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RESUMO 

 

A formação de professores vem à tona com uma frequência cada vez maior na 

medida em que diminui o número de jovens que escolhem exercer sua atividade 

profissional na área da educação. Baixos salários, péssimas condições de trabalho, 

jornada semanal exaustiva, baixa estima social e indisciplina por parte dos alunos 

têm contribuído para que o número de discentes nos cursos de Licenciatura diminua. 

Ademais, no início da formação, o graduando já enfrenta dificuldades. Quando tem 

de cumprir o estágio curricular supervisionado para receber a habilitação para 

ministrar aulas, o licenciando é desestimulado na medida em que muitos professores 

que atuam na Educação Básica não encorajam os estagiários a entrar na profissão. 

Foi a partir desse desanimador contexto educacional brasileiro que surgiu a prática 

geradora desta tese. Este trabalho objetiva refletir sobre o papel do estágio curricular 

supervisionado na formação do profissional da área de Letras. Propõe-se, dessa 

forma, averiguar como o estágio está regulamentado, como transcorre, como é 

orientado pelos professores nas instituições formadores e nas instituições da 

Educação Básica, como interfere na formação docente e se ele pode fazer germinar 

nos graduandos o gosto pela profissão de educador. Sendo fruto de uma 

experiência profissional voltada para a formação docente, esta tese busca, também, 

oferecer aos professores da Licenciatura em Letras uma alternativa mais atraente e 

significativa de acompanhamento para os estágios. Para tanto, é descrita a 

experiência de se acompanhar os estágios por meio de uma rede social: o 

Facebook, que permitiu que os alunos expressassem-se de uma forma muito mais 

dinâmica, ressaltando a constante possibilidade de reflexão grupal já que todos os 

alunos acompanharam os estágios dos colegas. Por fim, pondera-se sobre a 

necessidade de se repensar os cursos de formação dos docentes de Língua 

Portuguesa, de se alterar os objetivos e a forma de execução dos estágios 

supervisionados e a importância da constante atualização também dos professores 

que formam outros docentes. 

Palavras-chave: Letras, formação docente, estágio curricular supervisionado, rede 

social. 
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ABSTRACT 

 

Teacher’s formation is a theme that appears more and more frequently as the 

number of young people who choose to work in the educational field decays. Low 

salaries, bad work conditions, exhaustive workweek, low social esteem and bad 

discipline from the students have contributed with this lower and lower number of 

graduation students in the educational area. Moreover, when the Modern Languages 

students have to carry out the curriculum supervised internship in order to receive the 

license to teach, they are discouraged. The teachers who work in the Elementary 

School do not encourage their probationers to enter the field or exercise the 

profession. It was from this discouraging Brazilian educational context that the idea 

for this thesis came up. The objective of the present work is to reflect the 

probationer’s role in the formation of the Modern Languages professional. Thus, it is 

proposed to investigate how is the internship regulated, how it occurs and how it is 

oriented by the teachers in the formation institutions as well as in the Basic Education 

institutions, how it interferes in the teachers’ formation and whether or not it may 

germinate the liking of the educator profession in the Modern Languages students. 

This thesis is the result of a professional experience facing teacher’s formation, then, 

it also intends to offer the Modern Languages graduation teachers a more attractive 

and meaningful alternative for accompanying the internships. The described 

experience is the one about accompanying the internships through a social network: 

Facebook, which allowed the students to express themselves in a more dynamic 

way, emphasizing the constant possibility of a collective reflection according as all 

the students accompanied their colleagues’ internships. Lastly, we ponder about the 

need of rethinking the graduation courses for Portuguese language teachers, of 

changing the idea and the way the internships are carried out and how important it is 

the constant updating of the teachers who form other teachers. 

Keywords: Modern Languages, teachers’ formation, curriculum supervised internship, 

social network. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Antes de mais nada é necessário saber 
discriminar os problemas que merecem e 
devem ser investigados. Mas esse poder de 
discriminação não nos vem da ciência. A 
ciência só nos pode oferecer métodos para 
explorar, organizar, explicar e testar 
problemas previamente escolhidos. Ela não 
nos pode dizer o que é importante ou não. A 
escolha dos problemas é um ato anterior à 
pesquisa, que tem a ver com os valores do 
investigador. 

Rubem Alves 

 

 

 Atualmente, no ambiente acadêmico, discute-se cada vez mais a formação de 

professores no Brasil, na medida em que diminui o número de profissionais que 

escolhem trabalhar na área da educação. Baixos salários, péssimas condições de 

trabalho, jornada semanal exaustiva, baixa estima social, indisciplina e violência por 

parte dos alunos. Todos esses fatores têm contribuído para que o número de 

discentes nos cursos de Licenciatura diminua. 

 Além disso, é comum ouvir relatos de que, de forma geral, o universo da 

educação formal encontra-se distante da realidade midiática e tecnológica dos 

alunos que, hoje, estão conectados muitas horas à internet. Tal fato distancia 

docentes de discentes, tirando a atenção dos estudantes das aulas, frequentemente 

apenas expositivas, em que predominam maçantes conteúdos programáticos e que 

desestimulam os jovens a optarem pela profissão docente. 

 Tal situação piora quando se analisa o universo da área de Letras. É grande, 

inclusive, o número de pessoas que se espantam quando um jovem afirma que 

escolhera cursar a graduação em Letras, para tornar-se, futuramente, um professor 

de Língua Portuguesa ou de Língua Estrangeira, sendo que, na maioria das vezes, 

logo surgem uma pergunta e uma afirmação. Questiona-se o porquê da escolha e 
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atesta-se que os profissionais dessa área sempre são mal remunerados e passam 

dificuldades financeiras ao longo de toda a vida. 

 Depois de cursados alguns semestres da graduação em Letras, a situação de 

falta de estímulo pode agravar-se. O graduando é obrigado a fazer o estágio 

curricular supervisionado para receber, ao final do curso, a habilitação para ministrar 

aulas. O Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução CNE/CP no 01, de 

18 de fevereiro de 2002, no §3o do Art. 13, estabelece que: 

- esse estágio deve se realizar em escola de Educação Básica;  

- um regime de colaboração entre os sistemas de ensino deve ocorrer e  

- todo o processo deve ser avaliado conjuntamente pela instituição superior 

formadora e pela escola na qual se concretiza o estágio.  

