividade humana, simultaneamente intelectual e vital: esclarecimentos 

complementares de Pierre Pastré e Yves Schwartz. Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 9, 

supl.1, 2011, p. 47-67. 

 

ECKERT-HOFF, B.M. Escritura de si e identidade. O sujeito professor em formação. 

Campinas, SP: Mercado de Letras, 2008.  

 

FAITA, D. Análise das práticas linguageiras e situações de trabalho: uma renovação 

metodológica imposta pelo objeto. In: SOUZA-E-SILVA, M.C.P.; FAITA, D. Linguagem e 

Trabalho: construção de objetos de análise no Brasil e na França. São Paulo: Cortez, 2002, 

p. 45- 60. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/985-2.pdf


  

259 
 

FERREIRA, C.C. (Não) faça isso, professor: uma análise discursiva de dicas da internet. 

2007. Dissertação (Mestrado em Linguística) – UERJ, Rio de Janeiro, 2007. 155 p. 

 

FIORIN, J. L. A criação dos cursos de Letras no Brasil e as primeiras orientações da pesquisa 

lingüística universitária. Línguas e Letras, v.7, n. 12, p. 11-25, 2006.  

 

FISCHER, R.M.B. Foucault e Análise do discurso em educação. Cadernos de Pesquisa, n. 

114, 2001, p. 197-223. 

 

______. A paixão de trabalhar com Foucault. In: COSTA, M.V. (org). Caminhos 

investigativos I: novos olhares na pesquisa em educação. 3 ed. Rio de Janeiro: Lamparina 

editora, 2007.  

 

FLORES, V.N.; TEIXEIRA, M. Introdução à linguística da enunciação. São Paulo: 

Contexto, 2005. 

 

FOUCAULT, M.A. Microfísica do poder . Rio de Janeiro: GRAAL, 1979. 

 

______. História da sexualidade 1: a vontade de saber. Rio de Janeiro, Graal, 1993.  

 

______. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU Editora, 2003. 

 

______. Arqueologia do saber. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. 

 

______. A ordem do discurso. 20.ed. São Paulo: Edições Loyola, 2010a. 

 

______. Vigiar e punir. História da violência nas prisões. 40ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

 

FRANÇA, M.B. Uma comunidade dialógica de pesquisa – Atividade e movimentação 

discursiva nas situações de trabalho de recepcionistas de guichê hospitalar. 2002. Tese de 

Doutorado. PUC-SP, São Paulo, 2002. 

 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à Prática Educativa. São Paulo: 

Paz e terra, 2006. 

 

GIL, G.M. Reforma e a compreensão de sentidos de licenciatura: questão filosófica ou de 

carga horária? Dissertação (Mestrado em Linguística) – UERJ, Rio de Janeiro, 2011. 

 

GUILHAMOU, J.; MALDIDIER,D. Efeitos do arquivo. A análise do discurso no lado da 

História. In: ORLANDI, E. (orgs). Gestos de Leitura. Da História no discurso. Campinas, 

Editora da UNICAMP, 1994. 

 

GUIRALDELLI, J.R.P. História da educação brasileira. 4 ed. São Paulo, Cortez, 2009. 

 

KOGAWA, J; WITZEL, D.G. A constituição do sujeito hesitante na trama do discurso. 

SIGNUM: Estud. Ling., Londrina, n. 16/1, p. 59-76, 2013. 

 

LACOSTE, M. Paroles, activité, situation. In: BOUTET, J. Paroles au travail. Paris: 

L’Harmattan, 1995.  

 



  

260 
 

LE GOFF, J. História e memória. 4ª ed. São Paulo: UNICAMP, 1996.  

 

LENZA, P. Direito constitucional esquematizado. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

LOURENÇO FILHO, M.B. A formação de professores: da Escola Normal à Escola de 

Educação.  Brasília : Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 2001. 

 

MAINGUENEAU, D. Novas tendências em análise do discurso. Campinas: Pontes,  1997. 

 

______. Análise de textos de comunicação.  São Paulo: Cortez, 2002. 

 

______. Gênese dos discursos. Curitiba: Criar Edições, 2007. 

 

______. Cenas da enunciação. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
 

MARCUSCHI, L.A. Gêneros textuais emergentes no contexto da tecnologia digital. In: 

MARCUSCHI, L.A.; XAVIER, A.C (orgs). Hipertexto e gêneros digitais. 2.ed. Rio de 

Janeiro, Lucerna, 2005, p. 13-67. 

 

________. Análise da Conversação. São Paulo: Editora Ática, 2006. 

 

MOACYR, P.A. instrução pública no Estado de São Paulo. Primeira década republicana 

1890-1893. Companhia Editora Nacional, 1942 

 

MOKODSI, R.D. Entre a negação e a possibilidade: um estudo discursivo da fala do 

professor sobre o seu trabalho. Dissertação (Mestrado em Linguística) – UERJ, Rio de 

Janeiro. 2010. 144 p. 
 

 

NASCENTES, A. Gramática da língua espanhola. 5. ed. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1943.   

 

NAVARRO-BARBOSA, P.L.O. O acontecimento discursivo e a construção da identidade 

na história. In: SARGENTINI, V.; NAVARRO-BARBOSA, P. Foucault e os domínios da 

linguagem: discurso, poder, subjetividade. São Carlos: Claraluz, 2004, p. 97-132. 

 

NEVES, F.M. O Método Lancasteriano e o ensino da ordem e da disciplina para os 

soldados do Império Brasileiro. 2007. Disponível em 

<http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/trabalhos/gt02-3119--int.pdf>. Acesso em 

15/08/2013. 

 

NOUROUDINE, A. A linguagem: dispositivo revelador da complexidade do trabalho. In: 

SOUZA-E-SILVA, M.C. & FAÏTA, D. (Orgs.) Linguagem e trabalho: construção de 

objetos de análise no Brasil e na França. São Paulo, Cortez, 2002, p.17-30. 

 

ORLANDI, E. Terra à vista: Discurso do confronto: velho e novo mundo. São Paulo: 

Cortez,1990. 

 

______. Do sujeito na História e no Simbólico. In: Discurso e texto: formulação e circulação 

dos sentidos. Campinas, SP: Pontes, 2001. 

 

http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/trabalhos/gt02-3119--int.pdf


  

261 
 

______. Análise de discurso. In: ORLANDI, E.P.; RODRIGUES, S.L (orgs). Discurso e 

textualidade. Campinas, SP: Pontes, 2006. 

 

 

PARAQUETT, M. As dimensões políticas sobre o ensino da língua espanhola no Brasil: 

tradições e inovações. In: MOTA, K.; CHEYERL, D. (orgs.) Espaços linguísticos. 

Resistências e expansões. Salvador: UFBA, 2006, p. 115-146. 

 

______. O papel que cumprimos os professores de espanhol como língua estrangeira (E/LE) 

no Brasil. In: Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Diálogos Interamericanos, n.38, 2009, 

p. 123-137. 

 

______.  Por que formar professores de espanhol no Brasil? In: II Congresso Latino-

Americano de formação de professores de Línguas (II CLAFPL), Rio de Janeiro, 2010, p. 

1171 – 1183.  

 

PICANÇO, D.C.L. História, memória e ensino de espanhol (1942-1990). Curitiba: UFPR, 

2003. 

 

PIMENTA, S.G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 10 ed. 

São Paulo: Cortez, 2011. 

 

POSSENTI, S. Metaenunciação: uma questão de interdiscurso e de relevância. Revista Est. 

Ling. Belo Horizonte, v.9, n.1, 2000, p. 91-108. 

 

REVEL, J. Michel Foucault: conceitos essenciais. São Carlos: Claraluz, 2005. 

 

RILKE, R.M. Cartas a um jovem poeta. Porto Alegre: L&PM, 2013. 

 

RIO DE JANEIRO. Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989. Disponível em 

http://www.cmresende.rj.gov.br/PDF/const_est_rj.pdf. 

 

RIO DE JANEIRO. Diretrizes para a formação de professores na UFF/coordenação das 

licenciaturas da UFF. Niterói: EdUFF, PROAC, 2002 

 

ROCHA, D. Perspectiva foucaultiana. In: BRAIT, B.; SOUZA-E-SILVA, M.C (orgs). Texto 

ou discurso? São Paulo: Contexto, 2012. 

 

______. Cenografias do trabalho docente de orientação em tempos de práticas 

mercantilistas: sobredestinatário e posicionamento discursivo. Revista MOARA. n.38, 2012a, 

p. 126-139. 

 

______; DEUSDARÁ, B. Análise de conteúdo e Análise do discurso: o lingüístico e seu 

entorno. D.E.L.T.A. v. 22,  2006, p. 29-52 
 

______; DAHER, M.D.C.F. Afinal, como funciona a Linguística Aplicada e o que pode ela 

se tornar? D.E.L.T.A. v.31-1, 2015, p. 105-141. 

 

http://www.cmresende.rj.gov.br/PDF/const_est_rj.pdf


  

262 
 

______; ______; SANT'ANNA, V.L.A. Produtividade das investigações dos discursos sobre 

o trabalho. In: SOUZA-E-SILVA, M.C.P.; FAITA, D. Linguagem e Trabalho: construção 

de objetos de análise no Brasil e na França. São Paulo: Cortez, 2002, p. 77-92. 

 

______; ______; _____. Entrevista em situação de pesquisa acadêmica: reflexões numa 

perspectiva discursiva. Polifonia (Cuiabá), v. 8, 2004. 

 

RODRIGUES, F.S.C. Língua viva, letra morta: obrigatoriedade e ensino de espanhol no 

arquivo jurídico e legislativo brasileiro. Tese de Doutorado. USP: São Paulo, 2010. 

 

RODRIGUES, I. C; ROCHA, D. Implicações de uma perspectiva discursiva para a 

construção de uma metodologia de análise das práticas linguageiras. GRAGOATÁ, n. 29, 

Niterói : EdUFF, p. 205-222, 2010. 

 

ROMANELLI, O. História da educação no Brasil 1930-73. Petrópolis, Vozes, 1978. 

 

ROMÃO, L.M.S; LEANDRO-FERREIRA, M.C; DELA-SILVA, S. Arquivo. In: 

MARIANI, B; MEDEIROS; DELA-SILVA, S (orgs). Discurso, arquivo e.... Rio de Janeiro: 

7 Letras, 2011, p. 11- 21. 

 

SALVADOR, A.C.O.; SANTOS, L.V. O ensino de espanhol na educação básica brasileira: 

uma retrospectiva histórica. (s/d) Disponível em http://pt.scribd.com/doc/76302616/o-

Ensino-de-Espanhol-Na-Educacao-Basica Brasileira-Uma-Retrospectiva-Historica. Acesso 

em 27/06/2013. 

 

SANT’ANNA, V. L. A. O trabalho em notícias do Mercosul: heterogeneidade enunciativa 

e noção de objetividade. São Paulo: EDUC, 2004. 

 

SANT’ANNA, V.L.A.; SOUZA-E-SILVA, M.C.P. Trabalho e prescrição: aproximações ao 

problema a partir dos estudos da linguagem. Revista Matraga. Rio de Janeiro, v.14, n.20, 

p.77-99, 2007. 

 

SANTOS, I. G; MEDEIROS, J. S. Formação e valorização docente no império brasileiro. 

(s/d) Disponível em dmd2.webfactional.com/media/anais/FORMACAO-E-

VALORIZACAODOCENTE-NO-IMPERIO-BRASILEIRO.pdf. Acesso em 14/08/2013. 

 

 

SAVIANI, D. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no 

contexto brasileiro. Revista Brasileira de Educação. v. 14 n. 40 jan./abr. 2009, p. 143 -155.  

 

SCHWARTZ, Y. Reconnaissances du travail – Pour un approche ergologique. Paris: PUF, 

1997. 

 

______. A abordagem do trabalho reconfigura nossa relação com os saberes acadêmicos: as 

antecipações do trabalho. In: SOUZA-E-SILVA, M. C. P.; FAITA, D. (Org.). Linguagem e 

trabalho: construção de objetos de análise no Brasil e na França. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

_______. Trabalho e Saber. Trabalho & Educação, v.12, n1. Belo Horizonte: UFMG, 

2003. 

 

http://pt.scribd.com/doc/76302616/o-Ensino-de-Espanhol-Na-Educacao-Basica%20Brasileira-Uma-Retrospectiva-Historica
http://pt.scribd.com/doc/76302616/o-Ensino-de-Espanhol-Na-Educacao-Basica%20Brasileira-Uma-Retrospectiva-Historica
http://dmd2.webfactional.com/media/anais/FORMACAO-E-VALORIZACAODOCENTE-NO-IMPERIO-BRASILEIRO.pdf
http://dmd2.webfactional.com/media/anais/FORMACAO-E-VALORIZACAODOCENTE-NO-IMPERIO-BRASILEIRO.pdf


  

263 
 

_______. A experiência é formadora? Educação e Realidade, jan-abr. 2010.  

 

_______. Conceituando o trabalho, o visível e o invisível. Trab. educ. saúde 

(Online) vol.9  supl.1. Rio de Janeiro, 2011. 

 

_______. Concepções da formação profissional e dupla antecipação. Trabalho &Educação, 

v.22, n.2. Belo Horizonte, 2013. 

 

_______; DURRIVE, L (orgs). Trabalho & Ergologia. Conversas sobre a atividade humana. 

2ed. Niterói, RJ: Editora da UFF, 2010. 

 

SEVERINO, A. J. Preparação técnica e formação ético-política dos professores. In: 

BARBOSA, R. L. L. Formação de educadores: desafios e perspectivas. São Paulo: UNESP, 

2003. 

 

SILVA, A. V. Estágio curricular supervisionado no curso de Licenciatura: momentos de 

vivência da profissão professor nas escolas de educação básica. Revista Espaço Acadêmico 

nº 73, junho de 2007. Disponível em http://www.espacoacademico.com.br/073/73silva.htm. 

Acesso em 17/04/2012. 

 

SILVA. F. P. Articulações entre poder e discurso em Michel Foucault. In: SARGENTINI, 

V.; NAVARRO-BARBOSA, P. Foucault e os domínios da linguagem: discurso, poder, 

subjetividade. São Carlos: Claraluz, 2004. 

 

SOUZA, A.M.R. Reforma de licenciaturas em Letras Português-Espanhol: discursividades 

em disputa por sentidos de formação. 2013. Dissertação (Mestrado em Linguística) – UERJ, 

Rio de Janeiro. 2013. 169 p. 

 

SOUZA-E-SILVA, M.C. A dimensão linguageira em situações de trabalho. In: SOUZA-E-

SILVA, M. C. & FAÏTA, D. (Orgs.) Linguagem e trabalho: construção de objetos de análise 

no Brasil e na França. São Paulo, Cortez, 2002, p. 61-76. 

 

______. Discursividade e espaço discursivo. In: FÍGARO, R et al (Org). Comunicação e 

Análise do Discurso. São Paulo: Contexto, 2013, p.99-118.  

 

TANURI, L. História da formação de professores. Revista Brasileira de Educação. 

Mai/Jun/Jul/Ago, 2000.  Nº 14. 61-88. 

 

TELLES, A. L.; ALVAREZ, D. Interfaces ergonomia-ergologia: uma discussão sobre 

trabalho prescrito e normas antecedentes. In: FIGUEIREDO, M.; ATHAYDE, M.; BRITO, 

J.; ALVAREZ, D. (orgs). Labirintos do trabalho: interrogações e olhares sobre o trabalho. 

Rio de Janeiro: DPA, 2004, p. 63-90. 

 

VARGENS, D. P. M. Uma história de politização do ensino de espanhol: Associação de 

Professores de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro. Tese de doutorado.  Rio de Janeiro: 

UFRJ / Faculdade de Letras, 2012.  

 

VEIGA-NETO, A. Foucault & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 

 

http://www.espacoacademico.com.br/073/73silva.htm


  

264 
 

VELLOSO, R. V. Desafios para a formação de professores nas universidades públicas. 

Revista Eletrônica de Educação, v. 6, n. 2, São Paulo: 2012. Disponível em 

http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/viewFile/288/210  

 

VICENTINI, P.P; LUGLI, R.G. História Da profissão docente no Brasil: representações 

em disputa. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

 

ZEICHNER, K. M. A formação reflexiva de professores: Ideias e práticas. Lisboa: Educa, 

1993. 

 

______. Formando professores reflexivos para a educação centrada no aluno: possibilidades 

e contradições. In: BARBOSA, R. L. L. Formação de educadores: desafios e perspectivas. 

São Paulo: UNESP, 2003. 

 

 

  

 

Vídeo Educadores Brasileiros: Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo. 

Coleção Grandes Educadores. Editora Paulus, Manaus, 2007.  

 

  

http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/viewFile/288/210


  

265 
 

APÊNDICE A – Informações complementares sobre o percurso histórico da formação 

docente e estágio supervisionado em âmbito nacional 

 

Esse apêndice contempla informações complementares a respeito do percurso 

histórico que fizemos como contextualização de pesquisa no item 1.1. 

A preocupação com a formação de professores já se verificava no Império. Segundo 

Cury (s/d):  

foi em 15 de outubro de 1827, o Brasil conheceu sua primeira lei de educação a fim de fazer 

jus ao mandamento constitucional da gratuidade do ensino primário para os considerados 

cidadãos. Ela possuía um caráter nacional e pressupunha a formação de docentes como 

incumbência dos poderes gerais. (CURY,  s/d, p. 3) 227 

  

Saviani (2009) comenta que a necessidade de uma formação específica para os 

professores apareceu pela primeira vez com a Lei das Escolas de Primeiras Letras, decretada 

por D. Pedro I, que estabeleceu que o método do Ensino mútuo ou Método Lancaster228 

deveria ser seguido nas escolas brasileiras, assim como na formação dos docentes. Conforme 

a lei,  

Art. 4o As escolas serão do ensino mútuo nas capitais das províncias; e serão também nas 

cidades, vilas e lugares populosos delas, em que for possível estabelecerem-se.  

Art. 5o Para as escolas do ensino mútuo se aplicarão os edifícios, que couberem com a 

suficiência nos lugares delas, arranjando-se com os utensílios necessários à custa da Fazenda 

Pública e os Professores que não tiverem a necessária instrução deste ensino, irão instruir-se 

em curto prazo e à custa dos seus ordenados nas escolas das capitais. (BRASIL, LEI DAS 

ESCOLAS DE PRIMEIRAS LETRAS, 15 de outubro de 1827) 

 

Dessa forma, determinou-se que os professores fossem treinados nesse método, às 

próprias custas, nas capitais de suas províncias, deixando evidente a imposição de uma 

instrução pautada em um único modelo. Neste caso, é importante levar em consideração o 

contexto histórico em que essa determinação se deu. Trata-se de uma época em que não 

havia ainda uma instrução estruturada, pensada e específica para a o exercício da docência: 

 Art. 6o Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, prática 

de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a gramática 

de língua nacional, e os princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica e 

apostólica romana, proporcionados à compreensão dos meninos; preferindo para as leituras 

a Constituição do Império e a História do Brasil. (BRASIL, LEI DAS ESCOLAS DE 

PRIMEIRAS LETRAS, 15 de outubro de 1827) 

 

                                                 
227 D. Pedro I liderou a independência, outorgando em 1824 a primeira constituição, que previa no seu artigo 

179, item XXXII que a instrução primária deveria ser gratuita a todos os cidadãos: “A Instrucção primaria, e 

gratuita a todos os Cidadãos”. 
228 O método Lancaster, como ficou mais conhecido no Brasil, foi desenvolvido na Inglaterra, no final do século 

XVIII e início do século XIX, momento em que aquele país passava por uma fase de intensa urbanização, 

devido ao processo acelerado de industrialização. Seus criadores foram Andrew Bell e Joseph Lancaster. 

(CASTANHA, 2012). O bom êxito do capitalismo inglês foi um dos motivos para aplicação deste método pelo 

governo brasileiro, que desejava transformar o Brasil em uma potência econômica.  
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Assim, para serem mestres de primeiras letras, os professores tinham que provar 

saber ler, escrever, contar e ter conhecimentos sobre a religião, o Império e a História do 

Brasil. 

Segundo Daher (2011), devido à falta de profissionais preparados e de recursos 

disponibilizados, o método mútuo foi muito difundido no final do século XVIII e no início 

do XIX, posto que permitiu reunir no mesmo espaço físico todos os alunos da escola e, ainda, 

atender à formação docente. O professor supervisionava e se encarregava dos alunos mais 

adiantados enquanto os alunos menos adiantados229 ficavam sob o comando de alunos-

monitores, escolhidos entre os mais adiantados. A autora afirma que essa prática foi 

recorrente até 1890. Vale levar em consideração, como aponta Ghiraldelli Jr (2009), que a 

supervisão dos monitores nem sempre era feita por alguém com experiência no magistério, 

pois como já foi mencionado, não havia professores suficientes nas escolas. Podemos 

concluir que, numa época em que se começava a evidenciar uma necessidade de preparação 

de professores, não havia ainda como dispor de muitos profissionais experientes nesse 

âmbito para tal e nem de conhecimento pedagógico bem desenvolvido no meio educacional. 