Entretanto, além do parco diálogo entre as instituições envolvidas – elo quase 

inexistente que, com certeza, ajudaria no aprimoramento da formação dos alunos – 

observa-se, por meio das discussões que ocorrem em sala de aula e por meio dos 

relatórios de estágio produzidos pelos discentes do Curso de Letras que descrevem 

as experiências vivenciadas ao longo de todo o processo, que há, com certa 

frequência, uma incoerência entre o que defendem os docentes formadores e o que 

os futuros professores veem nas salas de aula do Ensino Fundamental II e do 

Ensino Médio.  

Evidentemente, há de se modalizar a afirmativa, porém, não se discute que os 

discentes deparam-se, por exemplo, muito mais com manifestações negativas da 

prática docente do que positivas. Ademais, mais uma vez, o educando é estimulado 

a mudar de área na medida em que a grande maioria dos professores que hoje 

atuam na Educação Básica desestimulam os estagiários a entrar na profissão.  

Os docentes da rede pública, costumeiramente, reclamam dos baixos 

salários, da indisciplina discente e da péssima infraestrutura escolar. Já os da rede 

particular de ensino, por sua vez, afirmam, frequentemente, que a carga de trabalho 

extraclasse é excessiva e que a supervisão da coordenação e da direção da escola 

é inflexível. 
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 Foi a partir desse precário e desestimulante contexto educacional brasileiro 

de formação de professores que surgiu a ideia geradora desta pesquisa. Este 

trabalho objetiva refletir sobre o papel do Estágio Curricular Supervisionado na 

formação do profissional da área de Letras com a finalidade de se avaliar a prática 

de supervisão atual e propor uma nova forma de acompanhamento desse processo. 

Propõe-se, dessa forma, averiguar como o estágio transcorre, como ele é 

orientado pelos professores nas instituições formadoras e nas instituições da 

Educação Básica, como ele interfere na formação do futuro professor e se ele pode 

fazer germinar nos graduandos o gosto pela profissão docente. Sendo fruto de uma 

experiência profissional voltada para a formação docente, esta tese busca, também, 

oferecer aos professores da Licenciatura em Letras uma alternativa mais atraente e 

significativa de acompanhamento para os estágios. É nesse momento que surge a 

rede social Facebook, ferramenta digital que foi utilizada para a concretização da 

proposta estudada nesta pesquisa. 

Em um mundo em que os artefatos tecnológicos invadem a vida da maioria 

das pessoas, alteram a comunicação das informações e criam novos espaços de 

conhecimento, as redes sociais podem auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem, na medida em que, frequentemente, dinamizam trocas de 

experiências entre professores e alunos e entre os próprios alunos. A relação dos 

indivíduos com o saber mudou com as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação da mesma forma que as tecnologias também transformaram algumas 

funções cognitivas do ser humano. 

É evidente que a aprendizagem dá-se por meio das habilidades cognitivas do 

ser humano, não por meio, unicamente, da tecnologia. Entretanto, uma ferramenta 

tecnológica bem utilizada, sem sombra de dúvida, pode favorecer e enriquecer o 

processo de aprendizado. 

Para contemplar o presente problema, que objetiva investigar o papel do 

Estágio Curricular Supervisionado na formação dos professores de Língua 

Portuguesa, tomou-se como corpus de análise relatórios de estágio de duas 

instituições privadas de Ensino Superior da cidade de São Paulo e utilizou-se, 

primordialmente, como referencial teórico, os pensamentos de Freire (1996, 2005, 
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2008, 2011); Kirkpatrick (2011); Masetto (2012a, 2012b); Sacristán (1998, 2000); 

Saviani (2008, 2011) e Vasconcelos (2012a, 2012b). 

O primeiro capítulo volta-se para a formação de professores no Brasil. 

Inicialmente, expõe-se um breve histórico sobre a educação brasileira e sobre os 

cursos de formação docente no país, partindo-se da chegada dos jesuítas à Colônia. 

Como primeiro grupo de profissionais que exerceu a tarefa docente no país, foram 

também eles os primeiros a terem de preparar novos educadores. A partir desse 

histórico, percebe-se também que, desde o seu surgimento, de forma geral, o setor 

da educação nunca fora prioridade para os governantes da terra brasileira. 

A seguir, o capítulo trata do surgimento das faculdades e universidades 

brasileiras e dos profissionais que ministraram aulas nessas instituições para, 

depois, refletir, especificamente, sobre o curso de Letras e sua Licenciatura, curso 

que, com certa constância, tem sido taxado pelos seus recém-formados de não 

prepará-los efetivamente para o complexo mercado de trabalho da Educação 

Básica.  

Na sequência, o segundo capítulo trata do estágio curricular supervisionado, 

obrigatoriedade legal nos cursos de Licenciatura. Elencam-se e analisam-se as 

disposições legais que regulamentam o estágio pelo qual passam os alunos de 

Letras1:  

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).  

- Parecer CNE/CES no. 492, de 03 de abril de 2001 (que trata de diversos processos 

acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais de alguns cursos de graduação). 

- Parecer CNE/CP no. 09, de 08 de maio de 2001 (que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior). 

- Parecer CNE/CP no. 21, de 06 de agosto de 2001 (que dispõe sobre a duração e a 

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

nível superior).  

                                                
1 Os principais fragmentos da legislação educacional trabalhada na presente tese encontram-se nos 
Anexos. 
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- Parecer CNE/CP no. 27, de 02 de outubro de 2001 (que apresenta nova redação ao 

item 3.6, alínea c, do Parecer CNE/CP 9/2001). 

- Parecer CNE/CP no. 28, de 02/10/2001 (que apresenta nova redação ao Parecer 

CNE/CP 21/2001). 

- Resolução CNE/CP no. 01, de 18 de fevereiro de 2002 (que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior).  

- Resolução CNE/CP no. 02, de 19 de fevereiro de 2002 (que institui a duração e a 

carga horária dos cursos de Licenciatura, de graduação plena, de formação de 

professores da Educação Básica em nível superior).  

- Resolução CNE/CES no. 18, de 13 de março de 2002 (que estabelece as Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Letras).  

- Parecer CNE/CES no. 83, de 20 de março de 2007 (que esclarece alguns pontos 

sobre a estruturação do curso de Licenciatura em Letras, tendo em vista as 

Diretrizes Curriculares Nacionais). 

- Parecer CNE/CP no. 05, de 05 de maio de 2009 (que dispõe sobre a duração e a 

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

nível superior, com dupla habilitação). 

Ainda no segundo capítulo, são descritas as etapas do Estágio Curricular 

Supervisionado, desde as primeiras informações que os graduandos recebem na 

universidade até a chegada às salas de aula da Educação Básica, etapa na qual o 

estágio ocorre efetivamente.  

Há, também, descrições e análises dos relatórios que são produzidos pelos 

graduandos a partir das experiências diárias vivenciadas nas escolas em que os 

estágios ocorrem e que representam, para muitos docentes universitários, a 

comprovação de que o estágio fora realizado e o único meio de se acompanhar e 

avaliar todo o processo. 

Nesse segundo capítulo, desponta a inquietante constatação de que nem 

sempre os estágios ocorrem de maneira proveitosa para a formação docente. Por 
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meio da análise de relatórios de estágio de duas renomadas instituições de Ensino 

Superior da cidade de São Paulo, observou-se uma predominância de 

manifestações negativas de práticas docentes; verificou-se que há um parco diálogo 

entre as instituições formadoras e as instituições de Educação Básica em que ocorre 

o estágio; constatou-se que há grande dificuldade para se conseguir uma vaga em 

uma escola para se fazer o estágio e percebeu-se que os relatórios em papel são 

arquivados e pouco se faz com todo aquele material produzido, sendo que, muitas 

vezes, as reflexões que surgem a partir das aulas assistidas no Ensino Fundamental 

II ou no Ensino Médio ficam apenas entre a escrita do aluno e a leitura do relatório 

por parte do professor. 

A partir desta realidade, surge o terceiro capítulo desta pesquisa no qual, 

primeiramente, reflete-se sobre o uso da Internet e das redes sociais no mundo 

moderno e no ambiente educacional dos cursos de formação docente, para depois 

narrar, brevemente, a história da rede social mais utilizada nos dias de hoje: o 

Facebook.  

A seguir, no quarto capítulo, é descrita a experiência de se acompanhar os 

Estágios Curriculares Supervisionados por meio da rede social Facebook. Tal 

possibilidade permitiu que os alunos expressassem-se de uma forma muito mais 

rápida e dinâmica, ressaltando a constante possibilidade de reflexão grupal na 

medida em que todos os estudantes acompanharam os estágios dos colegas. 

Por fim, nas Considerações Finais, pondera-se sobre a necessidade de se 

repensar os cursos de formação dos docentes de Língua Portuguesa, de se alterar a 

ideologia e a forma de execução dos estágios supervisionados e a importância da 

constante atualização também dos professores que formam outros docentes.  

 Levando-se em consideração o exposto, optou-se, para o presente trabalho, 

pela pesquisa-ação. De acordo com Pereira (2001, p. 167), a pesquisa-ação: 

 

unifica processos considerados muitas vezes independentes, como 
o ensino, a avaliação, a pesquisa, o desenvolvimento profissional. 
Integra ensino e desenvolvimento do professor, desenvolvimento do 
currículo e avaliação, pesquisa e reflexão filosófica em uma 
concepção holística de prática reflexiva educativa. 
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Dessa forma, buscou-se, de modo novo e ao longo do próprio processo de 

pesquisa, a intervenção na prática. Nesse contexto, a pesquisadora procurou intervir 

em uma situação com a finalidade de verificar se sua proposta era eficaz ou não. 
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1 A EDUCAÇÃO BRASILEIRA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

Em educação, teoria e prática caminham 
juntas num processo de retroalimentação 
constante. Refletir sobre a própria ação 
pedagógica para atualizá-la, reinventá-la, é 
premissa para a atuação de todo professor 
que pretenda ser competente. 

Maria Lucia Vasconcelos 

 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO E DA FORMAÇÃO 
DOCENTE NO BRASIL 

 

 

Antes de se tratar dos cursos de formação docente no Brasil, é necessário 

tratar de quem, historicamente, iniciou o percurso da educação brasileira: os 

jesuítas. 

Os primeiros jesuítas, chefiados por Padre Manuel da Nóbrega, chegaram ao 

Brasil em 1549, quando iniciaram seus trabalhos que envolviam deter o avanço da 

religião protestante por meio da educação das novas gerações e da ação 

missionária que tinha como meta levar a fé católica aos povos das localidades que 

eram colonizadas pelos portugueses. Segundo Piletti e Piletti (2010, p. 134-5), o 

raciocínio partia do pressuposto de que: 

 

[...] seria mais fácil submeter o índio, conquistando suas terras, se os 
portugueses aqui se apresentassem em nome de Deus, abençoados 
pela Igreja. Dessa forma, a realeza e a Igreja aliaram-se na conquista 
do Novo Mundo, para alcançar de forma mais eficiente seus 
objetivos: a realeza procurava facilitar o trabalho missionário da 
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Igreja e esta, na medida em que procurava converter os índios aos 
costumes europeus e a religião católica, favorecia o trabalho 
colonizador da Coroa Portuguesa. 

 

Bosi (1992, p. 16) reafirma esse ideal da educação ao explicar que, naquela 

época, a educação representava o “conjunto das práticas, das técnicas, dos 

símbolos e dos valores que se devem transmitir às novas gerações para garantir a 

reprodução de um estado de coexistência social”. Dessa forma, pode-se dizer que, 

desde o início, a educação brasileira estava ligada à política e à ideologia religiosa, 

como, muitas vezes, ainda se vê hoje. Por meio de um trabalho educativo, os 

jesuítas ensinaram, sim, as primeiras letras, a gramática latina e os costumes 

europeus, mas, por meio das atividades missionárias, facilitaram a penetração dos 

colonizadores. A ideia, portanto, era “tomar conta das crianças, cuidar delas, 

discipliná-las, ensinar-lhes comportamentos, conhecimentos e modos de operar” 

(SAVIANI, 2008, p. 27). 

Portanto, ensinar o aluno a pensar de forma autônoma não era prioridade 

nesse período da história. Muito pelo contrário, alguns achavam tal prática perigosa. 