Assim, essa “ajuda mútua” já estabelecia a prática de supervisão de alunos que deveriam 

“ensinar” a outros alunos. Já se configuravam diferentes funções pedagógicas atribuídas aos 

monitores, por nós denominados segundo estudos baseados em Foucault (2012), de 

“submestres”, como aqueles encarregados de “adequar os recém-chegados ao exercício da 

escola”. Sobre isso, Foucault (2012) nos diz que, no esboço de uma escola mútua,  

estão integrados no interior de um dispositivo único três procedimentos: o ensino 

propriamente dito, a aquisição dos conhecimentos pelo próprio exercício da atividade 

pedagógica, enfim uma observação recíproca e hierarquizada. Uma relação de fiscalização, 

definida e regulada, está inserida na essência da prática de ensino: não como uma peça trazida 

ou adjacente, mas como um mecanismo que lhe é inerente e multiplica sua eficiência 

(FOUCAULT, 2012, p. 170). 

 

Esses três procedimentos trazidos pelo filósofo podem ser encontrados ainda hoje na 

prática dos estágios supervisionados. De certa maneira, já se instituía uma prática 

pedagógica de formação docente, por meio de observação do trabalho do outro sob uma 

“vigilância hierarquizada”. Assim, acreditava-se que o docente lancasteriano podia se formar 

pela observação da atividade de outro professor na escola da Corte, e esse seria o seu preparo 

necessário e específico. Isso não significa que essa prática de observação surgiu nesta época, 

                                                 
229 Numa classe podíamos chegar a encontrar uns 500 alunos, que eram divididos em grupos menores, 

instruídos por um monitor.  O professor ficava num estrado alto do qual podia ter uma visão completa das 

atividades dos grupos de alunos. Somente os monitores podiam falar diretamente com o professor para 

receberem as lições a serem passadas ao restante dos alunos. (VICENTINI; LUGLI, 2009) 
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mas podemos dizer que se tornou um mecanismo de formação mais aparente por estar 

inserido num contexto educacional que o colocou em evidência.  

Segundo Tanuri (2000), a escola pública de ensino mútuo no Brasil foi criada 

oficialmente em 1º de março de 1823, voltada para a preparação de professores, 

especialmente militares, mas também expandida para todos: 

 
Hei por bem mandar crear nesta Côrte uma Escola de primeiras lettras, na qual se ensinará 

pelo methodo do ensino mutuo, sendo em beneficio, não sómente dos militares do Exercito, 

mas de todas as classes dos meus subditos que queiram aproveitar-se de tão vantajoso 

estabelecimento. (BRASIL. DECRETO DE 1º DE MARÇO DE 1823) 

 

O método Lancaster foi um método disciplinador de instrução para os militares 

relacionada à “disciplinarização da mente, do corpo e no desenvolvimento de crenças morais 

próprias da sociedade disciplinar, e não na independência intelectual.” (NEVES, 2007, p. 

11). Podemos compreender a razão de esse método ser adotado no Brasil Império se nos 

basearmos nas reflexões de Foucault, em que o corpo é um objeto de poder: “o corpo que se 

manipula, modela-se, treina-se, que obedece, responde, torna-se hábil ou cujas forças se 

multiplicam” (FOUCAULT, 2012, p, 132). O autor também diz que “um corpo disciplinado 

é a base de um gesto eficiente” (FOUCAULT, 2010, p. 147). Dessa forma, quanto mais 

militares disciplinados, instruídos em defesa da ordem, mais poderiam combater as agitações 

e revoltas advindas do povo, atuando como agentes de repressão (SANTOS; MEDEIROS, 

s/d). 

As Escolas Normais foram implantadas somente após a promulgação do Ato 

Adicional de 1834, quando as províncias decidiram seguir o modelo europeu230. Este ato foi 

uma emenda ou reforma à Constituição de 1824, que segundo Santos e Medeiros (s/d), 

 

estabeleceu algumas mudanças significativas, principalmente no que se referiu ao Capítulo 

V da Constituição, que definia as atribuições dos Conselhos Gerais de Província, os 

transformado em Assembleias Legislativas Provinciais com poderes para  legislar sobre 

organismos sociais, dentre eles a instrução pública em nível primário e  

secundário.(SANTOS; MEDEIROS, s/d, p. 6) 

 

A cidade de Niterói no atual Estado do Rio de Janeiro foi a pioneira nessa 

implantação, em 1835, conforme a lei nº 10 de 1835: 

 

                                                 
230 O Brasil foi colônia de Portugal entre 1500 e 1822, período marcado por três fases da educação regular, 

segundo Guiradelli Jr (2009): “a de predomínio dos jesuítas; a das reformas do Marquês de Pombal, 

principalmente a partir da expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal em 1759; e  do período em que D. João 

VI, então rei de Portugal, trouxe a Côrte para o Brasil (1808-1821)” (GUIRADELLI JR, 2009, p. 24).   
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Artigo 1º. Haverá na Capital da Província do Rio de Janeiro huma Escola Normal para nella 

se habilitarem as pessoas, que se destinarem ao magistério de instrução primária, e os 

Professores actualmente existentes, que não tiverem adquirido a necessária instrução nas 

Escolas de Ensino - na conformidade da Lei de quinze de Outubro de mil oitocentos e vinte 

sete231, Artigo quinto. (BRASIL, LEI Nº10/1835) 

 

Logo após, diversas províncias brasileiras seguiram este caminho ainda no século 

XIX. As Escolas Normais pressupunham uma formação específica, uma vez que visavam à 

preparação de professores para as escolas primárias.  No entanto, priorizaram “o domínio 

daqueles conteúdos que lhes caberia transmitir às crianças, desconsiderando-se o preparo 

didático-pedagógico” (SAVIANI, 2009, p. 144). Assim, privilegiava os conteúdos sobre o 

método. 

Segundo Saviani (2009), a formação docente através das Escolas Normais 

permaneceu ao longo do século XIX, mas de acordo com o autor, Couto Ferraz, presidente 

da província do Rio de Janeiro, considerava essas escolas muito onerosas, com qualidade 

duvidosa e com um número muito baixo de formandos. Assim, por não terem o êxito 

esperado, ele fechou a Escola Normal de Niterói em 1849, fazendo a substituição por 

professores adjuntos, “que atuariam nas escolas como ajudantes do regente de classe, 

aperfeiçoando-se nas matérias e práticas de ensino” (SAVIANI, 2009, p. 145). Diante de um 

contexto de debates a respeito de uma preocupação não somente de ensinar as primeiras 

letras, mas de preparar docentes, se configuraram então dois tipos de formação: o sistema de 

professores adjuntos e o das Escolas Normais, que existiram por praticamente todo o 

império.  Segundo Vicentini e Lugli (2009), uma suposta razão para que o modelo de 

professor adjunto predominasse em relação à Escola Normal, foi a sua aproximação com um 

dos modos tradicionais de formação para os ofícios, pois correspondia ao modelo artesanal 

em que o futuro professor aprendia as técnicas e os usos do trabalho acompanhando a prática 

de um professor experiente. Isso tinha um menor custo para o Estado e a escola, naquele 

momento, não era reconhecida por todos ainda como instituição para a formação da 

população em geral. Esses fatores também podem ter favorecido esse modelo, mas isso não 

foi suficiente para acabar com as instalações de Escolas Normais.  

Apesar de a maioria dos docentes ser formada pelo sistema de professores adjuntos, 

que atuariam nas escolas como ajudantes do regente de classe, aperfeiçoando-se nas matérias 

e práticas de ensino, dispensando assim a instalação de Escolas Normais, estas continuaram 

                                                 
231 Lei do Ensino de Primeiras Letras (1827). 
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a serem instaladas (SAVIANI, 2009).  E a pioneira Escola Normal de Niterói reabriu em 

1859232. Como informa Tanuri,  

 

Na verdade, em todas as províncias as escolas normais tiveram uma trajetória incerta e 

atribulada, submetidas a um processo contínuo de criação e extinção, para só lograrem êxito 

a partir de 1870, quando se consolidam as ideias liberais de democratização e obrigatoriedade 

de ensino da instrução primária, bem como de liberdade de ensino233. (TANURI, 2000, p.64) 

 

 Em 1889, a República brasileira foi proclamada. Em sua primeira fase - “Primeira 

república” ou “República velha” -, a partir de um movimento militar com apoio de alguns 

setores sociais ligados à economia cafeeira da época, que não estavam satisfeitos com a 

política econômica do imperador, discutiu-se a necessidade de abertura das escolas, uma vez 

que circulava o discurso de que a educação do povo é um dever do governo234. Assim, 

debates sobre aspectos sociais, sobre questões voltadas para a escolaridade no âmbito do 

ensino primário e, consequentemente da formação de docentes que nele atuariam, ganham 

espaço.  

Coube à República a responsabilidade de estabelecer, expandir e desenvolver de 

forma qualitativa as escolas normais como instituições necessárias para a profissionalização 

dos professores públicos. Encontramos no Decreto nº 407, de 17 de Maio de 1890235, que 

aprova o regulamento da Escola Normal, o reconhecimento de que o docente deve receber 

uma formação intelectual, moral e prática, como podemos constatar no Art. 1 do Capítulo I, 

que trata do ensino Normal: 

A Escola Normal e um estabelecimento de ensino profissional: tem por fim dar aos 

candidatos á carreira do magisterio primario, a educação intellectual, moral e pratica 

necessaria e sufficiente para o bom desempenho dos deveres de professor, regenerando 

progressivamente a escola publica de instrucção primaria. ( BRASIL, DECRETO Nº 407, de 

17 de Maio de 1890) 

 

Nesse contexto, observa-se a necessidade de uma formação prática, apontada no 

documento. Pouco tempo depois, em novembro de 1890, no Decreto 981, de 1890, foi 

publicado o Regulamento da Instrução Primária e Secundária do Distrito Federal. Por 

                                                 
232 Além disso, Saviani (2009) informa que houve uma expansão do número das Escolas Normais no Brasil 

no século XIX, subindo de quatro instituições, em 1867, para vinte e duas, em 1883.  
233 Segundo Vicentini e Lugli (2009), essas ideias liberais que passaram a circular nessa época acentuaram 

discussões que tratassem da necessidade de educar as mulheres e superar o analfabetismo e com a proclamação 

da Lei do Ventre Livre, em 1871, houve a preocupação pela educação das crianças nascidas de escravas.   
234 O termo res publica ressaltava os objetivos e destinatários da política, ou seja, a coisa pública a gestão 

daquilo que é do povo, de todos (GUIRALDELLI JR, 2009). Daí vem uma possível razão dessa ideia de que 

o governo é o povo e que "todos" deveriam ter direito à educação. 
235 Este decreto também determinou que o ensino normal seria gratuito, integral e destinado a ambos os sexos 

(Artigo 2). 
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determinação do Art. 12, se determinou a criação de uma escola modelo: "o Governo 

manterá na Capital Federal uma ou mais escolas normaes, conforme as necessidades do 

ensino, e a cada uma dellas será annexa uma escola primaria modelo" (BRASIL, DECRETO 

LEI 981/1890). Em relação aos docentes, de acordo com o Art. 14, só poderiam exercer o 

magistério público primário os alunos ou os graduados pela Escola Normal. E dessa maneira, 

os professores seriam divididos em duas categorias:  

§ 1º Dividem-se os professores em duas categorias: 

Professor adjunto - o que tiver pelo menos a approvação nas materias das tres primeiras series 

da Escola Normal, e um anno de pratica na escola de applicação, de accordo com o decreto 

n. 407 de 17 de maio de 1890; 

Professor primario - o que tiver pelo menos todo o curso da mesma Escola. (BRASIL, 

DECRETO LEI 981/1890) 

 

Além disso, podemos observar neste documento, uma valorização de uma formação 

feita no exterior pelos professores, a partir da determinação da ida de professores ao 

estrangeiro com aprovação do governo, para fazer um aperfeiçoamento profissional, a cada 

dois anos: 

 

Art. 22. De dous em dous annos o conselho director designará, com approvação do Governo, 

dous professores, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, que vão a paizes 

estrangeiros examinar miudamente os progressos do ensino primario e aperfeiçoar suas 

habilitações profissionaes. (BRASIL, DECRETO LEI 981/1890) 

 

 

Vale ressaltar que essa prática de formação no exterior até os dias de hoje é colocada, 

muitas vezes, num lugar mais valorizado de formação, que aquela feita em nosso país236. 

A Reforma de 1890 da instrução pública do estado de São Paulo, marcado por 

diversos impasses, considerou que o ensino não pode ser eficaz sem a existência de 

professores bem preparados e instruídos nos modernos processos pedagógicos e com 

conhecimento científico adequado às necessidades daquele momento, servindo de exemplo 

para os demais Estados do Brasil237.  

                                                 
236 Cabe mencionar o expressivo avanço atual do programa “Ciências sem Fronteiras”, que oferece bolsas de 

intercâmbio para alunos de graduação e pós-graduação no exterior como investimento para sua formação 

profissional. O programa é resultado de uma parceria entre os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI) e o Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e 

Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. Fonte: 

www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/home. (Acessado em 08/01/2015) 
237 Com relação ao Rio de Janeiro, houve uma reforma do ensino público municipal, em 1897, em que a 

formação pedagógica avançou com a exigência de estágio de seis meses em uma escola primária. 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/home
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O documento, que apresenta as ideias do reformista Dr. Caetano de Campos para a 

elaboração da reforma238, expõe os questionamentos a respeito da baixa eficácia das escolas 

no período do império. Considerava também que o programa de estudo das Escolas Normais, 

bem como o preparo prático dos alunos eram carentes. Sobre isso, Saviani (2009) aponta 

que a reforma foi marcada pelo enriquecimento do currículo e ênfase nos exercícios práticos 

de ensino, através da criação da escola-modelo anexa à Escola Normal. Essa escola não 

estava vinculada aos estudos teóricos da Escola Normal e “a prática era ou devia ser 

aprendida por imitação dos professores da Escola de Aplicação” (DIDONE, s/d, p. 4). 

Segundo Vicentini e Lugli (2009), ainda que houvesse elementos comuns de modelo de 

formação, ou uma semelhança entre o conhecimento pedagógico e as formas administrativas 

para o ensino, não existiu um modelo único de formação de professores no Brasil durante a 

Primeira República devido às condições sociais e econômicas dos diversos estados 

brasileiros. 

Andrade e Resende (2010) chamam atenção que um novo avanço aconteceu em 1914, 

quando a Escola de Aplicação ficou subordinada à Escola Normal, visando à articulação 

entre a teoria e a prática, ou, pelo menos, o entendimento da importância dessa articulação 

na formação do professor. Conforme as autoras, pode-se afirmar que foi nessa década que a 

estrutura das Escolas Normais sofreu mudanças em que a prática passou a merecer maior 

atenção. 

No entanto, nos primeiros anos da República, a expansão da Escola Normal não 

mostrou grandes avanços, uma vez que a preparação dos professores continuava centrada 

num domínio do conhecimento a ser transmitido e não numa formação didática-pedagógica. 

Como afirma Lourenço Filho,  

Pretendia-se dar aos candidatos ao professorado, no curto prazo de alguns anos e logo após 

o curso de primeiras letras, uma cultura geral e uma formação técnica. Como é fácil 

compreender, esta última haveria de ser muito precária, reduzindo-se, quase sempre, a um 

curso de lições formais, raramente assimiladas (LOURENÇO FILHO, 2001, p.21) 

Cabe comentar que até hoje, ainda se mantém essa visão no senso comum, apoiada 

pelas nossas próprias leis e história dos costumes, de que para ser professor é suficiente saber 

conteúdo e aprender/memorizar técnicas de transmissão, sem a necessidade de reflexão do 

que seria “saber ensinar”.  Em outras palavras, para ser professor basta saber, 

independentemente se se sabe ensinar. Segundo Guiraldelli Jr (2009), em 1920, 75% da 

                                                 
238 MOACYR, Primitivo. A instrução pública no Estado de São Paulo. Primeira década republicana 1890-1893. 

Companhia Editora Nacional, 1942 
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população em idade escolar era analfabeta. Portanto, para alguns, a república não tinha como 

prioridade o ensino público. 

 Um pouco mais sobre o contexto do Manifesto de 1932, segundo a historiadora 

Diana Gonçalves Vidal (2007)239, a Escola Nova possuía três dimensões: pedagógica, 

política e filosófica. Em relação à dimensão pedagógica, ela representou uma recusa da 

escola tradicional240 em que o professor era o centro da atividade e a criança devia memorizar 

o conteúdo. Assim, o professor passou a ser defendido como mediador do processo de 

aprendizagem.  

 A dimensão política se caracterizou pelo fato de a Escola Nova assumir o lugar do 

Estado. Ou seja, ela foi uma iniciativa do Estado, diferente de outros países, em que foi uma 

experiência pontual. Os três educadores já mencionados, de maneiras diferentes, se 

apropriam desse ideário da Escola Nova e nas suas reformas educacionais do Estado vão 

propor a sua extensão a toda a população do Brasil. A Escola Nova apareceu como uma 

grande frente de uma certa unidade nacional da educação. 

 A historiadora ainda comenta sobre a dimensão filosófica ou de finalidades. A partir 

de 1930, início da Era Vargas241, houve a criação do ministério de Educação e Saúde e junto 

com ela o surgimento da disputa de quem vai estar nesse aparelho estatal que já não é mais 

de cada estado ou do Distrito Federal, mas nacional.  Priorizavam-se as finalidades da Escola 

Nova, para que ela estava sendo feita.   

 Em 1932, Lourenço Filho entra para o Ministério de Educação e Saúde, que passou 

a ser responsável pela elaboração das leis que regiam a educação nacional. São várias as 

reformas da instrução pública realizadas em diversas partes do Brasil. As atuações dos três 

educadores contribuíram para que conquistassem um lugar de reformadores, de políticos da 

educação.  

A criação da Escola de Professores, no Distrito Federal pelo Decreto nº 3.810, de 19 

de março de 1932, instalada por Anísio Teixeira, diretor do Departamento de Educação 

                                                 
239  Informações retiradas de sua participação no Vídeo Educadores Brasileiros: Anísio Teixeira, Lourenço 

Filho e Fernando de Azevedo. Coleção Grandes Educadores. Paulus, Manaus, 2007. 
240 Segundo Guiraldelli Jr (2009), o manifesto estabelece dois tipos de escola: a escola tradicional e a escola 

socializada (escola nova). A primeira estaria voltada para uma educação como um privilégio de uma condição 

econômica e social do indivíduo enquanto que a segunda, reconheceria que todo indivíduo tem direito à 

educação, independentemente da classe social ou econômica, pois a educação teria um caráter “biológico”. O 

autor também assinala que o documento distingue a escola tradicional da escola nova a partir dos programas. 

A escola tradicional priorizava programas baseados na lógica formal dos adultos e, a nova proposta de escola 

priorizava programas que respeitassem o desenvolvimento psicológico da criança, seus interesses e aptidões 

(GUIRALDELLI JR, 2009). 
241 A era Vargas se dividiu em três períodos: Governo provisório (1930 – 1934), Governo Constitucional 

(1934 – 1937) e Estado Novo (1937- 1945) (GUIRALDELLI JR, 2009). 
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representou a primeira iniciativa, no país, da formação do magistério, em nível de estudos 

superiores ou universitários (LOURENÇO FILHO, 2001). O currículo da Escola de 

professores já previa entre as suas disciplinas, especificamente dentro da chamada 

“Introdução ao ensino”, uma prática de ensino, “realizada mediante observação, 

experimentação e participação, como suporte ao caráter prático do processo formativo” 

(SAVIANI, 2009, p.146). O Instituto de Educação de São Paulo, gerido por Fernando de 

Azevedo, seguiu um caminho semelhante a esse. Com isso, é possível observar que se 

buscava incorporar aspectos pedagógicos na formação dos professores a fim de tentar 

solucionar as falhas e insuficiências atribuídas às antigas Escolas Normais. No entanto, esse 

problema não foi resolvido. 

 Ainda sobre a década de 30, Guiraldelli Jr. (2009) chama a atenção de que havia 

diferentes grupos ideológicos a respeito da educação brasileira em disputa.  O autor destaca 

que circulavam os seguintes discursos: liberalista, religioso (católico), integralista e 

comunista. De todos, a doutrina do liberalismo foi a que mais agradou ao povo, por enxergar 

a educação como possibilidade de ascensão social. Ela “tinha um caráter econômico e 

político, calcada de liberdade individual” (GUIRALDELLI JR, 2009, p. 53).  