Saviani (2008, p. 102-3), por exemplo, elenca frases do filósofo e economista 

holandês Bernard Mandeville (1982, p. 190) que defendia a extinção das escolas 

para os pobres, explicando que “cada hora que esses infelizes dedicam aos livros é 

outro tanto de tempo perdido para a sociedade” e que “para fazer feliz a sociedade e 

manter contentes as pessoas, ainda que nas circunstâncias mais humildes, é 

indispensável que o maior número delas seja pobre e, ao mesmo tempo, totalmente 

ignorante”. Mandeville era, assim, um fiel e claro reprodutor da visão elitista de 

educação. 

Destarte, os jesuítas, que nessa época também eram responsáveis pela 

formação de novos professores, espalharam-se pelas regiões brasileiras e como 

perceberam que não conseguiriam catequizar os índios sem ensinar-lhes a ler e a 

escrever, organizaram nas aldeias escolas de ler e de escrever, responsabilizando-  

-se, assim, pela educação dos filhos dos senhores de engenho, dos colonos, dos 

índios e dos escravos. Além disso, também existiam o curso de Letras Humanas e o 

de Filosofia e Ciências, ambos considerados de nível médio, e o curso de Teologia e 

Ciências Sagradas, de nível superior. 
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Quase dois séculos passaram-se. Entretanto, em 28 de junho de 1759, 

Sebastião José de Carvalho, o Marquês de Pombal, tomou várias medidas para 

controlar e centralizar a administração do país de forma mais eficiente, entrou em 

conflito com os jesuítas e acabou com as escolas jesuíticas.  

Foram, então, criadas as chamadas aulas régias de grego, de latim e de 

retórica. De acordo com Carvalho (1978, p. 139), as mudanças pombalinas tinham o 

intuito de: 

 

criar a escola útil aos fins do Estado e, nesse sentido, ao invés de 
preconizarem uma política de difusão intensa e extensa do trabalho 
escolar, pretenderam os homens de Pombal organizar a escola que, 
antes de servir aos interesses da fé, servisse aos imperativos da 
Coroa.  

 

Nas palavras de Saviani (2008, p. 107), as reformas “tinham como objetivo 

criar a escola útil aos fins do Estado em substituição àquela que servia aos 

interesses eclesiásticos”. Enfim, mais uma vez, o interesse educacional verdadeiro 

ficara esquecido.  

As aulas régias não pertenciam a escola alguma e eram isoladas, não se 

articulando com outras aulas e não havendo, também, nenhum currículo ordenado 

ou duração prefixada dos estudos. Os professores, por sua vez, não tinham larga 

formação profissional e eram mal pagos. A educação verdadeira, que se preocupa 

com o desenvolvimento pleno do educando, não era, assim, prioridade do governo, 

mas mais entristecedor ainda é lembrar que, hoje, grande parte da educação 

brasileira ainda vive tal precariedade. 

O próprio cônego Dom Tomás de Almeida, diretor-geral de estudos de 1759 a 

1771, elencava os problemas nos relatórios que enviava ao rei explicando que havia 

“a insuficiência de professores régios, a falta de aulas de retórica, a falta de livros 

didáticos, a escassez de verbas para aplicar na reforma, os baixos salários dos 

professores e o atraso nos pagamentos” (CARDOSO, 2002, p. 137-40). 

Só em 1772, a partir da criação do subsídio literário, um imposto para o 

ensino, foram instituídas novamente aulas de ler e de escrever, de gramática latina, 
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de retórica, de Língua Grega e de filosofia. Ademais, como o ideário pedagógico da 

reforma pombalina visava à modernização de Portugal, foram criados, também, a 

Aula do Comércio – que se dirigia diretamente à burguesia mercantil – e o Colégio 

dos Nobres – que se dirigia à nobreza togada. A partir daí, pode-se dizer que o 

ensino secundário apresenta uma sequência lógica, com uma duração pré-

determinada e com um plano de ensino preestabelecido. 

Cinco anos mais tarde, em 1777, todavia, Dom José I morreu. Sua filha, Dona 

Maria I, subiu ao trono e demitiu Pombal. Maria I abandonou todos os antigos 

projetos e ordenou o retorno dos religiosos ao magistério, medida que fez diminuir 

“as resistências que ainda existiam ao afastamento dos jesuítas”, que “aumentou o 

número de professores” e que “reduziu proporcionalmente os custos com o 

magistério” (SAVIANI, 2008, p. 107).  

Segundo Cardoso (1978, p. 139), os mestres leigos, que já se encontravam 

ministrando aulas desde a época pombalina, “não tiveram remédio se não oferecer-

se a fazê-lo por menos”. Fato que, infelizmente, também é visto na atualidade já que 

algumas instituições demitem de forma maciça e desrespeitosa grande parte de 

seus funcionários com boas experiência profissional e formação acadêmica e 

contratam, dias depois, profissionais com menores qualificação e formação 

acadêmica por salários igualmente menores.  

Quinze anos depois, Dona Maria I apresentou sinais de loucura e assumiu a 

regência seu filho, príncipe Dom João. Na sequência, ocorreu a vinda da Família 

Real Portuguesa para o Brasil, em 1808; a Proclamação da Independência, em 

1822; a publicação da Lei de 20 de outubro de 1823 – que, entre outros assuntos, 

abria caminho à iniciativa privada ao permitir que qualquer cidadão abrisse uma 

escola independentemente de exame ou licença – e a promulgação da 1a. 

Constituição brasileira em 1824. 

Basicamente, nessa época, a grande meta do Império, principalmente devido 

à vinda da Família Real, era criar a escola útil aos fins do Estado, característica 

também da fase pombalina, mas, agora, no que diz respeito ao Ensino Superior e à 

formação das elites dirigentes do país. 
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Em virtude desse ideal, D. João criou vários cursos, a saber: Academia de 

Marinha; Academia Real Militar; Curso de Anatomia e Cirurgia; Curso de Agricultura; 

Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios; Curso de Cirurgia; Curso de Agricultura; 

Curso de Química e Curso de Desenho técnico. Já em relação ao ensino primário, 

destaca-se o inciso 32, do Art. 179, da Constituição de 1824 que estabelecia 

instrução primária e gratuita para todos os cidadãos. 

Em função do inciso 32, do Art. 179, da Constituição de 1824, três anos 

depois, em 15 de outubro de 1827, foi criada a Lei das Escolas de Primeiras Letras, 

que exigia a construção de Escolas de Primeiras Letras (equivalente hoje ao Ensino 

Fundamental I) em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. 

Contudo, é importante evidenciar que, embora existisse a lei, durante o Império, o 

ensino primário foi pouco difundido. Os orçamentos provinciais eram escassos; os 

escravos eram proibidos de frequentar a escola; “pouco ou nada se fez para a 

formação dos professores” (PILETTI e PILETTI, 2010, p. 148) e os docentes que não 

tivessem a necessária instrução para ministrar aulas deveriam “instruir-se em curto 

prazo e à custa dos seus ordenados nas escolas das capitais” (BRASIL, 1827, p. 

71). 

De acordo com Piletti e Piletti (2010, p. 148): 

 

Resultado desses dispositivos e do descaso e que sempre foi 
relegado o trabalho do professor, foi o baixo desempenho quase 
sempre alcançado. Na inexistência de cursos destinados à formação 
dos professores, estes eram selecionados com base em três 
condições: maioridade, moralidade e capacidade, sendo que a 
última, às vezes, era medida através de concurso. 

 

Logo, não eram criados mecanismos adequados para a devida qualificação 

dos professores, o que responsabilizava cada docente pela sua própria formação. 

Resumidamente, objetivava-se, a baixo custo, acelerar a difusão do ensino, 

atingindo grande número de alunos. Prova disso era o aproveitamento dos 

educandos considerados mais adiantados como auxiliares dos educadores que 

ministravam aulas em salas muito numerosas, método na época chamado de 
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monitorial ou lancasteriano, em homenagem a Joseph Lancaster, criador do método, 

junto de Andrew Bell, pastor anglicano. 

O problema, na verdade, era que tais discentes, que executariam apenas a 

função de monitores, acabavam assumindo por completo a função docente, 

realidade esta que também se vê hoje, já que, no universo educacional, é grande o 

número de futuros docentes que, como estagiários, veem, com frequência, o 

professor, responsável pela turma de alunos, abandonar a sala por diversos motivos 

e solicitar, sem nenhuma instrução prévia, que o estagiário dê a aula em questão em 

seu lugar. 

Outro problema do método lancasteriano era que embora o monitor tivesse, 

teoricamente, papel central nesse mecanismo pedagógico, o foco da proposta, na 

prática, acabava sendo deslocado para regras pré-determinadas, disciplina rigorosa 

e memorização dos conteúdos. Neves (2003, p. 223) explica que “[...] a maior 

habilidade exigida e a ser desenvolvida no processo de ensino e aprendizagem, no 

plano pedagógico de Lancaster, era a memória e não a fluência verbal”, que a 

conversa em sala não era admitida e que “o aluno falante havia de ser punido com 

severidade”. 

Assim, “em nenhum momento aparecem elogios quanto à parte propriamente 

pedagógica do método, isto é, ao seu potencial de instruir bem” (VILLELA, 1999, p. 

155). “Não é o seu aspecto qualitativo, mas, sim, o quantitativo que é sempre 

enaltecido, ou seja, a possibilidade de instruir muitas pessoas ao mesmo tempo e a 

um baixo custo” (idem, ibidem, p. 156), realidade que ainda também vê-se hoje no 

Brasil.  

Saviani (2008) afirma que, resumidamente, nessa época, havia insuficiência 

quantitativa de escolas, falta de preparo profissional dos professores, baixas 

remunerações, pouca dedicação de muitos docentes, escolas com instalações 

físicas inadequadas e ausência de fiscalização por parte das autoridades de ensino. 

As primeiras Escolas Normais, que, hoje, equivaleriam ao Ensino Médio 

técnico e que durante quase um século representaram os centros de formação de 

professores para atuar na escola fundamental, na escola complementar e na própria 
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Escola Normal (BRZEZINSKI, 1996), só foram criadas na década de 1830, mas com 

apenas modestos resultados: 

 

[...] nas províncias, ora se criavam cadeiras de pedagogia anexas 
aos Liceus, ora se improvisavam escolas ditas normais que em 
seguida eram extintas, mais tarde reabertas, depois reextintas e 
novamente reabertas, numa interminável sucessão de avanços e 
recuos muito próprios daqueles dias (CHAGAS, 1984, p. 23). 

 

Segundo Saviani (2008), as duas primeiras Escolas Normais, localizadas na 

Bahia e no Rio de Janeiro, uma para cada sexo, além de disciplinas relacionadas às 

funções docentes, abrangiam, também, o ensino de literatura. Só em 1880, foi criada 

a primeira escola normal para ambos os sexos, sendo a este acontecimento 

atribuído o início do movimento das Escolas Normais no Brasil.  

Contudo, durante o Império, a instabilidade das Escolas Normais dificultava a 

meta principal de tais instituições: formar professores. Não havia, assim, professores 

suficientes para ministrar aulas para todos os alunos, fato este que, infelizmente, 

ainda se observa quer nas capitais quer nas regiões interioranas do Brasil. Em 

setembro de 2013, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo abriu concurso 

público para o preenchimento de 59.000 vagas de professor para os Ensinos 

Fundamental II e Médio. Esse elevado número de vagas reflete a grande ausência 

de profissionais nas mais diversas disciplinas. 

Em 1879, uma das alternativas para solucionar a deficiência no número de 

docentes atuantes foi a Reforma da Instrução Pública, de Leôncio de Carvalho, que 

permitia que qualquer cidadão lecionasse caso se considerasse apto para tal 

atividade: 

 

Em matéria de instrução pública, se alguma cousa se tem feito 
entre nós, muito há ainda a fazer para imprimir-lhe o indispensável 
impulso e a fim de que o país possa colher todos os frutos que é 
destinado a produzir. A primeira medida a realizar para conseguir-
se este desiderato, é a da liberdade do ensino, que é o sólido 
alicerce sobre que deve assentar o edifício da educação nacional. 
Adotada em sua maior latitude nos Estados Unidos onde tem valor 
de um dogma, a liberdade de ensino encerra o segredo da 
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prodigiosa prosperidade dessa grande nação, assim como do 
estado de adiantamento a que tem atingido a instrução na 
generalidade dos países do velho mundo. Que possam ensinar 
todos aqueles que para isso se julgarem habilitados, sem 
dependência de provas oficiais de capacidade ou prévia 
autorização; que a cada professor seja permitido expor livremente 
suas ideias e ensinar as doutrinas que reputo verdadeiras pelo 
método que melhor entender; só assim, com os fortes estímulos 
que a consciência desperta, abrindo-se a carreira franca a todos os 
talentos e aptidões, a ciência (BRASIL, 1879, p. 69). 