 No período de 1934 a 1937, Vargas governou a República pelo resultado da 

Assembleia de 1934, que tinha autoridade para fazer a Constituição e concomitantemente 

eleger o presidente. A Constituição de 1934 estabeleceu que a educação nacional fosse 

democrática, humana e geral, leiga e gratuita.  De acordo com Guiraldelli Jr (2009), essa 

constituição abriu espaço para que o fluxo de recursos públicos fosse direcionado para 

entidades privadas, estimulando e oficializando a rede de ensino particular. Essa 

determinação se repetiu posteriormente em outras constituições. 

O Decreto-lei 1.190, de 4 de abril de 1939 organizou os cursos de formação de 

professores para as escolas secundárias generalizadas para todo o país. Esse decreto 

representou uma política centralizadora do preparo profissional, o que antes do Estado Novo 

não acontecia. Esse documento dispunha sobre a formação dos Cursos de Licenciatura e de 

Pedagogia, criando a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Os cursos 

de Licenciatura, como aponta Saviani (2009), preparavam os professores para ministrarem 

as várias disciplinas dos currículos das escolas secundárias. Já os cursos de pedagogia, 

formavam os professores para o exercício da docência nas Escolas Normais.  

DAS FINALIDADES DA FACULDADE NACIONAL DE FILOSOFIA 

    Art. 1º A Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, instituída pela Lei n. 452, 

de 5 de julho de 1937, passa a denominar-se Faculdade Nacional de Filosofia. Serão as 

seguintes as suas finalidades: 
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 (...) 

b) preparar candidatos ao magistério do ensino secundário e normal; (BRASIL, 

DECRETO-LEI 1.190, de 4 de abril de 1939 )  

 

 Tal instituição tornou-se referência para as demais escolas de nível superior no 

Brasil, adotando nas faculdades e institutos o esquema conhecido como 3+1, que se dividia 

da seguinte forma: três anos dedicados ao estudo de disciplinas teóricas e um ano para o 

estudo de métodos de ensino. Esse esquema validou uma separação entre os conteúdos 

aprendidos e sua aplicação na prática docente. 

Ainda sobre os dois ciclos do curso normal, Pimenta (2011) salienta que a lei 

n.8.530/46 corrigiu legalmente a situação diferenciada e desigual do ensino Normal nos 

Estados do Brasil. No ginasial do curso secundário, as matérias voltadas para a formação de 

professores Psicologia e Pedagogia, Didática e Prática de Ensino se restringiam ao quarto 

ano e o colegial do curso secundário. De acordo com Andrade e Resende (2010), o curso 

Normal do 2º ciclo, com duração de três anos 

 

apresentava uma estrutura curricular mais diversificada e especializada, incluindo: Biologia 

Educacional, Psicologia Educacional, Metodologia do Ensino Primário, Sociologia 

Educacional, História e Filosofia da Educação. A Prática de Ensino vai constar como 

disciplina na 3ª série do curso e também aparece em Metodologia do Ensino Primário. 

(ANDRADE; RESENDE, 2010, p. 235) 

 

Ao regulamentar o ensino normal, a lei orgânica deixou imprecisões em relação às 

disciplinas Didática, Metodologias e Prática de Ensino. A disciplina Didática aparece 

somente no 4º ano no curso de regentes e seria uma didática geral. Nos outros casos, ela seria 

aprofundada com a Metodologia do Ensino. 

Guiraldelli Jr (2009) destaca que a plataforma política de Juscelino Kubitschek, na 

década de 50, embasou-se no desenvolvimentismo que resultou numa inversão do papel do 

ensino público, colocando a escola voltada diretamente para o mercado de trabalho: “Daí a 

ênfase na proliferação de uma escola capaz de formar mão de obra técnica, de nível médio, 

deixando a universidade para aqueles que tivessem vocação intelectual” (GUIRALDELLI 

JR, 2009, p. 103). 

Com relação ao período miitar, Pimenta (2011) afirma que a política que tivemos 

com o golpe contribuiu para acabar de desmantelar um sistema que estava precário e 

aprofundou a crise na formação. Saviani (2009) chama atenção que “a formação de 

professores para o antigo ensino primário foi, pois, reduzida a uma habilitação dispersa em 

meio a tantas outras, configurando um quadro de precariedade bastante preocupante” 
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(SAVIANI, 2009, p.147). Pimenta (2011) complementa que a solução curricular proposta, 

na prática,  

concorreu para dissolver o pouco de especificidade que restava no  Normal, que mais ou 

menos tinha no ensino primário uma certa referência, embora não pudesse assegurar nem que 

os integrantes tivessem aspiração ao magistério, nem que os ingressantes fossem ingressar 

no magistério (PIMENTA, 2011, p. 46). 

 

Nesse período militar, Guiraldelli Jr (2009) diz que as leis 5.540/68 e 5.692/71, 

tiveram receptividade diferente pela população. A reforma universitária proposta pela lei 

5.540/68 não foi bem aceita pelos não conservadores da época e não empolgou nem mesmo 

aqueles que apoiavam as inovações do governo ditatorial. No entanto, o autor destaca que a 

lei 5.692/71 foi bem vista por uma grande parte dos professores. Com isso, observa-se um 

período de muitos embates e descompassos. 

O Parecer CFE 349/72 que trata do “Exercício do magistério em 1º grau, habilitação 

específica de 2º grau” demonstra uma preocupação em solucionar os problemas da formação 

docente existentes. É interessante observar que a elaboração desse parecer reflete o regime 

militar da época, ao apresentar termos que circulam no discurso militar. Dessa maneira, 

constrói uma imagem de que a resolução do quadro “não desejável” do magistério daquela 

época se assemelha a uma guerra, que precisa ser vencida. Observemos: 

Essa conjuntura, que é a de fazer o difícil e fazê-lo em grande escala e depressa, obriga-nos 

a planejar a formação do magistério, no Brasil, em termos equivalentes aos de uma guerra 

já em curso. Isso força-nos à mobilização de todo o sistema escolar para o ataque do 

problema de formação de um magistério em ação, associando seu treinamento à prática 

mesma no ensino. Será para manter a comparação com a necessidade bélica, um 

treinamento em serviço, um treinamento em batalha. (BRASIL, PARECER CFE nº. 

349/1972).242  

Os anos 80 e 90 foram marcados por embates no que se refere à formação de 

professores, pois  

discursos de base marxista reagem às propostas advindas da tecnologia educacional, negando 

a ideia de uma educação “neutra”, desvinculada das questões políticas e sociais na qual se 

vinha pautando a formação de professores” (DAHER; SANT’ANNA, 2009, p. 17).  

Dessa maneira, a denominação “educador” se inscreve para concorrer com a de 

“professor”, já que segundo as autoras, houve uma necessidade de caracterizar um 

profissional que tivesse um compromisso com a prática pedagógica voltada para as classes 

populares. Além disso, elas comentam que nesse período, havia muitas críticas a uma 

educação capitalista, em que ocorreram movimentos contra a redução de recursos públicos 

                                                 
242 Grifos nossos. 
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destinados à educação. No entanto, a ação docente não era prioridade desses movimentos 

como fundamental no processo educacional (DAHER; SANT’ANNA, 2009). 

A partir de 1980, observamos um movimento para reformulação dos cursos de 

Pedagogia e Licenciatura. Como já mencionado, esse contexto histórico foi marcado por 

uma escola que atendesse a uma população mais desfavorecida economicamente e excluída 

historicamente, objetivo já presente desde o movimento da Escola Nova. Assim, observa-se 

a necessidade de formar professores que pudessem garantir uma educação pública de 

qualidade. 

Com relação à LDB/96, observa-se uma polêmica no que se refere à formação 

docente, especialmente o professor do Ensino Fundamental, como bem destaca Guiraldelli 

Jr (2009). O autor chama atenção que a lei determinou a necessidade de formação superior 

para ser professor. No entanto, para ser professor de educação infantil e das quatro primeiras 

séries do Ensino Fundamental, a LDB  

manteve a existência do curso de pedagogia, gerou a existência de um substituto da 

habilitação magistério, já então desaparecida e transformada na modalidade Normal em nível 

médio e, ao lado disso, possibilitou a criação dos institutos superiores de educação 

(GUIRALDELLI JR, 2009, p. 173). 

 

A partir da Lei LDB/96, todas as informações resultantes de nossa pesquisa estão 

expostas no item 1.1. 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista: Memórias do estágio supervisionado na 

formação docente de espanhol no Rio de Janeiro (ONTEM) 
 

BLOCOS 

TEMÁTICOS 

OBJETIVOS PROBLEMA PERGUNTAS/ROTEIRO 

1. O 

entrevistado e 

sua atuação no 

início do estágio 

supervisionado 

obrigatório de 

espanhol em 

alguma das IES 

do Rio de 

janeiro   

Conhecer o 

profissional e as 

disciplinas nas 

quais atuou no 

curso de 

Licenciatura de 

espanhol no Rio 

de Janeiro. 

 

Necessidade de 

constituir uma 

memória da 

formação de 

professores de 

espanhol a partir 

do relato de 

professores que 

atuaram na 

implementação 

dos estágios nos 

cursos de 

licenciatura dessa 

habilitação.  

 

1. Quando começou a 

trabalhar com a 

licenciatura de 

espanhol? Em que 

IES? 

 

2. Quanto tempo atuou 

(ou atua) nesta 

universidade? 

 

3. Em qual (is) 

disciplina (s) atuava? 

 

4. Você poderia falar 

um pouco sobre sua 

atuação quando do 

início do estágio 

supervisionado de 

espanhol? 

2. A 

Licenciatura de 

espanhol e o 

Estágio 

Supervisionado 

 Obter 

informações 

sobre o curso de 

Licenciatura de 

espanhol nas IES 

do Rio de Janeiro 

no passado. 

 

 Identificar 

denominações 

relacionadas ao 

estágio no 

curso de 

Licenciatura na 

época.  

 Conhecer o 

funcionamento 

do estágio 

supervisionado 

de espanhol do 

Rio de Janeiro 

desde sua 

implantação. 

 

 

 Carência de 

registros e 

estudos sobre 

como se deu o 

início do 

estágio docente 

no curso de 

Licenciatura de 

espanhol no Rio 

de Janeiro. 

 

 Necessidade de 

conhecer o 

funcionamento 

do estágio 

supervisionado 

de espanhol no 

passado, bem 

como as 

disciplinas 

relacionadas. 

 

 Falta de 

informações 

sobre a 

implementação 

5. Como se dava o 

funcionamento do 

estágio docente? Que 

denominação 

recebia? Onde e 

como ele acontecia? 

 

6. Que disciplinas na 

Instituição tinham 

vínculo com o estágio 

docente? 

 

7. Institucionalmente, 

quem era o 

responsável pelos 

estágios? Qual 

Instituto? 

Departamento? 

Setor? 

 

8. Quem eram as 

pessoas envolvidas / 

responsáveis pelo 

estágio? 
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 Obter 

informações 

sobre o campo 

de estágio da 

época.  

 

 Verificar como 

se dava a relação 

entre o professor 

da IES e o 

campo de 

estágio.   

do estágio 

docente no 

curso de 

Licenciatura de 

espanhol. 

 

  

 

 Dificuldades na 

relação entre a 

universidade e a 

escola, quando 

se tratava da 

realização do 

estágio. 

 

(Caso se trate de estágio 

externo)  

 

9. Havia convênio entre 

a universidade e 

campo de estágio? 

 

10. Como era feito o 

envio dos alunos para 

o campo de estágio?  

 

 

11. Quem era o 

responsável pelos 

estagiários no campo 

de estágio? 

 

12. Você tinha contato 

com o responsável 

que recebia seu 

estagiário? 

 

(Em caso 

afirmativo)  

- De que forma?  

- Onde vocês 

costumavam se 

encontrar? 

- Como era feita a 

discussão do 

planejamento das 

tarefas do estagiário?  

 

(Em caso negativo)  

- Então como você 

tinha 

conhecimento sobre  

o trabalho do 

professor que recebia 

o seu estagiário? 

 

13. Como o licenciando 

era avaliado No 

estágio docente? Por 

quem? 
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APÊNDICE C -  Roteiro de entrevista: o estágio docente de espanhol em universidades públicas do Rio de janeiro (HOJE) 

 

BLOCOS 

TEMÁTICOS 

OBJETIVOS PROBLEMAS PERGUNTAS/ROTEIRO 

1. Atuação do 

entrevistado como 

professor do estágio 

supervisionado de 

espanhol na 

universidade 

 

 

Conhecer o profissional e as 

disciplinas nas quais atua na 

Licenciatura de espanhol. 

Necessidade de conhecer mais o 

perfil dos professores que atuam 

no estágio supervisionado de 

espanhol. 

1. Há quanto tempo atua no curso de 

licenciatura nesta universidade? 

 

2. Há quanto tempo você é responsável pelo 

estágio supervisionado?  

 

3. Em qual (is) disciplina (s) atua, além do 

estágio? 

 

4. Você já trabalhou (ou trabalha) na escola 

básica? Quanto tempo? 

 

 

2. O Estágio 

Supervisionado na 

Licenciatura em 

Letras (Português – 

Espanhol)  

 Conhecer o funcionamento 

do estágio supervisionado e 

suas características 

singulares em 

universidades públicas do 

Rio de Janeiro que formam 

professor de espanhol. 

 

 

 

 

Falta de visibilidade sobre o 

funcionamento do estágio 

supervisionado em cada 

universidade, bem como das 

disciplinas e projetos 

relacionados. 

 

 

5. Como é denominada a disciplina responsável 

pela realização do estágio supervisionado?  

 

6. Institucionalmente, de quem é a 

responsabilidade do estágio? De qual Instituto? 

Departamento? Setor? 

 

7. Quem são as pessoas envolvidas / 

responsáveis pelo acompanhamento do estágio?  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8. Há algum documento no curso de 

Licenciatura que rege o estágio supervisionado 

de espanhol? Em caso positivo, qual? 

(Mostrar os documentos que achei e solicitar 

outros, caso sejam mencionados pelo 

entrevistado) 

 

9. A legislação (Resolução CNE 2/2002) 

estabelece a carga horária do curso de 

licenciatura, exigindo 400 horas de estágio 

supervisionado a partir da segunda metade do 

curso. Como vem sendo atendida essa resolução 

em sua instituição? Como se organizam estas 

horas exigidas? 

(Estar com o fluxograma e o documento em 

mãos e reforçar que estou me referindo ao que é 

estágio determinado por lei. Aquele que deve ser 

realizado na rede de ensino básico) 

 

(Para complementar, caso seja necessário) 

- Como se dá o funcionamento do estágio 

docente em sua instituição?  

 

 

3. A universidade  e a 

escola do ensino 

básico que recebe o 

licenciando 

 

 

 Obter informações sobre o 

campo de estágio 

 

  Obter informações sobre 

os professores que recebem 

os estagiários. 

Falta de critérios claros e 

comuns a respeito da realização 

do estágio nas escolas básicas. 

Para quais instituições os 

licenciandos são enviados e 

como se dá esse envio. 

10. Como se dá a escolha da escola de ensino 

básico que receberá os licenciandos?  Quais são 

os procedimentos, o passo a passo desse 

processo? 

 

(Caso não comente) 
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 Obter informações sobre o 

modo como se dá o contato 

entre o professor da 

universidade e o professor 

da escola na formação 

docente. 

 

 Identificar que sentidos são 

atribuídos pelo professor 

universitário ao estágio na 

escola básica. 

 

 Identificar sentidos 

atribuídos pelo professor 

universitário ao trabalho do 

professor que recebe seu 

estagiário. 

 

Dificuldades na relação entre a 

universidade e a escola, quando 

se trata da realização do estágio. 

 

Difícil acesso a registros e 

estudos que discutem o trabalho 

do professor da escola básica 

que recebe o estagiário e sua 

relação com o professor da 

Licenciatura. 

 

 

- O aluno procura por conta própria na lista do 

convênio a escola de campo ou você indica 

alguma escola específica?  

- Se é você que indica, quais os critérios que 

você utiliza para fazer esta indicação? 

- Quem está recebendo os estagiários na escola 

atualmente? Atuam em quais instituições? 

 

11. Você tem contato com o professor que 

recebe seu estagiário na escola? 

- (Em caso afirmativo) De que forma? Onde 

vocês costumam se encontrar? 

 - Vocês discutem juntos o planejamento das 

tarefas do estagiário? 

 - (Em caso negativo) Então como você tem 

conhecimento sobre  o trabalho desse professor 

na realização do estágio do seu aluno? 

 

12. Como o licenciado é avaliado na disciplina 

do estágio supervisionado? Por quem? 

 

13. Que importância vc atribui ao estágio  

realizado na escola básica na formação do 

licenciando?  

 

14. Como você vê a participação do professor da 

escola na formação do seu estagiário? 

 

15. A partir do retorno da experiência vivida 

pelos alunos na escola, que pontos negativos e 
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positivos você destaca na participação do 

professor da escola na realização do estágio? 

 

16. Há alguma discussão durante o curso de 

formação a respeito da possibilidade de o 

licenciando exercer o papel de formador caso 

venha a receber estagiário quando estiver 

atuando na escola básica? 
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APÊNDICE D – Carta convite para participação no fórum de discussão 

 

Prezado(a) colega, 

 

Sou Charlene Cidrini Ferreira, professora do Ensino Básico do CEFET/RJ UnED 

Nova Iguaçu e doutoranda em Estudos da Linguagem pela UFF. 

Minha pesquisa de doutorado, que está em etapa final, tem como objetivo 

identificar sentidos construídos sobre o trabalho do professor da escola básica como 

supervisor/orientador de estagiários do curso de Licenciatura em Letras - Habilitação 

Português/Espanhol. Observamos vários estudos relacionados à formação docente, mas 

pouco se fala sobre os saberes e atribuições que, nós, professores do ensino básico, temos 

quando recebemos estagiários em nossas aulas.  

A última etapa metodológica da pesquisa consiste na organização de um fórum de 

discussão com professores da escola básica que recebem estagiários de quatro 

universidades públicas do Rio de Janeiro (UERJ, UFRJ, UFF e UFRRJ) com a finalidade 

de criar um espaço para que falemos sobre o trabalho com o Estágio Supervisionado. Essa 

etapa é de suma importância, pois poderemos discutir nosso trabalho, visando dar-lhe 

maior visibilidade. 

Através do contato com os professores que respondem nas universidades pela 

disciplina do Estágio Supervisionado obtive a informação de que sua escola recebe ou já 

recebeu estagiários dos cursos de Licenciatura em Letras – habilitação em Espanhol.  

Desse modo, gostaria de convidá-lo(a) a participar deste grupo, visto que sua contribuição 

é de grande relevância para o debate e reflexão sobre a complexidade que envolve esse 

trabalho na formação de docentes.  

Espero poder contar com sua participação.  Caso sua resposta seja positiva, peço 

a gentileza de preencher e enviar-me por email o formulário anexo de forma a conciliar 

melhor dia, horário e local comum do encontro. Estou à disposição para qualquer 

esclarecimento. 

Desde já agradeço muito sua contribuição! 

 

FORMULÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO                      

Nome: _______________________________________________________________ 

Escola de atuação:_______________________________________________________ 

Bairro e município onde mora: _____________________________________________ 

Há quanto tempo recebe estagiários? ________________________________________ 

Disponibilidade para o grupo (marque com um X os melhores dias e horários): 

 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

09:00 - 10:00        

10:00 – 11:00       

11:00 - 12:00       

12:00 – 13:00       
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13:00 - 14:00        

14:00 – 15:00       

15:00 – 16:00       

16:00 – 17:00       

17:00 – 18:00       

18:00 – 19:00       

19:00 – 20:00       

 

 

 

  



  

285 
 

APÊNDICE E - Roteiro do Fórum de Discussão243 

 

 

Local: UERJ 

Horário: 10h 

Participantes:  

 

1. Agradecimento. 

 

2. Explicar o papel do grupo de discussão: ser um espaço para que o professor da 

escola básica possa falar sobre o seu trabalho no Estágio Supervisionado.  

 

3. Relembrar que o objetivo da pesquisa é identificar sentidos construídos sobre o 

trabalho do professor da escola básica que recebe estagiário na formação do futuro 

docente de espanhol. O fórum de discussão tem o fim de possibilitar que os 

professores, foco de nosso estudo, falem sobre seu próprio trabalho, contribuindo 

para reflexões que deem visibilidade a esse profissional.   

 

4. Distribuir uma autorização por escrito para a participação na pesquisa. 

Comprometer-me a manter o sigilo de qualquer informação pessoal dos 

professores envolvidos na pesquisa. 

 

5. Apresentação dos professores participantes do encontro somente pelo nome. 

 

6. Iniciar a discussão pedindo que falem sobre o trabalho do professor da escola 

básica quando recebe estagiário no processo de formação docente. 

 

7. Distribuir uma cópia dos fragmentos selecionados para discussão para cada 

participante e dar um tempo para leitura individual. 