 

Embora o objetivo da reforma da instrução pública fosse sanar a demanda 

escolar por professores, ela acabou por descaracterizar a formação docente e o 

exercício profissional e “limitava a necessidade do ensino oficial” (BARROSO, 2005, 

p. 62). 

Outro ponto da reforma que deve ser destacado é que ela também 

regulamentou o funcionamento das Escolas Normais por meio do estabelecimento 

de um currículo (que envolveu, como explicita o Art. 9o. da Reforma da Instrução 

Pública, de Leôncio de Carvalho, a criação da disciplina “Prática do ensino intuitivo 

ou lições de coisas”), por meio da nomeação de docentes e de um órgão dirigente e 

pela determinação da remuneração dos funcionários, sem omitir, ainda, a criação 

dos jardins de infância, de bibliotecas e de museus escolares e a regulamentação do 

Ensino Superior. 

Em termos de infraestrutura, além de reparos na iluminação e melhora na 

alimentação, no aquecimento e no vestuário, houve a compra de novos materiais 

didáticos, como “mobiliário escolar; quadros negros parietais; caixas para ensino de 

cores e formas; quadros do reino vegetal, gravuras, objetos de madeira, cartas de 

cores para instrução primária; aros, mapas, linhas, diagramas” (SAVIANI, 2008, p. 

1390) e caixas com “pedras e metais; madeira, louças e vidros” (KUHLMANN JR., 

2001, p. 215). 

Essas aquisições deviam-se ao novo método pedagógico que tentara 

solucionar o problema da ineficiência do ensino. Era o chamado método intuitivo por 

meio do qual: 
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O ensino deve partir de uma percepção sensível. O princípio da 
intuição exige o oferecimento de dados sensíveis à observação e à 
percepção do aluno. Desenvolvem-se, então, todos os processos de 
ilustração com objetos, animais ou suas figuras (REIS FILHO, 1995, 
p. 68). 

 

Mais uma mudança significativa nessa época envolveu os livros didáticos, 

pois foram produzidos manuais para que os docentes tivessem uma diretriz de 

trabalho em sala de aula. Essa medida representou uma mudança no papel 

pedagógico do livro na medida em que em vez de o material didático ser destinado à 

utilização do aluno, o livro passara a ser fundamental ao professor que seguia um 

roteiro de ações ao longo da execução das atividades com os alunos em sala de 

aula. 

Além disso, é crucial que se saiba que ao final do Império, “para uma 

população de quase 14 milhões de habitantes, tínhamos cerca de 250.000 

matriculados nas escolas primárias” e em torno de 50.000 inscritos “em outros 

cursos”, somando, no total, “cerca de 15% da população em idade escolar” (PILETTI 

e PILETTI, 2010, p. 152). 

Na realidade, o que ocorreu, no final do século XIX, foi a sequência de 

criações de Escolas Normais públicas, o que, entretanto, não superou o número de 

Escolas Normais particulares que cada vez mais se consolidavam e reforçavam o  

seu primordial papel na formação de professores.  

Ademais, embora as Escolas Normais públicas fossem consideradas como 

escolas-modelo, a primeira ocorrência de formação de professores em nível superior 

ocorreu em uma instituição particular. Tal experiência ocorreu na Ordem dos 

Beneditinos de São Paulo que, em 1901, criaram a primeira Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras, juntamente com o Instituto de Educação.  

Depois, em função de deliberações dos I e II Congressos Católicos 

realizados, na Bahia, em 1900, e no Rio de Janeiro, em 1901, respectivamente, foi 

fundada a primeira Universidade Católica do Brasil, a Pontifícia Faculdade de 

Filosofia e Letras que, entretanto, logo foi fechada devido à dispersão de seus 

docentes, em grande número estrangeiros, em função da Primeira Guerra Mundial. 

Segundo Brzezinski (1996, p. 21), o “pioneirismo dessas duas instituições de 
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estudos pedagógicos em nível superior prenunciava a audácia dos católicos que 

manteriam a solidez do futuro sistema particular das Universidades Católicas 

brasileiras”. 

É sobre esse novo período da educação brasileira e da história dos cursos de 

formação docente que tratará o próximo item deste capítulo. 

 

 

1.2 O ENSINO SUPERIOR E A FORMAÇÃO DOCENTE 

 

 

Em relação à formação de professores, no início da fase republicana, 

destaque tem de ser dado à criação, no Distrito Federal, em 1890, do Pedagogium, 

por Benjamim Constant. Tratava-se do primeiro centro de aperfeiçoamento do 

magistério, organizado no Brasil. Brzezinski (1996, p. 22) afirma ser esta a “primeira 

iniciativa do poder central no sentido de organizar os estudos pedagógicos em nível 

superior”. Contudo, não se tratava, ainda, de um curso na esfera superior de ensino. 

Munida de novos ideais, veio a Proclamação da República, em 1889, e, logo 

na sequência, a Reforma Benjamin Constant, por meio do Decreto n. 981, de 08 de 

novembro de 1890. A partir de então, os ideais republicanos passaram a buscar uma 

“federação democrática que favorecesse a convivência social de todos os 

brasileiros, promovesse o progresso econômico e a independência cultural” (PILETTI 

e PILETTI, 2010, p. 158). 

Todavia, não foi isso que ocorreu efetivamente. No início do período 

republicano, ainda não havia no país um sistema nacional eficiente, sólido e 

articulado de Ensino Superior. Ademais, de acordo com Teixeira (1998, p. 93-4), 

 

tínhamos duas alienações no Ensino Superior. A primeira grande 
alienação é que o ensino, voltado para o passado, nos levava ao 
desdém pelo presente. A segunda alienação é que toda a cultura 
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transmitida era cultura europeia. E nisso tudo o Brasil era 
esquecido.   