 

8. Estimular o início da discussão independente da ordem dos fragmentos. Cada 

participante pode escolher o fragmento que achar relevante.  

 

9. Conclusão: Perguntar se algum professor tem algo mais a acrescentar e se gostaria 

de continuar contribuindo com a pesquisa durante o período de análise, caso seja 

necessário. 

 

10. Agradecimento final informando que após o término da pesquisa, darei retorno 

aos participantes dos resultados e conclusões. 

 

 

 

                                                 
243 Roteiro elaborado com base em BARRETO (2010).  
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ANEXO - TRANSCRIÇÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO 

 

Pesquisadora: Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos vocês pela 1 

disponibilidade de estarem participando da pesquisa. Como eu já adiantei por email, e 2 

falei um pouquinho aqui, o meu foco é o estágio supervisionado, especificamente, o 3 

trabalho de professor da escola básica que recebe o estagiário.  4 

Vamos tentar pensar, refletir um pouquinho sobre esse trabalho, dar visibilidade pra esse 5 

trabalho que a gente realiza. 6 

Então, num primeiro momento, de uma forma até aberta, coloco para que vocês possam 7 

falar. Para que vocês possam falar a qualquer instante, não é um de cada vez, é livre, para 8 

falar o que quiserem. Primeiramente, de uma forma mais aberta. 9 

Falem um pouquinho sobre como vocês veem, falem um pouquinho sobre como é este 10 

trabalho de receber estagiário na escola, no processo de formação docente. 11 

Bruna: Eu acho que eu tenho uma visão, talvez, um pouco diferente de alguns aqui, 12 

porque eu não sou só, quer dizer, uma professora de escola básica que recebe estagiários, 13 

estagiários, em geral, são meus alunos de Prática de Ensino. Um pouco diferente da época 14 

em que trabalhei no Colégio X, em que aí sim, eu recebia estagiário oriundos da IES, 15 

raros, enfim, e aí eu não tinha praticamente contato com o professor da turma. Por isso 16 

que eu tô dizendo que é uma situação bem diferente. No caso do CAP, tanto a Fulana, 17 

quanto eu ou eu pego os alunos que são da Fulana, ou a Fulana pega os meus, ou também 18 

pego os meus, enfim, é uma realidade diferente porque eu tô ali o tempo todo com ela, 19 

trocando figurinhas, enfim, observação sobre o que eu tô notando naquele estagiário. 20 

Então a gente 21 

. Então é tranquilo o trabalho. Mas na época do Colégio X, acho que talvez isso que seja 22 

um problema... eu só tinha contato com a professora da turma no dia da prova da aula. 23 

Isso pra mim era um complicador, porque você, por exemplo, eu sei muito bem quando o 24 

aluno daqui da UERJ vai fazer o estágio no CAP, ele tem uma série de componentes que 25 

a gente vai avaliar, que eu como professora daqui, da graduação e professora lá no CAP, 26 

eu consigo fazer o link direitinho. Mas na época do Colégio X isso é muito complicado, 27 

porque eu não sabia o que a professora da IES estava esperando desse aluno. Eu acho que 28 

esse é o grande problema. Bom, joguei a bola. 29 

Amanda: Eu acho que essa realidade, realmente, se comprovou na minha experiência 30 

com estagiários. Nós, na escola estadual onde eu trabalhava, em Niterói, nós não tínhamos 31 

nenhuma orientação da escola sobre como lidar com estagiários. A direção da escola 32 
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deixava isso muito a critério do professor... não havia contato, não há, dos alunos que 33 

recebi, não houve contato nenhum com o professor de prática dele da universidade. O 34 

único contato que a gente tem é o contato burocrático, é uma documentação que a gente 35 

recebe, mas em nenhum momento eu tive contato com esse professor de Prática de Ensino 36 

da Universidade. No caso, eram alunos da IES. Os próprios alunos compartilharam 37 

comigo a dificuldade que eles tiveram de encontrar escolas, porque muito dos nossos 38 

colegas se negam a receber estagiários, motivos esses que eles desconhecem. E assim, 39 

quando eles estavam comigo em sala de aula, eles se surpreenderam muito, porque eles 40 

esperavam que eles fossem... tadinhos, eles não sabiam que eu tinha histórico...um pouco 41 

assim, eles esperavam que eles seriam somente ouvintes, que eles estariam ali só pra me 42 

observar, sem fazer absolutamente nada  43 

Renata: Eu vou contar um pouco da minha história, porque eu comecei a receber 44 

estagiários em 2008, e assim, você não está preparado para isso, você também não sabe 45 

como lidar, inicialmente, com os estagiários, e de duas Universidades, com o perfil de 46 

estágio muito diferente. A IES 1 tem uma quantidade de horas, então, o contato com esse 47 

estagiário é muito curto, e a IES 2, você fica praticamente um ano com esses estagiários. 48 

Então é bem diferente. E eu demorei um pouco a compreender também qual seria o meu 49 

papel justamente por isso. Por essa falta de orientação e desse contato com a 50 

Universidade, com o professor da Universidade. Então, depois, a partir da minha própria 51 

prática, e eu acho que, não sei se os meus colegas vão concordar, isso passa a fazer parte 52 

da nossa atividade de trabalho sim. É um trabalho extra que a gente tem e que realmente, 53 

não tem essa visibilidade. Porque você tem encontros, você tem reuniões com eles fora 54 

do horário da aula em si, ou antes, ou depois, e você acaba fazendo esse trabalho...  55 

Pesquisadora: de orientação  56 

Renata: de orientação também. E do mesmo jeito que você [Amanda] falou, eles pensam 57 

que vão chegar, vão sentar e vão ficar ouvindo. Mas, eu faço questão que eles façam parte 58 

mesmo do que é desenvolvido em sala de aula... Eles se colocam mesmo, participando 59 

dos debates, participando da aula, naturalmente, sem que eu precise pedir que eles o 60 

façam. Eu deixo bem claro para eles... antes eu faço uma reunião de que o espaço é um 61 

espaço compartilhado, e também, converso sempre com os alunos que vão ter esse 62 

primeiro contato, de que modo vai ocorrer essa dinâmica. Que eles têm que perceber que 63 

os estagiários estão ali. Porque muitas turmas, inicialmente, não enxergavam esses 64 

estagiários, porque era tão comum para eles a presença dos estagiários que eles se 65 
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acostumaram. E o estagiário era um móvel. E depois, houve todo um trabalho para 66 

mostrar para eles que não, eles estão ali, porque eles estão num processo também.  67 

Amanda: Provavelmente esses alunos tinham o costume de ver com passividade a 68 

presença deles. Eles não interagiam, parecia que era um aquário, uma cortina. Por essa 69 

não interação, eles estão ali como um mero observador só...  70 

Renata: exato... e hoje eles participam bem. 71 

Diana: Olha, eu queria falar um instantinho, que quando eu recebi o convite, quando veio 72 

o nome estagiários, eu falei: “Puxa, alguém tá ligando pra uma coisa tão importante!”. 73 

Porque eu prometi pra mim mesmo, depois que me formasse, que eu jamais recusaria um 74 

estagiário na sala de aula, pelo problema que eu passei na minha época de formação. Eu 75 

fui aluna da IES, me formei aqui, orgulho de ser aluna da IES, minha professora, e assim, 76 

quando eu fui fazer o estágio eu lembro da Prática Zero, que era aquela prática de 77 

observação, pelo menos até a minha formação se chamava Prática Zero. E eu fui aluna de 78 

escola particular, eu nunca passei por uma escola pública. Fui estudar aqui na IES, então 79 

eu não conhecia uma escola pública e o requisito seria fazer estágio numa escola pública. 80 

Então eu nem sabia nem como começar, aonde ir. Você fica muito livre, muito perdido 81 

nesse ponto aí. E aí eu fui fazer a Prática, e eu me lembro que a minha Prática Zero, eu 82 

comecei com língua Portuguesa. E cheguei lá na escola, fui procurar uma escola que a 83 

minha mãe tinha um conhecimento com uma diretora, porque eu não sabia aonde 84 

procurar, como começar isso. E, cheguei lá, ela veio apresentar a sala dos professores. E 85 

os professores estavam na roda de conversa, conversando estavam, conversando ficaram. 86 

Ela me apresentou: “olha, essa aqui vai começar o estágio aqui”.  Eu e nada era mais ou 87 

menos a mesma coisa. Eu me senti tão mal, eu fiquei assim... não sei se me senti mal, não 88 

sei se me senti envergonhada, não sei como eu me senti, que sensação foi aquela, que a 89 

vontade de sair correndo dali era enorme e nunca mais voltar. Mas, eu sabia que eu tinha 90 

que enfrentar aquele momento ali. E, de repente, veio uma alma bondosa que saiu da sala 91 

dos professores e falou assim: “Você é a estagiária de Português? Pra que que você veio? 92 

Que que você veio fazer aqui?” E eu falei: “Nem eu sei. Eu vim fazer uma prática de 93 

ensino aqui, que eu tô na Faculdade. Eu acho que é um estágio de observação. Eu tenho 94 

que recolher umas assinaturas de observação da sua aula”. Então, ela falou assim: “Eu 95 

dou aula dia tal e dia tal, venha assistir as minhas aulas.” E assim, eu fiquei assistindo às 96 

aulas da professora. Achei horrível ficar assistindo aula e não poder falar absolutamente 97 

nada. Ela não falava comigo, eu não falava com ela. A gente não trocava figurinhas. 98 

Ficava ali assinando aquele documento, e assim terminou a minha Prática Zero. Depois 99 
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foi mais libertador porque eu fui fazer o estágio 1, 2, 3 e 4 na IES. Fui ver que a realidade 100 

era completamente diferente, porque lá a gente tinha professores orientadores, a gente 101 

tinha professores orientadores aqui dentro da IES. Então, eu falava assim: “gente, será 102 

que todo mundo que esteja na escola é maltratado como eu estou sendo?” Então, eu falei 103 

que eu não quero, eu não  quero repetir o mesmo erro. 104 

Pesquisadora: E agora você nesse outro lado?   105 

Diana: E aí eu já recebi alguns estagiários em Língua Portuguesa, em Língua Espanhola, 106 

porque eu trabalho com as duas disciplinas. Sou funcionária pública de duas redes, nas 107 

duas áreas, e assim, quando eu recebo, eu gosto de receber: “Bem-vindo! Que bom que 108 

você veio! Que que você espera do estágio?” E a primeira coisa que eu falo para eles é: 109 

“Olha, eu não sei o que que te ensinaram na Universidade, mas a realidade de sala de aula 110 

é completamente diferente do que você aprendeu na faculdade.” É mais ou menos um 111 

choque, mas eu falei assim: “primeiro você senta, você observa e depois a gente vai 112 

conversar”. E, eu também não gosto de deixar muito o meu estagiário observando. Gosto 113 

que ele dê a opinião dele nas aulas, gosto que ele levante, que ele tire dúvidas dos alunos. 114 

Eu gosto que ele dê opiniões, que ele dê sugestões de aula. Eu gosto que ele elabore 115 

algumas questões, exercícios, eu gosto que ele ajude a montar uma prova... “Não, mas o 116 

meu estágio é de observação”. “Não, mas o estágio de observação é muito mais do que 117 

você olhar pra mim aqui e ver eu trabalhando.” Então, eu gosto muito de colocar o meu 118 

estagiário pra fazer isso. E o grande problema que eu tenho é que ele é meio perdido com 119 

o próprio professor. “Não, mas olha só, o meu professor lá na Universidade só quer que 120 

eu faça observação”. “Não, porque o meu professor lá da Universidade ele diz que eu 121 

tenho que dar aula assim, assim e assim... Não porque o meu...” “Mas, olha só, eu sou a 122 

professora aqui, você vai se formar como professora também, e você precisa ouvir eu 123 

falar e ouvir o professor falar, e aqui a gente vai chegar num denominador comum”. É 124 

muita informação, parece que quando se está na Universidade eles mandam e a gente 125 

obedece, com todo respeito, que eu amo os meus professores que eu tive na Universidade, 126 

mas não é assim que as coisas funcionam, precisa haver um diálogo. Então falta essa 127 

ponte, essa ligação. E a gente é que sozinho vai se orientando, tentando fazer uma coisa 128 

que a gente não sabe nem como fazer. Acho que é mais ou menos isso. 129 

Victor: Eu percebo assim, que as falas aqui elas já sinalizam pra gente, realmente, 130 

repensar essa questão da própria nomenclatura que é o estágio de Observação. Então eu 131 

acho, que assim, a própria faculdade, ela precisa repensar essas nomenclaturas, porque 132 

quando você fala de observação, você acaba pressupondo ali, em determinado momento, 133 
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somente uma passividade daquele estagiário. O que que ele vai só observar em 134 

determinada prática e só na outra que ele vai atuar? E assim, como as colegas já 135 

sinalizaram e eu também na minha prática, desde o início, enfim, eu já vou interagindo 136 

com o estagiário na preparação das atividades, de prova, o tempo todo... facebook, acho 137 

que assim, é bem interessante, pra isso, a gente interage muito pelo Face. E assim, acho 138 

que talvez seja o momento de a gente repensar o estágio a partir também da Universidade. 139 

É assim, como a Universidade, ela considera o Estágio? Que papéis são esses que o aluno 140 

aqui tem? Além dessa falta de diálogo, que muitas vezes existe, essa questão, que aqui é 141 

só observação... E também assim, uma coisa que me incomoda um pouco, e não que isso 142 

não seja positivo, a questão, assim, de não ser somente isso, porque existe um dia que o 143 

estagiário vai lá e vai dar a aula. O dia da aula. Então, parece assim, somente aquele dia... 144 

é valido...que ele vai dar a aula. E isso me incomoda um pouco, porque acho assim, isso 145 

é um processo, a gente fala tanto de um professor ter interação com o aluno, todo esse 146 

processo da aprendizagem. Acho que tá faltando isso um pouco com o estagiário. Então, 147 

a gente precisa repensar essas relações de professor, professor da sala de aula da educação 148 

básica, o estagiário e o professor da Universidade. Os próprios currículos, eles precisam 149 

ser repensados. De que forma a gente consegue rearticular isso melhor, para adequar à 150 

realidade. Porque as próprias falas aqui, elas sinalizam pra isso. Para uma urgência de 151 

uma mudança. 152 

Rafael: Na verdade com a reforma das Licenciaturas a gente observou foi o seguinte. A 153 

carga horária do estágio ela aumentou, mas ela aumentou sem ter um estudo do que 154 

deveria ser feito com essa carga horária. Ou seja, na verdade, parece uma disputa de horas. 155 

Então, assim, precisa de horas pra prática, joga horas pra prática.  A atividade prática de 156 

fato ela não existe. Enfim, dependendo do que a gente entende por prática. Quando a 157 

gente faz da sala de aula, onde o menino vai estagiar um depósito de alunos para cumprir 158 

carga horária. Porque notei isso aqui nas falas... notícias assim que eu recebo estagiários 159 

de Faculdades particulares e da IES recebo menos. Na IES tenho outro empecilho ainda 160 

comigo. Mas, das Faculdades particulares de Campo Grande eu recebo mais. E os 161 

meninos vêm das Faculdades particulares “Professor é só para observar.” Assim, e essa 162 

fala é uma fala muito firme e muito consciente deles. Então assim, parece de alguma 163 

forma, esse estágio para observar, vem lá de cima, assim, vem do professor formador. De 164 

alguma... até porque esse status de professor formador a gente não tem. Professor que 165 

recebe estagiário não ganha esse status de professor formador. Olha que na minha própria 166 

fala eu deixei isso sair... deixei isso escapar. Que é isso... Esse status de professor 167 
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formador é o cara da Universidade. Como se a gente, de fato, fosse isso, olha, eu sou um 168 

modelo. E aí a gente vai discutir modelo também. Que modelo é esse? Porque, por 169 

exemplo, concordo com tudo que foi dito, mas uma coisa que eu faço muito com os meus 170 

alunos, eu chamo eles de alunos,  e não o fizeram comigo, o que eu mais sentia falta 171 

quando eu era estagiário era no final da aula, eu discuto...lá na IES eu tenho essa 172 

possibilidade, eu sento com eles e falo assim: “O que você gostou e o que você não gostou 173 

do que eu fiz?” Me fala aí, critica o meu trabalho”  174 

Renata: e isso é apagado  175 

Rafael: Totalmente!  Mas assim, é uma coisa que eu falo “critica o meu trabalho! Você 176 

gostou de como eu chamei a atenção daquela aluna? Você achou que aquela aluna merecia 177 

ser chamada a atenção? Você gostou de como eu conduzi o texto? Você acha que poderia 178 

ser diferente? Você acha que a minha aula foi chata, minha aula foi legal? Você gostaria 179 

de ter sido meu aluno?” Assim, né... “você gostaria?” eles pegam... Lá tem um vertical, 180 

então, eles pegam várias turmas... e eu falo: “De todas as turmas, qual você mais gostou 181 

e qual você não gostou?” Assim, coisas assim...tipo, “me fala aí a sua opinião”. Dar 182 

abertura pro cara ter opinião, pra sair de fato da passividade, tipo, “qual turma você 183 

gostaria de ser aluno, qual turma você gostaria de ser professor? Talvez a turma que você 184 

gostaria de ser aluno não é a mesma turma que você gostaria de ser professor. Às vezes, 185 

você dá aula pra uma turma mais apática, porém mais CDF, mais estereotipada como CDF 186 

é mais chato do que dar aula para uma turma mais agitada e menos estereotipada como 187 

CDF”. Enfim, é essa voz desse professor que ela é apagada. Ela está apagada, na verdade. 188 

E eu acho que essa discussão ela deveria estar embutida dentro da Reforma das 189 

Licenciaturas, porque na realidade, essa reforma houve, a gente pode discutir reforma 190 

também, porque na verdade, ela foi mais uma disputa de carga horária, que leva mais, 191 

quem leva menos, do que, de fato, repensar o currículo. E foi apagado esse lugar desse 192 

estágio. E hoje, a gente vê uma série de programas do âmbito federal pra incentivar a 193 

docência, para orientar o PIBID, que é um programa super forte, justamente pra... “olha 194 

é importante esse momento do menino em sala de aula”  195 

Pesquisadora: um outro status 196 

Rafael: um outro status, mais aí é que tá. O que que é o PIBID. É que na verdade tem que 197 

repensar um pouco, pelo menos no trabalho obviamente...   198 

Pesquisadora: dá uma pesquisa inteira.  199 

Rafael: Repensar a fronteira do PIBID e do estágio. Porque alguns lugares interpretam 200 

estágio menor que PIBID. “Mas, o PIBID é mais importante, gente. O estágio é só 201 
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observação. O PIBID, ele vai colocar a mão na massa, e tal. Outros lugares não. Outros 202 

lugares trabalham de igual para igual”. E assim, essa fronteira, eu acho que o PIBID vem, 203 

é achômetro mesmo, para talvez tapar um pouco desses apagamentos do lugar do estágio. 204 

Como ninguém sabe o que fazer com o estágio, cada um fica fazendo, cada um, a gente 205 

faz isso. Mas, assim, outros professores se negam a receber estagiários, com que hipótese? 206 

Que hipótese? Por que o cara se nega? O cara se nega porque, às vezes, nem ele tem 207 

consciência da própria prática dele...  208 

Diana: Medo de crítica 209 

Rafael: Exatamente! 210 

Diana: De achar que você não é um bom profissional, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          211 

que o seu nome vai ficar mal falado, deve ter aí algum pânico, não sei. Com certeza  212 

Rafael: Isso, eu acho isso. Medo da crítica, “meu trabalho vai ser avaliado”  213 

Diana: Então, não se acha um bom professor. Então acha que não tem condições de passar 214 

nenhum conhecimento.   215 

Renata: Essas falas, elas acabam tocando num ponto que é muito importante, porque 216 

quando nós recebemos esses estagiários em sala de aula, é óbvio, que a nossa prática ela 217 

também sofre uma modificação e uma transformação, porque você não pensa somente 218 

nos seus alunos, você também começa a pensar nos seus estagiários.  No momento em 219 

que você começa nesse processo de incluí-los na sua prática, na sua atividade de trabalho, 220 

isso já é uma interferência na sua sala de aula. Então, assim, possivelmente, esses 221 

professores que se negam, eles não sabem de onde partir. Têm esse medo e foi interessante 222 

porque nós trouxemos à tona o nosso estágio, a nossa vivência, pra que a partir da 223 

experiência que nós tivemos transformar isso agora no nosso processo.  224 

Rafael: de tentar fazer diferente  225 

Renata: de fazer diferente.  No que a gente acha que deveria ser diferente, tentar fazer 226 

diferente.  227 

Diana: O primeiro contato com a realidade de sala de aula é justamente com o professor 228 

ali, daquela prática de ensino 229 

Renata: Exato. 230 

Diana:  É fundamental que ele seja bem recebido, bem acolhido. De alguma maneira você 231 

norteia um pouco aquele profissional, porque ele vai trabalhar ali em sala de aula, então 232 