 

Também seria difícil que a situação fosse outra já que, segundo Chaia (1965, 

p. 129),  

 

com efeito, durante os 49 anos correspondentes ao segundo Império, 
entre 1840 e 1888, a média anual dos recursos financeiros investidos 
em educação foi de 1,8% do orçamento do governo imperial, 
destinando-se, para a instituição primária e secundária, a média de 
0,47%.  

 

Sem investimentos minimamente relevantes, não havia como progressos se 

efetivarem. Assim, o Ensino Superior manteve, durante o início da República, um 

pequeno número de escolas superiores isoladas. 

É importante ressaltar que até o início do século XIX, os brasileiros que 

chegavam ao Ensino Superior tinham de estudar, em sua imensa maioria, na 

Universidade de Coimbra ou na de Évora nas quais se graduaram cerca de 2.500 

brasileiros. Segundo Teixeira (1976, p. 244), o Brasil constituiu, inclusive: 

 

uma exceção na América Latina: enquanto a Espanha espalhou 
universidades pelas suas colônias – eram 27 ao tempo da 
independência – Portugal, fora do colégios reais dos jesuítas, nos 
deixou limitados às Universidades da Metrópole: Coimbra e Évora. 

 

Na prática, só depois, principalmente devido à vinda da Família Real para o 

Rio de Janeiro – já que era necessário prover condições mínimas de infraestrutura 

para 15.000 pessoas que chegavam à Colônia – é que foram criadas as primeiras 

escolas superiores.  

Segundo Ribeiro (1975), o modelo universitário inspirador da organização 

curricular dos cursos superiores foi o francês, não em sua totalidade, mas em suas 

características de escola autárquica com uma supervalorização das ciências exatas 
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e tecnológicas em detrimento das ciências humanas e da filosofia. Seguindo a 

mesma linha de pensamento, Masetto (2012, p. 10) resume as características dos 

cursos superiores expondo que se tratavam de: 

 

currículos seriados, programas fechados, que constavam unicamente 
das disciplinas que interessavam imediata e diretamente ao exercício 
daquela profissão e procuravam formar profissionais competentes 
em uma determinada área ou especialidade. 

 

Em relação aos docentes que ministravam aulas no Ensino Superior, faz-se 

necessário advertir que tais profissionais não tinham uma formação específica como 

educadores, o que ocorre ainda hoje em grande parte dos cursos de graduação 

brasileiros. De acordo com o mesmo pesquisador (2012, p. 11), inicialmente, os 

professores do Ensino Superior eram: 

 

Pessoas formadas pelas universidades europeias, [...] mas, logo 
depois, com o crescimento e a expansão dos cursos superiores, o 
corpo docente precisou ser ampliado com profissionais das 
diferentes áreas de conhecimento. Ou seja, os cursos superiores ou 
faculdades procuravam profissionais renomados, com sucesso em 
suas atividades profissionais e os convidavam a ensinar seus alunos 
a serem tão bons profissionais como eles. 

 

Vasconcelos (2012a, p. 86), por meio de um questionário específico e de 

entrevistas não estruturadas, realizados em função de sua tese de Doutorado, 

voltados “para a melhor compreensão do perfil do professor universitário, centrando” 

suas “preocupações no professor universitário sem formação pedagógica”, 

comprova o exposto por Masetto, relatando que a “grande maioria dos respondentes 

(68,7%)  ingressou no magistério a ‘convite’, quase que por acaso e, geralmente, o 

convite foi aceito como uma forma de tornar mais claramente divulgada a sua 

competência profissional (não como professor)”. 

 Por meio da mesma pesquisa, Vasconcelos (ibidem, p. 91) também 

evidenciou  que: 
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72% dos professores não fizeram qualquer curso de formação para o 
magistério e nas observações e entrevistas foi percebida uma forte 
“resistência” a frequentar esse tipo de curso. Um professor assim se 
manifestou: “Nunca frequentei curso de formação. Sou de opinião de 
que se alguém possui voz, com o devido treino, poderá ser bom 
cantor. Se não possuir boa voz, por mais cursos que faça, nunca 
será bom cantor”. 

 

Infelizmente, o infundado comentário do docente entrevistado demonstra a 

desvalorização pela atividade docente. É imprescindível destacar que ministrar aulas 

no Ensino Superior, assim como em toda a Educação Básica, exige competências 

específicas que, normalmente, não são abordadas nos bacharelados ou, até 

mesmo, nos programas de pós-graduação lato sensu e stricto senso. Ser, também, 

um renomado profissional em determinada área não garante eficiência em sala de 

aula. 

 Dessa forma, com profissionais, muitas vezes, apenas com bacharelado, 

inúmeros sem nenhuma preocupação didático-metodológica, fora criado o ambiente 

universitário brasileiro para sanar a necessidade emergencial de determinadas 

profissões.  

Em fevereiro de 1808, por exemplo, criou-se o curso de Cirurgia, na Bahia, 

que se instalou no Hospital Militar. Meses depois, por meio da Carta Régia de 05 de 

novembro de 1808, foi criada a faculdade de Medicina no Hospital Militar do Rio de 

Janeiro e, a seguir, por meio da Carta Régia de 04 de dezembro de 1808, o curso de 

Engenharia, na Academia Real Militar, que se tornaria, depois, a Escola Politécnica 

que teria como objetivo a formação de oficiais e engenheiros civis e militares 

(SAVIANI, 2008).  

Foram criados, ainda na Bahia, o curso de Economia, em 1808; o de 

Agricultura, em 1812; o de Química, em 1817, e o de Desenho Industrial, em 1818. 

Em Pernambuco, em 1809, foi instituído o curso de Matemática. Em Vila Rica, em 

1817, o curso de Desenho e História. Em Minas Gerais, em 1821, o curso de 

Retórica e Filosofia. No Rio de Janeiro, o curso de Agricultura, em 1814, e em São 

Paulo, em 1827, o curso de Direito.    
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Só mais de um século depois é que surgia a primeira universidade. Por 

determinação do Governo Federal, em 1920, foi criada, pelo Decreto no. 14.343, de 

07 de setembro, a Universidade do Rio de Janeiro, criação esta que ocorrera por 

meio da junção de três escolas superiores que já existiam: a Escola Politécnica, a 

Faculdade de Direito e a Faculdade de Medicina. 