é como se ele tivesse saindo um pouco do, vamos chamar assim, a universidade é um 233 

mundo virtual pro mundo real, ela é a prática do dia a dia. 234 

 235 
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Amanda: Uma das coisas que os meus estagiários, os primeiros, na época, mais relataram 236 

pra mim nesse momento, como o colega falou da troca, do bate papo, do senta aqui, o que 237 

você achou, o que você não achou. Uma das primeiras coisas assim que me chamaram a 238 

atenção na época, é que eles falavam assim: “Nossa, como eu imaginei a escola de uma 239 

maneira diferente!” Porque, assim, a maioria tinha uma formação, vira de uma formação 240 

acadêmica pública, mas de vida estudantil particular, então eles chegaram dentro de uma 241 

escola do Estado, com todas as dificuldades de uma escola do Estado. Uma das coisas 242 

que eles mais falaram assim: “Mas você não tem material” “É, a escola não recebe livros 243 

de Língua”. “E aí, como é que você faz? “Bom, algumas coisas eu tento ler, eu produzo 244 

material e levo. Outras coisas, eu cato de alguns livros, só que eu também não posso 245 

contar pelo público, renda, de você oferecer isso pra eles o tempo todo xerocarem”. Então, 246 

muitas vezes, o recurso que nos resta é a aula que eles esperam como tradicional...  247 

Renata: quadro. 248 

Amanda: Quadro. O que torna-se muito maçante pro aluno. Então, tudo isso a gente 249 

discutiu. Agora, ouvindo as falas dos colegas aqui presentes, me remeteu a uma 250 

dificuldade que eu tive. Por quê? Porque ao dar aula na graduação, a cadeira foi prática, 251 

e na época, eu fiquei desesperada. Liguei para a minha amiga, minha professora, e falei: 252 

“Olha só, eu consegui um emprego e eu vou dar aula de Prática do Ensino, o que eu faço?” 253 

Porque eu cheguei lá e a cadeira, o currículo da Universidade me colocava... da Faculdade 254 

particular, uma faculdade particular em Nova Iguaçu, colocava alunos que eles tinham o 255 

1º período de Línguas no mesmo momento em que eles tinham estágio...   256 

Bruna: uma loucura  257 

Amanda: E aí eu comecei a bater de frente com o departamento, porque eu afirmava que 258 

um aluno não poderia ir pra prática se ele não tinha tido aula de Línguas. E eram alunos 259 

de Língua Estrangeira Espanhol/Português, Letras. E os alunos ficaram desesperados, 260 

porque como é que eu vou chegar para um aluno e falar “olha só, nós vamos...”. Você 261 

acaba reproduzindo aquilo que a gente acha positivo. “Então, olha, a gente vai ter que 262 

fazer uma aula assim, a gente vai ter que fazer uma aula assado”. “Mas, professor eu não 263 

sei.” “Você vai produzir uma aula de, sei lá, artigos”. “Eu não sei”.  264 

Rafael: vamos estudar artigos primeiro  265 

Amanda: É, muitas vezes, a minha aula de prática resumia-se em uma aula de Língua, 266 

porque eles não sabiam o que se fazia. E lá, pelo currículo, a grade curricular da Faculdade 267 

exigia-se que esse aluno ao final daquele período, desse uma aula daquilo que ele não 268 

tinha aprendido. Ok, existiam aqueles que já eram formados em cursos livres... 269 
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Pesquisadora: que NÃO é uma realidade de todos 270 

Amanda: o que NÃO é uma realidade de sala de aula 271 

Rafael: e a visão de Língua é perigosa...  272 

Renata: exatamente 273 

Amanda: sim 274 

Renata: Qual língua é essa que eles trouxeram para a Universidade?  275 

Rafael: A visão de Língua é muito perigosa, assim 276 

Amanda: sim. 277 

Bruna: Na realidade, o que eu vejo... não é o que vejo, já tem gente aí já falando, 278 

discutindo isso há bastante tempo. Em primeiro lugar, quer dizer, a parte de prática de 279 

ensino, de Licenciatura, sempre foi colocada como – ao final -  o patinho feio da história, 280 

quer dizer, bacharelado é tudo, e ainda que cê venha pra uma Universidade pra se graduar 281 

como professor, é como se essa fosse a última opção que você teria na sua vida. O que é 282 

um absurdo isso. Se eu vim pra cá pra ser professora, essa que deveria ser a visão primeira. 283 

E aí, por que eu to colocando isso? Até hoje eu vejo o pessoal chegando na Prática, na 284 

Licenciatura, olhando, dizendo, é sempre a mesma fala que eu ouço: “agora eu to 285 

começando a entender o que que é o trabalho de professor”. Por isso, que eu acho um 286 

exagero esses tantos estágios que têm, que não servem para absolutamente nada, se o 287 

pessoal N não vai tendo esse contato com o que que é a profissão, com o fazer o material, 288 

quebrar a cabeça, pensar. Pensar no aluno que ele vai ter, que ele tem um aluno, um 289 

trabalho com o aluno cidadão. Eu acho que tem toda uma concepção que deve ser 290 

pensada, e que ele vai ter só isso já no finalzinho. Quando não. Isso aí já deveria ser desde 291 

o início, entendeu? Então, fica muito na teorização e sem colocar o pé no chão. Isso é o 292 

que eu acho que é o grande problema. 293 

Rafael: Mas isso é engraçado, que perpetuaram até hoje, pós Reforma, por exemplo, vem 294 

lá o cara de Espanhol I, Espanhol II, Port I, Port II, Inglês...   295 

Bruna: sim, mas é isso que eu tô dizendo  296 

Rafael: “Então, aqui eu estou aprendendo a teoria gente, pra mais tarde, ou seja, mais 297 

tarde, no final. Mais tarde...”  298 

Renata: um quebra cabeça 299 

Rafael: colocar em prática”  300 

Diana: E às vezes não é a mesma coisa. É completamente diferente da realidade. 301 
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Rafael: E ele se isenta. “Olha, eu também tenho que colocar em prática isso aqui. Isso 302 

aqui que eu tô falando para vocês também tem que ser colocado em prática”. E assim, o 303 

como colocar esse conhecimento em prática, que não é feito na graduação...  304 

Pesquisadora: Que é um grande problema isso, tem essa dificuldade. Como fazer? 305 

Victor: Sempre delegar a responsabilidade pro próximo, o próximo, o próximo, o 306 

próximo...  307 

Rafael: o próximo resolve  308 

Victor: Daí o professor lá da primeira Língua não entende que é Licenciatura, e se é 309 

Licenciatura, é uma formação de professores... 310 

Renata: exato 311 

Victor: Então, desde aquele momento ele precisa formar. Mas aí ele vai sempre passando 312 

pro outro, pro outro... realmente é repensar... 313 

Diana: O curioso é que mesmo a gente passando por todos os estágios, eu me lembro que 314 

o meu primeiro emprego já foi um emprego público. Então, quando eu cheguei na escola: 315 

“ah, muito prazer, bem vindos. Isso aqui é a sua turma e...toma 316 

Rafael: O filho é teu”  317 

Diana: “O filho é teu.” “O que que eu vou fazer aqui?” 318 

Rafael: “Como eu vou criar esse filho?” 319 

Diana: “Como eu vou começar o primeiro dia de aula? Que que eu vou dizer?” Eu não 320 

sabia nem o que dizer pros alunos. Porque, sim, porque a gente no estágio é orientado, e 321 

ali não tinha ninguém para me orientar absolutamente nada. Eu me senti caindo de 322 

paraquedas naquele lugar ali. “E agora? O que que eu vou fazer?”  323 

Amanda: Porque na teoria o tempo todo que nós estamos na graduação... 324 

Rafael: Na teoria tudo é prática 325 

Amanda: e a gente estuda Psicologia e a Pedagogia da Educação, você está sempre 326 

lidando com alunos ideais... 327 

Renata: escolas ideais 328 

Amanda: com escolas ideais, com modelo ideal. E quando você entra numa sala de aula, 329 

você descobre que o aluno ideal que está no seu livro, eu não sei da onde ele saiu, porque 330 

até hoje eu nunca encontrei o aluno ideal, que estava no meu livro. E você entra, e eu 331 

acho que aí, entra naquela história que a gente escuta, escuta e debate: “Não. Porque a 332 

teoria é completamente diferente da prática. não é. Elas se unem. Mas esse distanciamento 333 

acontece justamente por quê? Porque você só vê no final. Talvez a gente trouxesse isso 334 

pro início da Faculdade.  335 



  

296 
 

Rafael: mas não no espanhol 1  336 

Amanda: não no espanhol 1  337 

Renata: não dessa maneira  338 

Bruna: não precisamente que seja estágio, mas que o curso ele seja pensado de forma 339 

diferente 340 

Renata: Quem eu estou formando?  341 

Rafael: como é o currículo da IES. Como é o currículo da IES. A IES tem, agora eu não 342 

vou saber os números exatos, mas por exemplo, Port I, Teoria I, Linguística I, todas as 343 

disciplinas têm um x% de carga horária pra teórico, e dentro desse x%, 15% pra prática. 344 

Todas as disciplinas de Linguística, Teoria, tudo. Se o professor faz isso, de fato, o que tá 345 

previsto na Ementa é outra história...  346 

Pesquisadora: acho que tem uma concepção de que a prática é o estágio ainda...circula. 347 

Como se a prática fosse só o estágio  348 

Renata: Sim.   349 

Diana: Olha, eu recebi uma aluna de Espanhol da IES e ela estava assim muito perdida. 350 

Porque ela dizia que Universidade dela, na opinião dela, como eu não  fui aluna da IES, 351 

era a fala dela...que a Universidade não formava professor..  Ela não tinha a visão de 352 

formar pra uma sala de aula, era formar pra ser um pesquisador, formar pra tá dentro de 353 

uma Universidade. Então, ela se sentia muito perdida. E era engraçado que eu achava que 354 

ela via em mim uma professora da Prática do Ensino que ela queria que tivesse essa 355 

orientação na Universidade, e na qual ela não tinha. É sempre, foi essa fala que ela vinha 356 

pra mim dizendo: “mas lá é muita pesquisa. Mas eu não quero pesquisa, eu quero sala de 357 

aula” Eu não entendia porque ela falava isso...  358 

Rafael: E a sala de aula não é lugar de fazer pesquisa? Muito engraçado isso. 359 

Diana: É a fala dela... 360 

Victor: Esse é um outro ponto. Acho que vai estender muito, pode sair um pouco do foco, 361 

mas seria um outro ponto. Realmente, essa falta de vínculo, pensar que pesquisa não tem 362 

relação com sala de aula  363 

Renata: com a sala de aula 364 

Diana: com a sala de aula  365 

Victor: Porque a gente vai fazer muita pesquisa em sala de aula também  366 

Diana:  com certeza 367 

Renata: naturalmente  368 

Victor:  falta muito, falta muito.  369 
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Diana: Mas a gente não tem esse link  370 

Renata: Nós somos pesquisadores.  371 

Diana: Mas, a gente não entende muitas vezes a fala do profissional, vamos dizer, do 372 

aluno, do profissional, professor, o aluno, seja lá qual nome dá ao estagiário que está 373 

chegando na sala. A gente não entende muito qual é a realidade dele de lá. O que que eles 374 

querem. Porque a gente não sabe muito dizer... eles não sabem dizer também pra gente 375 

também o que que eles vão fazer. Eles estão perdidos. Não tem algo que direcione eles... 376 

Renata: Na verdade, eu já me senti de duas maneiras, realmente um momento em que eu 377 

era considerada uma secretária, uma empregada daquele professor da Universidade. Que 378 

ele ditava as regras pros alunos na aula de prática, e os alunos traziam o recado  379 

Rafael: “tem que fazer isso”  380 

Renata: “tem que fazer isso”, E eu conversava com eles: “Não. Olha só, isso aqui é a 381 

minha sala de aula. Eu estou oferecendo o espaço pra vocês e para essa Universidade. 382 

Então, nós vamos precisar dialogar para ver de que maneira nós vamos conciliar o desejo 383 

da Universidade, e o que ocorre aqui em sala de aula” .Então, muitas vezes eu sinto que 384 

o professor da Universidade, ele realmente imagina que eu tenho que fazer aquilo que ele 385 

deseja. Tanto é que os alunos vêm, eu falo assim: “Eu espero que vocês façam a aula de 386 

vocês com essas possíveis temáticas, partindo por esse caminho e etc., etc., etc.” eles 387 

voltam e dizem: “O professor não aceitou.” Aí, eu falei assim: “Mas, ele não tem que 388 

aceitar ou não...Porque a sala de aula é minha!” E aí toca no que o colega falou..é um 389 

processo. Ou seja, eu vou apagar todo o processo que eles vivenciaram comigo ao longo 390 

do ano, pra naquele momento da aula, como se fosse, é isso aqui o que vale de tudo o que 391 

eles fizeram durante o ano inteiro, eu, servir o espaço para o bel prazer daquele professor 392 

que não acompanhou esse processo. Então assim, nós já chegamos a bater de frente por 393 

essa questão, em afirmar que, quem reprova ou quem aprova, eu não dou mais esse espaço 394 

para o professor da Universidade. Eu deixei bem claro, a partir dos últimos três anos, que 395 

quem aprova e quem reprova, sou eu. Que a gente vai dialogar, porque ele traz “ ah, mas 396 

na Prática de Ensino o comportamento daquele aluno foi assim, assim e assim”. E aí, eu 397 

digo: “Contudo, todavia, porém, o percurso dele foi desta maneira comigo. Então o que 398 

nós vamos fazer?”  399 

Amanda: então, no seu caso, existe esse contato próximo entre você e o professor da 400 

Universidade? 401 

 402 
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Renata: Sim, existe, em determinados momentos. Praticamente quando esse professor 403 

quer que a vontade dele seja cumprida. E quando ele vai até lá pra assistir a aula. E eu 404 

tenho professores que nunca apareceram para assistir à aula, que é uma coisa que me 405 

incomoda muito. Nunca foram e eu tive que orientar todas as elaborações do...esqueci 406 

agora... do projeto da aula  407 

Amanda: da prova de aula  408 

Renata: da prova de aula. Ou material que seria utilizado. Eu orientei tudo. O professor 409 

não compareceu nunca à minha aula e eu continuo recebendo estagiários desse professor. 410 

E o documento que é preenchido que é mandado por essa Universidade, o professor pediu 411 

que os próprios estagiários levassem pra ele  e eu falei “Não. Se esse professor quiser ter 412 

acesso, porque isso aqui é o fechamento de um trabalho, o encerramento de tudo o que 413 

foi realizado, ele vai precisar vir aqui comigo. Ou ele marca um dia para que eu vá até à 414 

Universidade, mas por vocês eu não vou mandar”. Isso tem dois anos e a ficha ainda 415 

continua na minha pasta...  416 

Rafael: Só reforça a ideia. Tipo, é o depósito de alunos. Ele não tá preocupado com o 417 

processo de formação desse aluno. 418 

Renata: Não. Então, assim, é muito relativo. Tanto assim, independente das instituições 419 

que eu recebo é relativo, de acordo com o comportamento do professor e não da 420 

Instituição. Então eu tenho professores da IES 1 que realmente vão até a IES 1. Nós 421 

fazemos uma recepção, nós conversamos, explicamos o que é o estágio e há uma troca 422 

realmente. Eu tenho outros que praticamente eu não conheço. E assim também acontece 423 

na IES 2, eu tenho professores que a gente se mantém em contato, que vão lá e assistem 424 

à aula, a gente debate. E outros que nunca foram. Então eu acho que, também, isso precisa 425 

ser revisto. Porque muitos dizem que “Eu não vou porque eu não tenho tempo, eu tô 426 

dando aula em outra Universidade”  427 

Rafael: é um trabalho menor  428 

Renata: Então “você dá a sua nota aí que tá tudo bem”. Ou seja, você é o empregado 429 

então da Universidade. Isso é apagado dentro da minha instituição, que esse não entra 430 

como um trabalho de orientação meu na minha instituição  431 

Victor: deveria. Essa é a grande questão 432 

Amanda: você trabalha como uma amiga da universidade  433 

Renata: não entra como carga horária...  434 

Victor: nós não temos esse espaço, nós não temos esse espaço  435 

Renata: não entra como carga horária, não entra  436 
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Amanda: não entra no seu planejamento...  437 

Victor: não há valorização nem da própria universidade 438 

Renata: nem da instituição 439 

Victor: burocraticamente em relação ao nosso trabalho...  440 

Rafael: Na IES essa parte é diferente. Na IES, assim, todo estagiário que eu tenho passa 441 

por um setor dentro da IES, dentro do colégio da IES, independente se vem da IES..  442 

Bruna:  Mas tem uma diferença você tá falando, por exemplo, tá dentro da Universidade. 443 

Mas, o que a Renata tá colocando é que ela recebe no CEFET gente... 444 

Rafael: não, mas é o meu caso.. 445 

Bruna: da IES 1 e da IES 2, gente que não...  446 

Rafael: mas quando vem de outro... da Celso Lisboa, por exemplo, quando vem...eu to 447 

lotado no colégio. Então, dentro do Colégio tem um departamento de estágio 448 

Renata: lá [CEFET] também tem  449 

Rafael: ele passa por esse estágio e, automaticamente, esse menino quando eu termino o 450 

estágio dele, eu recebo a declaração  451 

Renata: Eu não 452 

Rafael: que vem olha: fulano de tal, é isso não conta como carga horária, mas pelo menos 453 

vem um papel dizendo que... 454 

Pesquisadora: vem dizendo o que nesse papel? 455 

Rafael:  Então, fulano de tal foi orientado pelo professor fulano de tal, no período de x a 456 

y  457 

Victor: Mas aí falou orientado?   458 

Renata: Nunca recebi  459 

Rafael:  Orientado como estagiário, como professor orientador do estágio...  460 

Victor: Eu, particularmente, sou oriundo da IES. Assim, um colégio universitário, você 461 

tinha que ter um diálogo muito maior. Assim, eu tenho um ótimo diálogo com as 462 

professoras de Prática de Ensino. Mas a relação não é essa. A questão é burocrática 463 

mesmo. Você como professor de um Colégio universitário, você não tem uma carga 464 

horária ali pra Prática de Ensino junto com os professores. Eu acho que assim, você 465 

precisa ter esse espaço também...  466 

Rafael: entra no burocrático  467 

Victor: isso contribui para o nosso trabalho ser menos reconhecido.  468 

Rafael: No nosso caso a questão é burocrática. Professor é professor do magistério 469 

superior. Você é EBTT, então, tipo, tchau... 470 
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Renata: exato  471 

Rafael: Eu tentei dar uma disciplina optativa e não consegui. Eu tentei dar uma disciplina 472 

optativa e não consegui. Não deixaram... 473 

Victor: Por mais que você tenha a boa vontade de um trabalho integrado com os 474 

professores da Prática, mas você institucionalmente não tem esse reconhecimento. Como 475 

é que a gente... essa é uma grande discussão inclusive, não só minha, mas do grupo dos 476 

professores do COLUNI. Porque, assim, nós estamos num colégio universitário e não 477 

temos esse reconhecimento. Nós fazemos esse trabalho da orientação teórica, prática, das 478 

atividades...você é um formador também...  479 

Renata: certamente 480 

Victor: um coformador ali. Você tem uma grande participação 481 

Renata: uma grande responsabilidade 482 

Victor: e responsabilidade também nisso. E aí, depois, isso tudo é apagado? Se você 483 

precisa disso, você não tem esse espaço legitimado. Então, isso contribui mais para essa 484 

distância, esse distanciamento entre a Universidade e a Escola. Porque o professor não vê 485 

o trabalho dele reconhecido institucionalmente, só burocrático.  486 

Pesquisadora: Você deu até uma deixa, porque o nosso segundo momento, porque eu 487 

também estou controlando o tempo de vocês. E vocês já tocaram em algumas coisas... 488 

mas assim é até bom, porque aí a gente pode ampliar essa discussão. 489 

Eu trouxe pra nossa discussão três fragmentos de documentos oficiais que normatizam a 490 

realização do estágio supervisionado. E aí eu queria que vocês lessem. Assim, não tem 491 

uma ordem específica. E refletissem sobre o que a gente tá discutindo sobre a prática com 492 

estagiários... na realidade de vocês, de cada escola que vocês atuam, o que que vocês 493 

poderiam comentar sobre isso. E eu acho que vocês já tocaram em alguns pontos, mas 494 

assim, só para gente poder direcionar, porque você falou que falta reconhecimento 495 

institucional, enfim... 496 

(silêncio) 497 

Renata; Sério? Isso aqui é oficial?  498 

Pesquisadora: É. O que a lei prescreve.  499 

(silêncio) 500 

Renata: Posso falar?  501 

Pesquisadora: Pode. E aí já aproveita tudo o que vocês já falaram e junta com essas 502 

questões aqui.  503 

 504 
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Renata: Eu vou partir para o terceiro tópico que fala sobre a quantidade de estagiários 505 

que nós deveríamos receber, que são 10. Então, assim, neste ano eu tive dez estagiários, 506 

que foi o máximo que eu pude acolher, com pouquíssimas turmas. Então, eu tive turmas 507 

com seis estagiários, e esse limite aqui não é respeitado. Quem tem que dar o ponto final 508 

sou eu. E muitas vezes quando Eu digo “é impossível você receber mais estagiários”, eu 509 

sou criticada. Porque você também tem um limite de quantas horas você vai ceder do seu 510 

planejamento para que aquele estagiário dê a aula dele. Quanto tempo você vai precisar 511 

para orientar aquele estagiário. E aí, voltando lá no que tinha sido dito antes na 512 

documentação, esses estagiários passam por um setor de estágio, eles assinam um 513 

documento que é levado para a Faculdade. Não fico com documento algum que prescreva 514 

isso. Eu desconheço de onde vem isso. É até interessante eu saber de onde vem... 515 

Pesquisadora: mas eu tenho aqui se vocês quiserem saber da onde foi  516 

Renata: Aí vem essa questão quando fala do estágio que deve ser feito nas escolas, e que 517 

deve haver esse planejamento em conjunto com a escola e com as Universidades não 518 

ocorre, e aí vem a questão do professor de sala de aula então não é um pesquisador? O 519 

que ele é? Porque essas orientações não constam, elas são apagadas, porque não vão para 520 

o nosso Lattes como orientação também? É um trabalho. 521 

Bruna: A Renata tá falando uma coisa aqui e tá me lembrando o seguinte: a gente trabalha 522 

com a educação básica e que pega estagiários – no meu caso é um pouquinho diferente 523 

do caso de vocês – mas dentro da visão de estagiários. Quando o estagiário vai dar a aula, 524 

a gente tá não só observando a prova de aula dele. A gente tem uma preocupação com o 525 

que ele tá trabalhando e com os alunos que a gente tem, se aquela aula também tá sendo 526 

adequada, tá sendo bem trabalhada, pra não prejudicar os alunos da educação básica...  527 

Renata: Exato 528 

Bruna: Então, chegar e colocar Deus e o mundo não há condições. Eu lembro de épocas, 529 

principalmente no segundo semestre, que é mais curto, de ter um número grande de 530 

estagiários e era desesperador. Você fazer com que todo mundo conseguisse ser 531 

encaixado, que as aulas ficassem boas o suficiente, não só pra o estagiário ser avaliado, 532 

mas pro aluno que ia receber aquela aula também não sair em desvantagem. Porque ainda 533 

tem isso. Você tá formando aquele aluno, o adolescente e a criança, enfim. Então isso não 534 

é uma brincadeira, isso é algo que é muito sério. Você tem que ter um tempo de dedicação, 535 

de orientação desse estagiário para que ele consiga dar a sua... dar a aula dele e ao mesmo 536 

tempo contemplar os meninos da educação básica. Não é fácil, entendeu? Então, isso aqui 537 

as pessoas colocam como se fosse uma coisa qualquer. NÃO é uma coisa qualquer...   538 
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Rafael: Um depósito  539 

Renata: E quando você fala de dez estagiários, você fala de dez datas que precisam ser 540 

negociadas com o professor da Universidade para que ele possa estar presente e as datas 541 

não batem nunca.  542 

Amanda: Supondo que o professor do estágio da Universidade vá ao Colégio. Eu não 543 

tive nenhuma experiência desta. Como eu falei, e ainda tem, acho uma situação agravante 544 

pelo documento legal. Nas escolas do Estado o estagiário, vou falar da minha experiência. 545 

Colegas professores, que tivemos contato, dão aula na Universidade, sabem que eu sou 546 

funcionária pública e trabalho em duas escolas do Estado: “professora, você pode 547 

receber?” “Posso”. Meu colega que... “Posso encaminhar seu contato de email e tal?” Aí 548 

eu recebo o email do estagiário: “Professor, estou interessada. Quais os seus horários 549 

disponíveis pra você me atender?” E aí eu vou e envio pra ele e respondo por email. O 550 

estagiário vai até a escola com a documentação. Para meu espanto, as escolas do Estado 551 

não, na ocasião, a primeira vez, não tem autonomia pra receber esse estagiário. A escola 552 

vai e encaminha ele para a Regional da Secretaria de Educação. Onde lá ele tem que 553 

preencher um Termo, tem que saber se a Universidade tem um seguro, seguro sobre o 554 

estagiário. Pra que tudo isso? Se a Universidade tiver tudo certo legalmente a Secretaria 555 

de Educação, na pessoa, entre aspas, da Regional libere esse estagiário. Ele pega essa 556 

documentação leva na escola  557 

Rafael: Isso é em agosto já  558 

Amanda: Não, é bem rápido  559 

Rafael: ah é?  560 

Amanda: Essa parte é bem rápida 561 

Rafael: desculpe  562 

Amanda:  Depois de 15 dias. Chega ele e fala: “Aqui professora, tá aqui a documentação. 563 

Tá aqui e tal, blá, blá, blá”  . Traz aquela fichinha linda pra você assinar todos os dias que 564 

ele vem, o que ele fez e o que não fez. 565 

Renata: Que trauma  566 

Amanda: e ponto. O contato da Universidade é? Com o professor que tá lá? Nenhum. O 567 

contato que ele tem é a minha assinatura, com a minha matrícula  568 

Pesquisadora: No caso desse planejamento, então? O planejamento deve ser planejado e 569 

avaliado conjuntamente.   570 

Amanda: não há  571 

 572 
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Pesquisadora: a questão da avaliação, já tocou um pouquinho na questão da avaliação, 573 

mas como é que funciona?  574 

Amanda: Na minha experiência não há. O que há é... como eu conheço o professor de 575 

prática por ser ou amigo pessoal, ou minha ex-professora, ou alguma coisa do gênero, eu 576 

vou, falo: “Olha, eu acho que o estagiário...” Eu mando um email... é uma coisa informal 577 

Renata: informal 578 

Amanda: que vai da preocupação do cara que tá lá orientando em sala de aula. 579 

Rafael: Isso, infelizmente, falo um pouco disso, depende muito da relação da pessoa que 580 

tá ministrando a disciplina na Universidade. Por exemplo, eu tenho uma professora que é 581 

maravilhosa, assim comigo, sabe. Antes de enviar qualquer estagiário ela me pede: “Me 582 

dá teu planejamento, por favor.” Aí eu mando pra ela o meu planejamento, ela vem em 583 

cima daquilo, “olha se a gente fizesse isso pro 1º bimestre, isso pro 2º, isso pro 3º, pro 584 

4º... sim, não, sim, não... Ótimo vamos fechar assim, assim e assado”. Depois eu conheço 585 

os alunos. 586 

Amanda: é uma construção conjunta e negociada 587 

Rafael: Muito. Mas é uma professora. É uma professora. Então, é exatamente isso, 588 

depende muito e não pode ser assim né? Esse depender muito poderia ser assim... 589 

Amanda: É que a exceção deveria ser a regra  590 

Rafael: Esse é o procedimento para disciplina x. A disciplina x pressupõe uma meta y, e 591 

esse é o procedimento de trabalho. 592 

Renata: é preciso formalizar isso. 593 

Amanda: E uma coisa que me chamou a atenção, e também vai da minha experiência, e 594 

que me preocupa muito, é que tipo de profissional nós enquanto Universidades, enquanto 595 

professores estamos colocando no mercado. Porque é comum nós vermos o nosso 596 

trabalho ser desvalorizado, a cada dia. Só que de alguma certa maneira esse sistema acaba 597 

contribuindo pra isso. Quando eu cito da Universidade que eu trabalhei, que colocava o 598 

aluno pra ter prática de ensino ao mesmo momento que ele tá tendo prática de Língua, eu 599 

acho que isso é uma covardia enorme. O outro momento que me chama muito a atenção, 600 

até bem pouco tempo atrás, uns dois anos, eu coordenava o centro de idiomas da 601 

FAETEC. E quando eu cheguei lá e assumi depois de um tempo, eu pedi que os 602 

professores que fossem dar aulas nos cursos livres de idiomas, que ao serem contratados, 603 

já que não estava havendo concursos, isso é uma realidade no nosso País, que eles fossem 604 

avaliados. Eles só poderiam... eles se inscreviam no site, abria uma inscrição pra contratos 605 

temporários, só que aí até então, o processo seletivo era: eu pego olho o currículo, ok. 606 



  

304 
 

“Você, beleza, você vai pra unidade tal em não sei onde, no Estado do Rio”. Que nós 607 

começássemos a fazer provas de aula pra aquele candidato. E o que me chamou a atenção 608 

era que cursos...Eu acompanhava a maioria das provas mesmo não sendo de espanhol, a 609 

gente propunha, o tema era livre, não era como uma prova numa Universidade, o 610 

candidato que escolhia o tema que ele queria apresentar e ele tinha meia hora pra 611 

apresentar aquele tema. E o que me chamou muito a atenção é que eu tinha candidatos 612 

completamente inexperientes. Eles não levavam o plano de aula, eles não levavam nada 613 

e assim... Isso coaduna com essa situação da prática, pra mim, da prática de estágio 614 

supervisionado. Por quê? Porque se ele não tem essa experiência antes, como é que ele 615 

vai chegar e apresentar isso depois para o mercado de trabalho? 616 

Pesquisadora: Eu acho interessante vocês comentarem também, se alguém quiser 617 

comentar, no último fragmento quando ele fala orientar e supervisionar. Esses dois termos 618 

orientar e supervisionar. Quais atribuições seriam de orientar, que atribuições seriam 619 

supervisar? Como é que vocês veem essa situação na realidade de vocês, quando vocês 620 

recebem estagiários? 621 

Bruna: Eu só queria, antes disso Charlene, até porque eu to preocupada aqui com a 622 

questão do horário, eu queria fazer uma pequena observação. Por exemplo, uma das 623 

questões que a gente, aí eu to falando a gente, Fulana e eu, damos aula aqui na Prática de 624 

Ensino. Que a gente pelo menos tenta às vezes diminuir e o tempo também é muito curto. 625 

Porque é um semestre pra estar junto e o outro pra o estágio deles. Que é muito pouco 626 

tempo na realidade. Eu acho que tem muito estágio, mas muito estágio solto, que pra mim 627 

não serve de absolutamente nada. E aí sim, quer dizer, um estágio que você tenha... ta ali 628 

acompanhando com o aluno e uma série de trabalhos que ele tem de realizar é uma outra 629 

situação. Então, por exemplo, no estágio I, tanto no estágio I quanto no estágio II, além 630 

das tais horas de observação, na realidade, a gente junto com isso o aluno, ele tem uma 631 

série de trabalhos que ele tem de realizar e esses trabalhos, tem trabalho no CAP, ele tem 632 

trabalho aqui. E eles só completam o estágio se ele faz tudo. E aí, por exemplo, aqui no 633 

estágio I dentro da área de trabalhos, o que a gente... por exemplo, tem colocado, focado 634 

é a questão do planejamento. Mas, planejamento assim, de um bimestre, e aí ele tem que 635 

preparar aulas para esse bimestre. E ele perceber que as coisas não são jogadas, soltas. 636 

Que tem que ter um link de uma aula para outra. Ele tem que pensar, quer dizer, acho que 637 

mostrar para ele que o grande trabalho de um professor é pensar o que que ele quer com 638 

o trabalho dele, onde ele quer chegar. Então, esse não é simplesmente fazer a coisa no 639 

papel. Ele tem que quebrar a cabeça, preparar aula. Porque que a aula tem que ser assim, 640 



  

305 
 

porque tem que ser assado, porque que tem que tomar esse caminho, enfim.  Então essa 641 

é uma preocupação que a gente tem tido muito no Estágio I. No Estágio II já existe um 642 

outro foco. A gente pega um determinado tema, se bem que no planejamento ele faz isso 643 

também. Mas, pra lidar com coisas diferentes como é que ele conseguiria fazer esses 644 

determinados links. Porque que eu tô chamando diferente, mas só que ao mesmo tempo 645 

tá tudo junto. Então, por exemplo, preparar, digamos, uma aula que a gente chama de 646 

conscientização. Então a gente pega temas que são extremamente polêmicos, por 647 

exemplo, família. Família, as pessoas veem com a ideia de pai, mãe e filho. E hoje em 648 

dia, essa família é extremamente diversa. Então você tem famílias homoafetivas, você 649 

tem famílias da mãe ou pai que são solteiros e que adotam, enfim, você tem uma 650 

diversidade muito grande. E que cabe a nós trabalhar esse tipo de coisa. Então, tem uma 651 

aula de conscientização, digamos, aí ele vai fazer um link pra trabalhar um determinado 652 

conteúdo gramatical. Mas ele tem que continuar com esse mesmo tema e fazer um 653 

aprofundamento disso. Porque na realidade ele tem que pensar que na hora que ele tá 654 

trabalhando numa determinada aula, ele tá ali pra fazer, pra mexer com a cabeça do aluno. 655 

O espanhol é um caminho, mas não é o fim. Essa é que eu acho a grande questão... essa 656 

é que é a grande questão. Acho que fazer o aluno pensar sobre isso, o estagiário na hora 657 

em que ele tá preparando... pensar sobre isso, acho que essa é que é a... grande questão. 658 

Rafael: E o trabalho eu acho assim, prazeroso. É uma coisa que eu falo com os meninos. 659 

Assim, eu me divirto muito dando aula. A minha aula... Eu gosto de dar. Eu gosto de dar 660 

aula. Acho que meus alunos gostam da aula também. O tempo passa. Isso que eu falo com 661 

eles, assim, sabe? Se a aula for chata, cara, tu vai odiar esse professor. Tem que gostar 662 

daquilo que você faz. Você tem que sentir prazer, tem que sentir tesão naquilo que você 663 

faz. Se você não sentir o mínimo de prazer e tesão naquilo que você faz você, você vai 664 

ser chato. E se você for chato, a tua aula vai ser chata. E se a tua aula for chata os alunos 665 

não vão gostar desse comportamento, não vai rolar. não vai rolar química. não vai rolar 666 

isso, sabe? Eu tenho muita satisfação, quando chega no final do ano... Po, tu é o 667 

homenageado numa turma, Paraninfo noutra turma. Putz, cara, é muito legal! E os 668 

meninos percebem isso., assim sabe? Você entra no Colégio o cara te dá um abraço, te dá 669 

um beijo, tipo assim, é recadinho fofo no Facebook. Agora eu tô com um problema 670 

familiar em casa, e assim, a gente não é um ator, sei lá, eu sou muito transparente com os 671 

meus alunos. Por exemplo, na minha escola todo mundo sabe qual o problema que eu tô... 672 

Assim, a quantidade de recados e presentes que eu tô ganhando pra dar em casa, isso é 673 

muito legal. Isso é troca, é óbvio  674 
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Amanda: Isso é trabalhar com o ser humano na sua pura essência 675 

Rafael: Sabe, assim, uma coisa no meu primeiro dia de aula eu falo pros meus alunos 676 

isso: a minha obrigação como professor é, a minha obrigação como professor é, tenho 677 

duas obrigações que eu me coloquei: é saber o nome dos meus alunos, eu não suporto 678 

quando não sabem o meu nome. Pode me chamar de Rafael, sem nenhum problema, mas, 679 

eu gosto que as pessoas, tipo, você não é o 03421, você é o fulano, que sei lá.. namora 680 

com o sicrano, que é da turma x, é isso. Minha segunda obrigação é toda a avaliação é 681 

devolvida com uma semana de correção. Porque eu odiava quando não devolvia as 682 

minhas avaliações com uma semana de correção. Então, são dois modelos que eu falo 683 

com os meus alunos. São dois tratos. E é isso que falo pros estagiários. Olha Rafael ? 684 

estabelecendo... então, assim, “as regras do meu jogo são essas”. Entrando na regra, sabe? 685 

É prazer. Conhecer o aluno, isso é muito importante. Não existe uma fórmula pra dar aula. 686 

As pessoas ficam assim: “Ah, professor, não tenho número de turma”. “Ah N não sei me 687 

colocar. “Ah eu sou menina”. “Eu sou pequenininha”. “Não sei o que”. “Os alunos vão 688 

me comer toda”. “Não vão. Você pode ser pequenininha e tal, mas você vai conseguir... 689 

Seja feliz no que você tá fazendo. Não queira...” e é muito importante isso, o estagiário 690 

tem essa visão “Ah, tenho que imitar o Rafael”. Às vezes as pessoas vão dar aula e me 691 

imitam. Fazem assim, algumas coisas, eu sou muito brincalhão. Eu dou peteleco no um, 692 

tipo, sabe?... “Isso não faz ? (inteligível), você vai arrumar outros”  693 

Renata: outros mecanismos pessoais 694 

Rafael: “Você não precisa imitar o Rafael”  695 

Amanda: “você tem que dar a sua cara”  696 

Rafael:  Eu digo assim...  697 

 (Fala da professora que se ausentou se despedindo) 698 

Rafael: Só pra finalizar a minha fala, na verdade. Uma coisa que eu enfatizo muito o 699 

tempo todo pros meus meninos é: ‘Não procure um método perfeito, não existe”. Eu falo 700 

muito em Rafael’s métodos, é o meu, é o meu...  701 

Renata; exato, cada um encontra um caminho 702 

Rafael: método que eu encontrei  703 

Amanda: e que não necessariamente vai ser bem sucedido com o outro 704 

Diana;  Olha, e às vezes, você pensa que você faz um planejamento, assim como o nome 705 

diz, é um plano, pode dar certo, como pode não dar certo  706 

Rafael: E quase sempre NÃO dá certo 707 

 708 
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Diana: Quase sempre não  dá certo, é engraçado 709 

Rafael: e eu mudo tudo 710 

Victor: é importante o estagiário perceber isso e participar dessa constante.. 711 

Diana: É uma coisa que eu sempre faço uma crítica quando a gente começa na escola, eu 712 

não sou professora de Universidade, eu sou professora de educação de escola básica. 713 

Quando a gente vem naquelas primeiras semanas de aula, vamos fazer o planejamento do 714 

ano inteiro, gente aquilo me dá uma dor, porque eu falo assim: “Mas, eu não sei nem o 715 

que que vai acontecer comigo no mês que vem, como é que eu vou fazer o planejamento 716 

do ano inteiro?” Então assim... 717 

Renata: Eu faço planejamentos bimestrais  718 

Diana: E aí, eu falo assim: “Gente, eu não posso fazer isso.” E agora, assim, pelo estado, 719 

a gente tem aquele currículo mínimo. Aquele mínimo daquele currículo. Eu por um lado... 720 

Rafael: aquele mínimo daquele currículo. Legal isso, a inversão do adjetivo  721 

Diana: EU, por um lado, eu entendo a posição do estado em fazer um currículo para tentar 722 

fazer com que todo mundo fale a mesma língua. Eu até entendo essa ideia. Por outro lado, 723 

a nossa realidade é completamente diferente daquilo, porque eu recebo o aluno, já recebi 724 

vários alunos... porque eu trabalho do 6º ao Ensino Médio  725 

Rafael: que maravilha  726 

Diana: então a minha realidade é muito grande. E como eu trabalho com Língua 727 

portuguesa também...Tem alunos que não sabem escrever, não sabem ler. Tem alunos que 728 

não juntam palavras, não tem letramento e tão no 7º, 8º, 9º ano. Não sabem nem como é 729 

que vai fazer. Então assim, tem uns que viram a matéria. Tem outros que viram outra. 730 

Então assim, eu entendo esse lado do estado do currículo mínimo, mas por outro lado, 731 

aquele negócio, aquilo te, te prende, te molda, que sei lá. Vamos supor, vamos dar um 732 

exemplo bobo que possa ser. Esse ano a gente teve Copa do Mundo. Então, de repente, 733 

seria assim, um assunto que tava em moda, os 7 a 0 que o Brasil levou, de repente seria 734 

um ótimo gancho pra você dar uma excelente aula. Não, aí, de repente você vai trabalhar, 735 

sei lá, locuções de não sei o que., de não sei que lá. Que você não viu ligação com aquele 736 

fato. Poxa, vamos um dar...  737 

Rafael: “Mas pra que um ensino contextualizado? não faz moda isso. Por que?  738 

Diana: Então, fica uma coisa muito ruim, né? não tem nada a ver com tema, não tem nada 739 

a ver com o que você tá falando... esse ano teve o centenário de Dorival Caymi, e a gente 740 

fez um excelente projeto de trabalho lá na escola por causa disso. E eu me lembro, sabe, 741 

eu recebi uma chamada da minha coordenadora porque eu deixei de fazer o planejamento 742 
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do currículo mínimo pra fazer o centenário de Dorival Caymi. Ela me chamou pra dizer 743 

isso pra mim  744 

Renata: Você deu um beijo nela? 745 

Diana:  Aí eu virei e falei assim... Não. Eu aprendi com meus colegas à duras penas que 746 

“Diana, você abaixa a cabeça, diz que fala que sim. Você faz aquilo que deve ser”. Porque 747 

antigamente eu batia boca, falava, falava, falava. Mas, a experiência me fez ver que a 748 

gente tem que ouvir certas coisa e concordar, e fazer outras completamente diferentes.  749 

Rafael: E isso é pra você se valorizar, tá? Isso é para você se valorizar. 750 

Renata; E aí, a gente vem aqui pro segundo fragmento que essa relação pedagógica tem 751 

que ser com um profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho. O 752 

que é ser um profissional reconhecido nesse ambiente de trabalho? É esse 753 

profissional...que não tem liberdade? Qual é o profissional que é reconhecido? 754 

 (Muitas vozes. Incompreensível) 755 

Rafael: Eu acho... a hipótese, que a Lei entende aqui é...aprovado no Concurso Público. 756 

Assim, o cara passou no Concurso Público, ele é reconhecido...  757 

Renata: mas ela passou 758 

Rafael: Não..sim.. 759 

Pesquisadora: Mas tem Instituições que não tem o concurso. Claro que aqui abrange, no 760 

caso o Ensino Público sim, mas uma outra Instituição,  761 

Rafael: uma escola particular  762 

Pesquisadora: uma escola particular. Já que vocês tocaram no profissional reconhecido, 763 

como é que é feita essa escolha então? Desse profissional reconhecido?  764 

 Renata: Exato... olha, é pela antiguidade?  765 

Diana: “Você pode, você pode receber fulano de tal?  766 

Renata: “Você aceita?”  767 

Diana; “Você aceita?”  768 

Rafael: “Você quer?”  769 

Renata: “Você quer?”  770 

Diana: Não, não. Você quer, não. “Você pode receber fulano?” Não perguntam se você 771 

quer. Porque na verdade, por exemplo, em algumas escolas....  772 

Renata: tem gente que não quer  773 

Diana: Eu sou a única professora de espanhol da escola, então eu não tenho nem..  774 

Renata: então você é a reconhecida! Parabéns! 775 

Diana: Então eu sou a única professora 776 
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Rafael: quem é ela? É ela a reconhecida!    777 

Diana: “você pode, você pode receber o aluno?” “qual é o horário?” Inclusive engraçado, 778 

que assim, antes de chegar até a minha pessoa já foi na direção. Então, já pegaram a minha 779 

grade de ensino e já mostraram. “Essa professora aqui dá aula dia tal, tal, tal e tal. Aqui 780 

ela tá no ano tal, na escolaridade tal, tal tal”. Aí vai o estagiário lá, “Não olha só, eu só 781 

posso vir aqui, aqui, aqui porque eu tenho que trabalhar com o ano tal, ano tal, tal. 782 

Renata: já te mandam, né?  783 

Diana: Já me manda tudo prontinho, uns negócios assim meio estranho. “Opa! Olha, 784 

então eu não posso te receber aqui. Ou você vai entrar aqui pra gente poder conversar e 785 

ver o que é melhor para você, pros alunos e pra nossa aula. Ou, infelizmente, eu não tenho 786 

como te receber aqui” E só pra tentar mostrar que não é assim bem que..  787 

Rafael: que a banda toca. 788 

Victor: No meu caso lá eu já sei previamente, pelo contato com os professores da Prática 789 

de Ensino os estagiários. Mas, muitos colegas de outras disciplinas, assim, eles não 790 

sabem. 791 

Renata: não tem nem ideia  792 

Victor: Então acontece surpresa. O estagiário chega lá com um crachá do Colégio 793 

Universitário, nós precisamos receber os estagiários. “Professor, hoje eu vou assistir à sua 794 

aula” e acabou. Às vezes, é só naquele dia mesmo. Porque no outro ele não vai mais. 795 

Então, assim, também, como é que isso acontece?  Como a gente se sente? Exatamente, 796 

mas aí essa questão profissional reconhecido é reconhecido por quem? Em que contexto? 797 

Rafael: Mas, olha a relação, por exemplo. Você tem que receber os estagiários da IES. 798 

Na IES não é assim, por exemplo. Eu recebo mais estagiários das Faculdades particulares 799 

do que da IES.  800 

Amanda: Mas é uma opção? Desculpe a curiosidade, é uma opção do aluno da IES ter 801 

aula no colégio, lá é colégio aplicação também?  802 

Rafael: colégio técnico  803 

Amanda: no Colégio Técnico ou não? 804 

Rafael: Então, inicialmente, o Colégio Técnico não estava nem elencado como 805 

possibilidade para receber estagiários 806 

Amanda: dentro da própria universidade?  807 

Rafael: de Espanhol. Não tava elencado. Não sei. Isso é uma outra questão.  808 

Amanda: Pulemos esta parte  809 

 810 
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Rafael: Aí eu briguei, e aí eu consegui elencar. E agora todos os meus estagiários foram 811 

ex-PIBID meus. Que eles gostam, gostavam de ser PIBID, não sei o que e tal. Então, “eu 812 

também quero fazer estágio com o Rafael também lá no setor”. Porque rola a questão da 813 

distância. O colégio é em Seropédica  814 

Pesquisadora: em Seropédica  815 

Rafael: Mas, esse problema não acontece com o pessoal de História, não acontece com o 816 

pessoal de Geografia. Mas, com o professor de espanhol tem esse problema  817 

Renata: a gente é muito...enfim 818 

Rafael: Mas, enfim não vem ao caso agora... mas uma coisa que eu queria falar, só uma 819 

coisa assim, por exemplo, mais uma vez a questão da fronteira entre PIBID e estágio, que 820 

me incomoda bastante  821 

Diana: O que é PIBID? Vocês podem me situar? 822 

Rafael: É programa de iniciação à Docência.  823 

Diana: Ah tá..o que é PIBID?  824 

Pesquisadora:  professor recebe uma bolsa, ele é remunerado pra receber... Tanto o aluno, 825 

quanto o professor recebe uma bolsa para fazer atividade na escola  826 

Rafael:  e essa atividade que é.. 827 

Victor: o professor é o supervisor e os alunos são da licenciatura   828 

Diana: como eu não dou aula na universidade então...  829 

Victor:  não, não, mas isso é do ensino básico  830 

Pesquisadora: só que tem a questão da remuneração que pra mim é um ponto importante. 831 

Um é remunerado e outro não.  832 

Rafael: Isso que eu ia te falar. Tem professores do Ensino Superior que dão PIBID, mas 833 

que nunca gostariam de pegar, por exemplo, uma disciplina de prática. Acho muito 834 

engraçado isso, mas, enfim, fecha parêntesis. Voltando ao caso do distanciamento que Eu 835 

queria falar. eu, pelo PIBID, tenho esse limite de dez estagiários por professor. Eu sei 836 

desse limite aqui.  837 

Renata; ah então tá relacionado a isso?  838 

Rafael: pelo PIBID. O PIBID não pode mais de dez. Tem que ser dez. Aí eu fiquei 839 

pensando assim... olha aqui, eu nunca imaginei que para estagiário todo mundo que pega 840 

estagiário, ninguém sabe desse limite. Mas pelo PIBID, lá no contrato tem esse limite de 841 

dez, aí até que ponto um não plagiou o outro? Tudo bem, né? Mas assim.  O documento 842 

não foi inspirado...  843 

 844 
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Pesquisadora: - essa Lei, não tem problema eu falar, mas foi até intencional não falar no 845 

início para que vocês pudessem... é a 11788, que é a Lei de 2008, mais recente que rege 846 

todos estágios supervisionados, não só de licenciatura, mas de todas as áreas. Então o 847 

nosso caso deveria estar enquadrado nessa situação também porque nós recebemos 848 

estagiários.  849 

Rafael: Ninguém falou sobre isso, né? Que você perguntou? Orientar e supervisionar?  850 

(Muitas vozes. Incompreensível)  851 

Pesquisadora: Acho que essa questão é interessante, eu queria que vocês comentassem 852 

essa questão do que foi usado diferentemente aqui, uma hora professor orientador, e ele 853 

acabou de citar... 854 

Amanda: A diferença entre o orientador e o supervisor?  Eu acho assim. Se fôssemos 855 

analisar friamente... o orientador seria o quê? Não é o que acontece comigo quando eu 856 

recebo estagiários. Mas, segundo o papelzinho que eu recebo da Universidade, - os 857 

discursos – os discursos que chegam lá dos estagiários, o supervisor sou eu que tô em sala 858 

de aula. Que tô tomando conta dele. O orientador é a cadeira da Faculdade. Essa é, na 859 

minha prática, ao receber estagiários, isso não funciona porque como eu falei, muitos 860 

deles chegam pra mim achando que eles vão ficar lá sentados, olhando, que eu sou a 861 

Xuxa...  862 

Victor: Mas burocraticamente é essa a ideia  863 

Amanda: burocraticamente é essa ideia 864 

Victor: Eles vão orientar e a gente vai principalmente supervisionar. E você nunca vai ter 865 

esse papel de...  866 

Rafael: de formador  867 

Victor: de formador. Que quando você passa...quando você passa para a posição de 868 

orientador também, isso aí tem uma significação imensa. Você passa a orientar, você passa 869 

a formar. Mas, se você não orienta, você apenas supervisiona o que outros orientam a ele 870 

e te orientam também. E, em alguns casos, como você colocou, até de imposição. Então 871 

assim, que papel?  A gente fala muito dessa questão da pouca valorização do professor na 872 

sociedade, mas a própria Licenciatura, o próprio professor de Licenciatura não valoriza.  873 

Renata: é o primeiro a desvalorizar  874 

Victor: É o primeiro a desvalorizar o professor no papel de orientador de estagiário 875 

Rafael: é o tempo todo isso.  876 

Pesquisadora: E vou além, essa desvalorização já vem da própria, dos próprios 877 

documentos oficiais. Porque isso eu tirei de uma análises que já tenho feito, além da nossa 878 
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conversa, já analisei todos os documentos desde a LDB/94 até agora, que falem do estágio 879 

supervisionado e o lugar do professor da escola básica não tem visibilidade. 880 

Renata: essa palavra aqui supervisionar, ela me lembra chão de fábrica...  881 

Rafael: é fiscalizar 882 

Amanda:  é o encarregado 883 

Renata: E aí, nós vamos até para a área da linguagem do trabalho, das Normas. Então, 884 

ou seja, há normas que vem de cima e você que é o professor você fica lá no chão da 885 

fábrica, vendo se isso está sendo cumprido ou não. É assim que a gente é visto. Então 886 

assim, você vai observar se o seu estagiário cumpriu aquilo que era esperado lá pelo 887 

professor da faculdade. E é isso que se espera da gente. Quando não é nada disso. 888 

Rafael: Na verdade seria interessante para remexer as estruturas. É pegar, talvez, um 889 

representante de cada Faculdade Pública que faz estagiários, como leitores do trabalho. 890 

(Muitas vozes. Incompreensível) 891 

Pesquisadora: A minha pesquisa ela tem três etapas, nós somos a última etapa, não menos 892 

importante por ser a última. Porque eu precisei fazer um percurso. E eu fiz um percurso. 893 

Eu passei pelos professores de Universidade também. Eu entrevistei um professor de cada 894 

Universidade Pública, responsável pelo estágio, mais para entender o funcionamento do 895 

estágio. Tenho a visão deles do funcionamento do estágio. Mas, o foco do meu trabalho 896 

é dar voz também, eu me coloco como também professora que recebo estagiários, dar voz 897 

para o nosso trabalho. Mas já tenho o contraponto. E acho que vai ser interessante na 898 

minha pesquisa. Porque depois que eu terminar, eu vou poder fazer essa relação com o 899 

que eles falaram também.  900 

Victor: Associar academicamente quem é reconhecido para falar sobre ensino básico é o 901 

professor universitário, não o professor da escola. Se você for para Congressos, mesa 902 

redonda o que é valorizado é o professor da universidade. E muitas vezes, não nem 903 

profissional da Prática de Ensino. Mas, ele é que tem a voz. Se eu sou EBTT, o Rafael, 904 

não. Nós não temos esse reconhecimento acadêmico. A coisa vai muito além, a gente 905 

precisa lutar o tempo todo pra nossa voz, pra gente ter esse reconhecimento. 906 

Renata: Aliás, eu não participei do último congresso de hispanistas, porque no Congresso 907 

anterior eu mandei um resumo e disseram que aquilo não era pesquisa, que eu estava 908 

fazendo no ensino básico. Que aquilo era relato de experiência.. Então, se o meu colega... 909 

Victor: diminui a importância da pesquisa. Passa a ser relato de experiência  910 

Renata: por que o trabalho de ensino básico é um relato de experiência, não é uma 911 

pesquisa de um projeto que eu realizo há anos? Então, eu falei assim: “sabe qual é o meu 912 
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posicionamento? Se ele não é o meu par, então, eu não vou mais ocupar esse espaço 913 

enquanto as pessoas continuarem agindo dessa maneira”. Então esse ano eu não participei 914 

dos Hispanistas. Foi um posicionamento meu.  915 

Victor: Isso é muito interessante. Desculpe, mas eu preciso falar isso, que é a seguinte 916 

questão, eu lutei muito na minha dissertação porque eu queria fazer pesquisa em sala de 917 

aula.  918 

Renata: e a gente faz  919 

Victor: Eu fiz uma pesquisa ação com o aluno. E no doutorado a minha pesquisa também 920 

vai pra sala de aula. E aí, assim, escutei muita gente achando que era um trabalho bem 921 

interessante e tal. Muita gente. Mas, muitos falaram isso praticamente não é feito no 922 

Espanhol. O trabalho com pesquisa com aluno... muitos. Então eu falei “tá na hora da 923 

gente começar a repensar”. Eu não tô falando que o meu trabalho seja o modelo não é 924 

isso não...  925 

Renata: ele é feito, mas ele não é valorizado, não é visto 926 

Victor: E a gente começar a repensar, e a gente começar a repensar até dos próprios 927 

professores que dão aula nas pós graduações de abrir o espaço para que a pesquisa com o 928 

aluno pra uma dissertação, pra uma tese, para que isso seja reconhecido, para você 929 

pesquisar a tua sala de aula também. E aí nesse processo, você envolve o teu estagiário. 930 

O cara tá ali, participa do ambiente também. Ele é mais um ator dessa pesquisa, daquele 931 

espaço, daquele ambiente ali. Então, vai participar o aluno, o professor, você o regente da 932 

turma, o professor e o estagiário também. Aí você começa a ter mais voz. A gente precisa 933 

romper essas barreiras.  934 

Renata: aí você pergunta:  você pesquisa para quem e para quê? Por que só o que é válido 935 

é o que está no acadêmico, considerado? O básico não é acadêmico?  936 

Diana: o estágio é lá no básico, né? Não faz o menor sentido. 937 

Rafael: porque é um trabalho menor  938 

Diana: você tira, você tira eles da jogada, mas na hora de fazer a prática você vai contar 939 

com eles. Não faz o menor sentido 940 

Pesquisadora: na hora da lei, na hora da lei, a determinação legal é que o estágio 941 

supervisionado seja realizado na escola de educação básica. É o espaço legal mas... 942 

Amanda: legal, mas considerado menor  943 

Diana: Eu acho até graça porque quando eu falei assim, cheguei na sala de aula “gente, 944 

o que que eu vou fazer aqui?” E aí a gente vê cada vez mais como que a Universidade tá 945 

distante da escola. O maior exemplo é o que ele acabou de falar. Por que que ele não pode 946 
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fazer uma pesquisa com os próprios alunos se sem aluno o que seríamos nós? 947 

Completamente fora da realidade. 948 

Rafael: E assim, mais uma vez, a escola não te prepara, a escola, perdão, a Universidade 949 

não prepara para os variados contextos possíveis de atuação. Porque, por exemplo, você 950 

começou a dar aula direto no ensino público, né? 951 

Diana: É  952 

Rafael: Eu não. Eu passei por escolas particulares e tal. E lembro-me bem a minha 953 

primeira experiência com colégio particular foi de uma frustração muito grande. Porque 954 

eu vinha de cursinho, experiência de cursinho, em que minha aula funcionava, os alunos 955 

legais, tudo maravilhoso... e aí eu caio num colégio de elite, grande, com nome... no 956 

mercado. E gente, eu tava assim massacrado, os alunos estavam me odiando, meu trabalho 957 

não funcionava, e tal. Mas, por quê? Porque eu fui pra escola com a minha visão de língua 958 

que eu trabalhava no cursinho. Aí, tipo, é a readaptação total em cima daquele contexto. 959 

A minha formação, a minha formação em nenhum momento me disse que dar aula em 960 

cursinho e dar aula em colégio era diferente. A minha formação não disse isso  961 

Renata: pegadinha do Malandro  I  962 

Rafael: não me disse isso 963 

Amanda: Sabe de nada inocente  964 

Rafael: aí eu corri atrás de outros lugares e descobri isso. Aí eu passo no concurso e passo 965 

pra dar aula num colégio técnico e no meu primeiro dia de aula, eu caio num curso técnico 966 

em Hospedagem e Turismo  967 

Renata: na minha área 968 

Rafael: Que que eu faço com esses meninos? Não sei o que fazer com esses meninos 969 

Renata: Eu não sabia também 970 

Rafael: Porque assim, é uma realidade hoje em dia  971 

Renata: específico  972 

Rafael: O mercado fala muito da mão de obra técnica. Logo, se abriu muitos cursos 973 

técnicos. Os cursos técnicos hoje são uma realidade do mercado. E taí, eu to dando aula 974 

para um técnico em Hospedagem e turismo, o que eu faço com esse menino?  975 

Amanda: O que que ele precisa saber? 976 

Rafael:  É isso. E lá fui eu de novo. Agora, mais velho, mais experiente foi menos árduo 977 

esse trabalho de procurar o caminho. 978 
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Pesquisadora: Acho que você tocou num ponto importante. Porque a formação ela nunca 979 

vai dar conta do trabalho como um todo. Mas você tocou na questão, a minha experiência 980 

foi ali e eu fui encontrando caminhos  981 

Renata: A nossa maturidade é que vai... 982 

Rafael: Eu concordo a nossa formação não vai dar conta disso tudo. Mas, a formação tem 983 

que falar as atuações, os ramos... 984 

Pesquisadora: ela tem que te dar condições  985 

Rafael: Por aqui, você caminha por aqui 986 

Victor: mostrar os caminhos... 987 

Amanda: Olha só, eu vou relatar pra você uma experiência também muito parecida com 988 

a sua. Quando eu terminei a faculdade, eu já, já desde o 2º período a gente já trabalhava 989 

dando aula como bolsista  990 

Rafael: é o primeiro emprego  991 

Amanda: primeiro emprego. Depois eu saí e fui trabalhar num cursinho. Trabalhava num 992 

cursinho. E aí fiz a prova fui ser professora, minha experiência era o quê? Bolsista da 993 

Universidade e cursinho. Pessoas que estão a fim de aprender. Pessoas... 994 

Rafael: que querem  995 

Amanda: que querem. E eu dava aula quatro horas de aula seguidas, e o pessoal assim, 996 

parecia uma esponja, “Eu quero, Eu quero, Eu quero”. Aí, vou, faço concurso, como quem 997 

não quer nada e tal. Concurso não, perdão. Faço uma prova de seleção, passo para ser 998 

professora substituta do Colégio Y. Pá, né? No coração. Beleza.  A pessoa entra em sala 999 

de aula no Colégio Y. Se depara primeiro que você tem num curso de Idiomas um número 1000 

X de alunos. Você vai para um Colégio você tem um número X multiplicado por três pelo 1001 

menos. E aí você vai, eu tinha pesadelos com os alunos. Pesadelos mesmo, literalmente.  1002 

Rafael: do trauma  1003 

Amanda: do trauma, por que eles não queriam... E aí eu comecei pela minha experiência 1004 

a buscar saídas para tornar a aula do Colégio tão divertida, e aí, entra também uma fala 1005 

sua da questão em você ter prazer em estar aprendendo, no ensino regular. 1006 

Rafael: isso é muito importante 1007 

Amanda: E é uma coisa que eu sempre coloco pros estagiários com quem eu tenho 1008 

contato, com quem eu tenho trabalhado, que eu falo “gente, a aula tem que ser aula. 1009 

Primeira coisa, o aluno tem que ver objetivo naquilo”. Os meus alunos, não sei se pela 1010 

história de vida deles, eles muitas vezes eles se apresentam apáticos, porque eles não 1011 

veem objetivos. São pessoas filhas de analfabetos, que eles não tem pretensões em cursar 1012 
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a Academia. Eles querem acabar o ensino médio e sei lá. Pra ser vendedor da lojinha da 1013 

esquina. E aí? Qual é a nossa função aqui? É apresentar pra ele que ele pode fazer outras 1014 

coisas 1015 

Rafael: fazer diferença  1016 

Amanda: fazer diferença.  E uma das dificuldades que a Faculdade também não me 1017 

preparou foi que, ao entrar pra dar aula no curso e no Colégio Y, eu tive alunos portadores 1018 

de necessidades especiais. E nunca ninguém falou o que eu tinha que fazer, por exemplo, 1019 

para dar aula para um aluno cego.  1020 

Renata: É a minha pesquisa de mestrado. A construção das Normas, o trabalho do 1021 

professor de Espanhol junto a alunos deficientes visuais. Porque quando eu pensei na 1022 

possibilidade de receber alunos cegos eu pensei “o que que eu vou fazer?”. E aí eu fui a 1023 

campo, eu fui a campo pesquisar com os professores de espanhol que tinham esse público 1024 

discente, em busca de possíveis traços normativos que pudessem me auxiliar  1025 

Pesquisadora: tá faltando mais divulgação dessas normas, por favor. 1026 

Renata: Exatamente  1027 

Amanda: Porque assim, foi sério, porque chega como ele, você vai correr e vai tentar 1028 

buscar caminhos  1029 

Renata: mas é isso 1030 

Amanda: pra aquilo. 1031 

Diana: O curioso é que lá na prefeitura de Niterói, a gente tem muito profissional de 1032 

apoio para os alunos de necessidades especiais. Não sei se acontece em todas as escolas  1033 

Renata: Não  1034 

Diana: se em todas as áreas, mas todo aluno que é diagnosticado NEE, eu não sei qual o 1035 

segundo e. Eu sei que é Necessidades Especiais, mas vem lá NEE pra gente, vem no nosso 1036 

diário o nome de fulano, aí tem uma hastag NEE do lado do nome do aluno. Então a gente 1037 

já sabe que ele é...  1038 

Rafael: especifica qual é a necessidade especial?  1039 

Diana: Não. Se você quiser saber qual é a necessidade especial dele você vai procurar no 1040 

caso a supervisora desses alunos de necessidades especiais que tem os laudos médicos 1041 

Rafael: ou seja, é especial, mas não é tão especial assim, que coloca tudo no mesmo 1042 

grupo, né?  1043 

Diana: Não, não. Porque lá, no caso, eles têm assim um trabalho muito sério, muito legal 1044 

com eles. Mas, o que eu queria dizer pra você em relação a esses alunos NEE... é que 1045 
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falando em espanhol, quando é aula de espanhol eles saem da sala, entendeu? Então pera 1046 

aí, por quê?  Deixa eu ver se eu entendi  1047 

Renata: eles podem aprender física? 1048 

Diana: ele pode aprender, no caso, básico, ele pode aprender Português, ele pode aprender 1049 

Matemática,  1050 

Renata: física, química 1051 

Diana: ele pode aprender História, Geografia, mas ele não pode aprender Espanhol 1052 

Renata: não 1053 

Diana: Por quê? Ele sai da sala. “Não, porque ele tem problema...” Aí vão tentar falar 1054 

coisas bonitas, né? “Ah, porque o problema dele é no cognitivo. Porque o problema dele 1055 

é não sei aonde. Mas o problema... Mas se for no cognitivo ainda que... (muitas vozes. 1056 

Incompreensível) nenhuma, nenhuma disciplina. E a partir do momento que você começa 1057 

a brigar pra que o aluno vá para aula do espanhol, e assim, a gente usa um CD com uma 1058 

música, ou com uma coisa, e você vê como que o olhinho brilha. Como que é o diferente, 1059 

né? Não que sua aula seja a melhor aula, mas alguma coisa desperta nesse aluno o 1060 

interesse de conhecer algo diferente. Então, a própria disciplina de Língua Estrangeira, 1061 

nas necessidades especiais, como você tá falando dos alunos cegos, está muito... porque  1062 

eu acho que lá o aluno cego não ficaria na sala não... 1063 

Renata: Olha na verdade, fazendo esse trabalho... na realização desse trabalho, dessa 1064 

pesquisa eu descobri que alunos com necessidades especiais não são aqueles que têm 1065 

alguma deficiência física ou mental. Na verdade, todos os alunos têm necessidades 1066 

especiais  1067 

Rafael:  os professores também  1068 

Renata: só que a tendência da escola é vamos equalizar, que é muito mais fácil, você 1069 

coloca todo mundo no mesmo saco. E aqueles que tem alguma coisa que extrapola muito 1070 

em termos de diferença, aí você chama de aluno com necessidades especiais. E aí, ao 1071 

invés de fazer um processo inclusivo, a escola termina fazendo um processo exclusivo, 1072 

como esse que você citou. Você exclui esse aluno, na verdade. Então, por exemplo, na 1073 

instituição que eu observei o trabalho com os alunos deficientes visuais, eles assistem 1074 

todas as aulas normalmente. Na semana de provas, eles são colocados... 1075 

Diana: numa sala separada 1076 

Renata:   numa sala separada. Por quê? 1077 

Amanda:  Olha só, no Colégio Y 1078 

Renata:  Por quê? 1079 
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Amanda: eles se mantinham na sala, mas a gente tinha todo um trabalho de preparar 1080 

todas as provas 1081 

Renata: em braile  1082 

Amanda: em braile  1083 

Renata: tem a impressora em braile, seria única diferença  1084 

Amanda: em braile pra ele fazer em sala de aula, só  1085 

Renata: Seria a única diferença, ele vai sentar lá na sala junto com os outros alunos, está 1086 

silêncio, todos estão fazendo, só que ele está lendo em Braile 1087 

Amanda:  exatamente  1088 

Renata: Mas nesse momento ele é separado.  1089 

Rafael: A primeira impressora em Braile do Colégio Y, sabe quem deu?  1090 

Renata: Foi o grupo Os Raimundos  1091 

Rafael:  Sabe quando?  1092 

Renata: Eles foram num programa do Luciano Hulk  1093 

Rafael: Sabe quem tava no programa? Rafael... (incompreensível)    1094 

Renata: você é citado na minha dissertação. 1095 

Pesquisadora: Então, enfim, alguém quer colocar mais alguma coisa sobre o trabalho?   1096 

Renata: pra colocar a gente teria muito mais  1097 

Pesquisadora: Sim.. Infelizmente a gente não tem como ficar muito tempo, mas se 1098 

alguém ainda quiser destacar mais alguma coisa que julgue que seja importante pra 1099 

colocar na pesquisa  1100 

Renata:  se a gente não tenha tocado em alguma coisa que você...  1101 

Pesquisadora: Não, acho que vocês passearam aqui por alguns questionamentos meus, 1102 

enfim... 1103 

Amanda: existe alguma coisa específica que você gostaria que a gente tratou de uma 1104 

maneira  1105 

Renata:  superficial?  1106 

Amanda:   superficial, en passant?  1107 

Pesquisadora:  Acho que os sentidos eles são construídos na hora, né? Se foi o que surgiu 1108 

aqui é o que vai ser o que importa. Não o que, talvez, tenha previsto, ou tenha pensado. 1109 

Acho que o que vocês construíram aqui é o que vai ser importante pra minha pesquisa. 1110 

Então se alguém quiser colocar alguma coisa a mais... 1111 
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Diana: Olha, eu sempre falo uma coisa que eu tento pelo menos, pela experiência que eu 1112 

tive, eles chegam lá na nossa sala, não sei... nós somos os bichos né, pra eles...não sei.. os 1113 

olhinhos, olhinhos, pra mim pelo menos.. 1114 

Renata: - pra mim também  1115 

Diana: -  sabe? Não conseguem nem andar  1116 

Rafael: você acha que eles têm medo?  1117 

Diana: Medo. Eles têm medo, eles têm medo de falar de abrir a boca, então aquele estágio 1118 

de observação.... eles não conseguem nem ficar à vontade pra observar a sua própria aula. 1119 

Eles não têm nem posicionamento. Então, assim, a gente precisa de alguma maneira 1120 

quebrar um pouco, esse, esse... 1121 

Renata: estigma  1122 

Diana: desconstruir essa ideia de que... 1123 

Victor: isso a partir do profissional, do professor, mas também parte da questão da 1124 

nomenclatura do estágio. Quando é observação... (Muitas vozes. Incompreensível) da 1125 

passividade. Quando você muda a própria nomenclatura também, isso, de repente pode 1126 

contribuir, pode ser um dos caminhos para que o aluno, o estagiário já possa entrar de 1127 

uma forma diferente. Porque vai muito da mente que é observação, observação, então já 1128 

começa observando.  1129 

Diana: E outra coisa também. A gente só pode ajudar também quando esse diálogo 1130 

Universidade/professor ele precisa acontecer. Por exemplo, você tem... de perguntarem 1131 

pra você se pode receber, ou seja um contato informal, mas é um contato, por mais 1132 

simplório que seja, é um contato. No meu caso eu nunca recebi nenhum tipo de contato 1133 

Renata: a não ser o dos próprios estagiários 1134 

Diana: a não ser o dos próprios estagiários indo lá. E assim, foi o que eu te falei. Eu não 1135 

tenho a coragem de dizer para eles que não. Então, eu não tenho aquela frequência de ter 1136 

o estagiário, então eu tenho que parar a minha aula, eu tenho que parar o meu 1137 

planejamento pra tentar de alguma maneira ajudar o meu estagiário, o meu aluno, porque 1138 

eu também chamo do meu aluno. 1139 

Pesquisadora: a prática se modifica quando o estagiário está na sala. 1140 

Diana: pra tentar de alguma maneira ajudar. Porque o meu objetivo é fazer com que ele, 1141 

ele colha uma experiência, que ele ouça a voz de quem tá ali naquela educação, porque é 1142 

pra ali que ele vai começar a vida dele, e, ao mesmo tempo, que ele possa atender às 1143 

expectativas de quem está na parte da orientação. Então você fica com um papel 1144 

extremamente importante. Porque ele tá sendo avaliado... 1145 
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Rafael: é interessante, né? Aqui e lá. Mais uma vez.  1146 

Renata: É, mas é, mas é... 1147 

Diana: essa é a visão que a gente tem que ter pra não prejudicar o... 1148 

Rafael: Uma coisa que eu queria perguntar, eu queria perguntar. Como é que os alunos 1149 

reagem diante de um estagiário? Porque assim, os meus, por exemplo, antes de receber o 1150 

estagiário eu converso com eles, “olha a gente vai receber estagiário, e tudo mais”  1151 

Renata: Eu também converso  1152 

Rafael: E é engraçado que alguns alunos, “ok é meu amigão, o estagiário é meu amigão”, 1153 

“o estagiário é meu amigão” Tem outros, tipo, “ah, estagiário eu não quero”. Às vezes, 1154 

“ah, fala lá com a Fulana, a Fulana é minha estagiaria, fala lá com a Fulana” por exemplo, 1155 

“ah, não, professor, eu queria falar com você”. Assim, é uma negação, sabe? O próprio 1156 

aluno, às vezes nega a figura, despreza.  1157 

Renata: Isso não acontece  1158 

Rafael: Aí eu dou um peteleco assim..talvez isso por quê?  1159 

Renata: comigo não acontece  1160 

Rafael: Não?  1161 

Renata: Não.   1162 

Amanda: Bom, comigo acontece assim, de, como a gente não tem essa prévia na escola, 1163 

assim, de quantos estagiários você vai receber, você tá recebendo num determinado dia. 1164 

Como é muito negociado diretamente com os próprios estagiários. Quando eu os recebo, 1165 

faço questão. Eu entro em sala de aula, eu apresento pelo nome de cada um e explico pra 1166 

turma que eles tão ali. Qual é o motivo de eles estarem ali. Peço a colaboração de todos. 1167 

Brinco com eles, falo assim “gente, não assustem. Eles são os meus futuros colegas. Não 1168 

assustem, porque professor tá em extinção, por favor” Faço essa brincadeira com eles. 1169 

Mas em determinadas situações tem aquela coisa do aluno que eu não sei até que ponto é 1170 

uma reação 1171 

Rafael: Eu não sei também sabe? 1172 

Amanda: de exclusão do estagiário, ou se é insegurança do próprio aluno. Porque assim, 1173 

com o professor você já tá acostumado  1174 

Renata: você já é a professora reconhecida no ambiente institucional de trabalho  1175 

Amanda: Porque, por exemplo...(Muitas vozes. Incompreensível) tem aluno que tá lá 1176 

com você, sei lá... nas escolas públicas você tá lá três anos, você fica desde o ensino 1177 

fundamental até o médio com o cara. Então ele já sabe como você é, entendeu? Até pelo 1178 

teu olhar. Com o estagiário, eles ficam assim. Mas também existem os casos, por exemplo, 1179 
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aula do estagiário: eu sento antes, vejo o que a gente vai... troco como ele, vejo o material 1180 

antes e tal. Em alguns casos a Universidade não pede a aula  1181 

Rafael: nas particulares nenhuma pede.. 1182 

Amanda: nenhuma pede. Sou tia que fala “você vai fazer...” “você veio aqui legal, pra 1183 

observar, olha você vai fazer assim: Tal dia você vai preparar, por exemplo, eu trabalhei 1184 

esse, esse e esse ponto. Você vai trabalhar, você vai me mandar por email, vou dar uma 1185 

olhada, exercícios de revisão. Porque eles vão fazer prova daqui  a uma semana”. Enfim, 1186 

quando tem o momento da aula do estagiário o aluno chega e fala assim: “professora, 1187 

professora não entendi”. “Eu não sou professora agora, eu sou aluna, igual a vocês. 1188 

Pergunta para o professor. Ele que é o regente”. Aí eles arregalam dois olhos assim: “mas, 1189 

eu posso perguntar?”  1190 

Rafael:  “Não”  1191 

Renata: ‘Não, ele é um bicho, ele vai te devorar”  1192 

Amanda:  Tem isso... 1193 

Diana: Lá, no meu caso, não é assim não. Eles olham o estagiário como ser extraterrestre 1194 

mesmo. No meu caso lá, não tem como ter uma conversa prévia, porque eu não sei se eu 1195 

vou receber ou não. E de repente ele cai de paraquedas 1196 

Rafael: brota 1197 

Diana: brota lá na minha sala, entendeu como é que é? E, com a aquela cara... Então, quer 1198 

dizer, já entra sem saber o que vai fazer ali dentro da sala de aula. Você já não sabe quem 1199 

é aquela pessoa que tá ali. Porque olha a situação, pelo fato de eu não recusar, eu não sei 1200 

quem ele é. Depois é que eu vou saber de que Universidade que ele é. Quais são as 1201 

pretensões dele, porque é meio que quase “pelo amor de Deus me aceita aqui. Porque eu 1202 

já rodei um bando de escolas e ninguém me aceitou”. Tá entendendo mais ou menos como 1203 

é que é? “Por favor - Por favor”. Você faz o favor de estar ali com aquele aluno. E ele 1204 

começa... a sensação que eu tenho é que eles são meio que um ser extraterrestre... Com o 1205 

tempo, depois que vão, porque o aluno não tá todo dia, o estagiário tem um dia específico 1206 

e vai. Aí eu falo gente olha, aí que eu vou, só sei depois, aí eu vou dizer “gente a fulaninha, 1207 

a pessoa é uma estagiária, ela está estudando, pra ser também professora. Então ela precisa 1208 

dessa prática de sala”. Então eu vou primeiro... Depois, eu vou falar com os alunos aí 1209 

melhora, o clima melhora...mas eu não tenho... 1210 

Amanda: Com os meus eu costumo fazer o favor pra eles de levá-los inclusive para o 1211 

Conselho de Classe. Eu convido os meus estagiários para participarem. 1212 

 1213 
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Diana: Eu não tenho essa prévia de avisar primeiro porque quando chegar lá, eu não estou 1214 

sabendo não. Eu estou sabendo na hora junto com os alunos de que o estagiário vai entrar 1215 

na minha sala. 1216 

Renata: Acho que também a política da Instituição que eu leciono já deixa o aluno 1217 

preparado para a recepção do estagiário. Porque eles recebem em todas as disciplinas. 1218 

Rafael: Isso já não acontece na IES. Porque, por exemplo, tem professor lá, equipes que 1219 

não aceitam estagiários de forma nenhuma. Eles não aceitam  1220 

Renata: todas as disciplinas recebem  1221 

Amanda: Eu tenho colegas que não aceitam. Não de língua espanhola.  1222 

Pesquisadora: No caso Renata, tem o edital que você abre vaga. Lá em Nova Iguaçu, 1223 

nem todos os professores abrem vaga pra estágio não..  1224 

(Muitas vozes. Incompreensível)    1225 

Diana: Olha, a coordenadora de Língua Espanhola, por exemplo, da Prefeitura ela manda 1226 

diversos emails pra gente perguntando qual é o professor que pode receber o aluno de 1227 

estágio. E como o encaminhamento vai para todos os professores, e as respostas vem para 1228 

todos os professores. Por incrível que pareça nenhum responde que pode  1229 

Rafael: é a Prefeitura do Rio?  1230 

Diana: É a Prefeitura de Niterói  1231 

Rafael: ah, de Niterói  1232 

Diana: Eu tô falando da prefeitura de Niterói. Ninguém responde que pode receber. E 1233 

você responde que pode receber, sabe por que que eu não respondo que pode receber? 1234 

Porque o meu medo é aparecer um bombardeio de aluno lá. Porque se ninguém disse que 1235 

pode. E eu disse que pode, que que vai acontecer? vai todo mundo pra mim. (Muitas 1236 

vozes. Incompreensível). Fica complicado... Mas sempre aparece um lá.  1237 

Victor: Ah, no meu caso, como Colégio Universitário, nós recebemos muitos estagiários  1238 

Renata: esse ano os alunos queriam fazer um piquenique e falaram: “chama os 1239 

estagiários, chama os estagiários”.  1240 

Victor: aproximadamente uns cinco estagiários para cada professor, todas as disciplinas. 1241 

Agora tem uma cota, tem um limite, só até três estagiários que a gente recebe por turma 1242 

Amanda: os meus estagiários são maravilhosos  1243 

Victor: isso é uma norma do colégio universitário  1244 

Amanda: Foram maravilhosos, porque já passaram... Porque já seguraram rebordosas 1245 

comigo, de assim, ocasiões de, como eu dou aula em Niterói, às vezes, né, você tem 1246 

aqueles infortúnios na Ponte. De eu ligar e eles moram em Niterói, e eu falar: “Gente, ó, 1247 
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o material já tá aí. Já tá pronto. Inicia a aula pra mim”. Eu chegar e a turma tá toda 1248 

envolvida, abraçar a ideia, do projeto, de fazer e ir sem... 1249 

Victor: O que falta, uma coisa que nós já comentamos aqui, a gente precisa se expor mais, 1250 

as pessoas elas são muito guardadas, assim, nas suas caixas. O professor regente, o 1251 

estagiário, o professor da Universidade, a gente precisa se expor. Como o Rafael colocou 1252 

no início, falando que dá essa abertura para o estagiário. Eu converso demais com eles 1253 

também, não só pra perguntar essa situação, o que você gostou, mas para que eles façam 1254 

parte da própria elaboração de todas as aulas. Em todas as aulas tem a elaboração do 1255 

estagiário também, a gente vai conversando. Acho que a gente não precisa ficar com 1256 

medo. Acho que a grande questão é essa. Às vezes, fica muito numa posição que a gente 1257 

não quer se expor, “porque eu tenho tal titulação, fiz tal concurso”  1258 

Amanda: o detentor do saber. “O saber é meu”  1259 

Victor: “Eu não. Mas eu não posso me abrir. Se eu for abrir aqui o estagiário vai 1260 

interferir” Lógico, assim, na boa, a gente tem que levar, tem que entender como um 1261 

processo ali, tá todo mundo ali pra contribuir, ali pra que a construção da aprendizagem 1262 

seja melhor. A partir do momento que a gente começa a refletir sobre isso, e começa a, 1263 

enfim, tirar um pouco esse ego que, infelizmente, existe em todas as partes, a gente vai 1264 

contribuir pra um olhar melhor. Sabe a coisa é simples, basta ouvir, basta entender que o 1265 

cara do estágio ele pode dar uma opinião interessante, pro professor regente e pro 1266 

professor da Universidade. Sabe, é uma troca. A gente fala tanto disso, né? A gente fala 1267 

tanto desse ensino, da interação, sociointeracionismo...  mas, na prática, como é que isso 1268 

funciona? Então vamos colocar em prática.  1269 

Rafael: na verdade, não é como funciona. É como se materializa 1270 

Victor: como se materializa, exatamente. 1271 

Pesquisadora: Eu acho que fechou muito bem, né? Eu queria fazer um agradecimento 1272 

ainda registrando formal.  Agradecer muito vocês estarem aqui, pela disponibilidade de 1273 

vocês estarem aqui um sábado de manhã. 1274 

(o aparelho foi desligado) 1275 