Em 1912, também já havia a Universidade do Paraná, composta das 

Faculdades de Direito, Engenharia, Odontologia, Farmácia e Comércio. Entretanto, 

sua existência era questionada na medida em que o Governo Federal, de acordo 

com o Decreto no. 11.530, de 18 de março de 1915, instituía a criação de escolas 

superiores apenas em localidades com mais de 100.000 habitantes, realidade que 

não atingia o Paraná.  

Até que em 11 de abril de 1931, surgiu o Decreto no. 19.851 que instituía o 

estatuto das universidades brasileiras, sendo a Universidade de São Paulo, criada 

em 25 de janeiro de 1934, a primeira instituição brasileira a ser organizada de 

acordo com o estatuto oficial das universidades, possuindo uma Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras que representava o ponto central do sistema universitário 

da instituição e que tinha como objetivos a formação de professores para o 

magistério secundário e para a realização de pesquisas. 

Foi a partir da década de 1920, também, que o modelo educacional atual, que 

dava ênfase à formação das elites, começou a ser questionado em defesa de um 

sistema educacional com ênfase na educação inicial, na época, intitulado ensino 

primário, mas que formasse um conjunto bem articulado com o Ensino Superior. 

De acordo com Piletti e Piletti (2010, p. 165), tratava-se de um “grande 

entusiasmo pela educação”, pois os educadores da época “acreditavam que através 

dela poderiam modificar a própria sociedade”. 

Nas sucessivas décadas, foram instituídas outras universidades federais no 

país, pelo menos uma em cada estado, assim como universidades municipais, 

estaduais e privadas, sendo a descentralização do Ensino Superior uma das 

premissas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961.  

Em 1969, já havia 46 universidades no Brasil, mas foi durante a década de 70 

do século passado que ocorreu um aumento muito mais significativo no setor. Entre 



 31 

1970 e 1980, o número de alunos matriculados cresceu de 300.000 para 1.500.000. 

Estudiosos atribuem esse aumento a maior concentração urbana e à exigência de 

melhor formação para a mão de obra industrial. Sem muitas possibilidades, o 

Governo Federal autorizou o Conselho Federal de Educação a aprovar inúmeros 

cursos novos. 

Em termos de formação docente, destaque deve ser dado ao Estado de São 

Paulo que assumiu, por meio da Universidade de São Paulo, os primeiros estudos 

pedagógicos de caráter público em nível superior. É sobre o curso de Letras e sobre 

a formação docente que tratará o próximo item. 

 

 

1.2.1 O CURSO DE LETRAS E A LICENCIATURA 

 

 

 A Universidade de São Paulo criou e organizou o primeiro curso superior de 

Letras do Brasil, instituído com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, por meio 

do Decreto 6.283, de 25 de janeiro de 1934, por decisão de Armando de Salles 

Oliveira, na época governador do Estado de São Paulo. 

 De acordo com o Decreto 6.283, os principais objetivos a serem atingidos 

pelo curso seriam: preparar intelectuais para o exercício de atividades culturais; 

formar profissionais para o magistério do ensino secundário, normal e superior e 

propiciar pesquisas envolvendo domínios culturais. 

 Na época do seu surgimento, o curso possuía duas áreas: Letras Clássicas e 

Português (que compreendia as cadeiras de Filologia Grega e Latina; Filologia 

Portuguesa; Literatura Luso-Brasileira; Literatura Grega e Literatura Latina) e Letras 

Estrangeiras (que compreendia as cadeiras de Língua e Literatura Francesa e de 

Língua e Literatura Italiana).  

 Além disso, é significativo comentar que à Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, da qual fazia parte o curso de Letras, foi dada a missão de integrar 
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conhecimentos literários, humanísticos e científicos na nova universidade que 

surgira. 

 Nos anos seguintes, outros cursos de Letras foram criados na Universidade 

do Distrito Federal, em 1935; na Faculdade de Filosofia e Letras do Paraná, em 

1938; na Universidade de Minas Gerais, em 1939; na Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras do Rio Grande do Sul, em 1940; na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, em 1946, e na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

mantida pelo Instituto Mackenzie, em São Paulo, em 1947. 

 Ao analisar as características desses cursos, Lajolo explica que: 

 

não tinham em comum apenas a designação de Letras, nem a 
amplidão dos objetivos que presidiram à sua criação. Eles 
aparentavam-se também – e o parentesco ainda persiste – pela 
configuração bipartida que assumia a forma de consecução de seus 
objetivos: confinavam a licenciatura (então chamada Licença 
Magistral) a umas tantas matérias cursadas fora do curso de Letras, 
e num ano que se somava aos anos dedicados às línguas e 
literaturas (http://www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/pomo.htm. Acesso 
em: 14 set. 2012). 

 

Dessa forma, desde o início dos cursos e, infelizmente, ainda hoje, muitas 

vezes, as disciplinas pedagógicas são encaradas como disciplinas apenas 

complementares, sendo as aulas de língua e de literatura as fundamentais do curso. 

Não se nega aqui a importância das disciplinas teóricas, assim como a necessidade 

de uma base de conceitos e de teorias que solidificam a formação do graduando. 

Entretanto, reflete-se sobre um dos papéis mais importantes, talvez o mais 

importante, do curso de Letras: formar professores em um país em que se constata 

uma grande carência de bons e comprometidos profissionais. 

Pode-se questionar, portanto, se o próprio curso de Letras não leva muitos 

graduandos a desistirem da carreira docente por não serem estimulados a valorizar, 

da mesma forma, todas as disciplinas. Das áreas língua, literatura e educação, maior 

importância é dada à língua e à literatura. A partir disso, por exemplo, é que 

inúmeros alunos desistem da profissão docente e preferem trabalhar como 
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pesquisadores, tradutores, intérpretes, revisores ou editores de textos, roteiristas, 

assessores culturais.  

A presente pesquisa não está aqui desvalorizando tais atividades 

profissionais. Surge apenas, mais uma vez, a preocupação com o número de 

graduandos que é ou não estimulado a optar pela carreira docente em um país que 

tem uma necessidade emergencial de docentes para a Educação Básica, como se 

viu anteriormente com a abertura, em setembro de 2013, de 59.000 vagas de 

professor no Estado de São Paulo. 

Outra informação importante é que grande número de recém-formados 

afirmam que o curso de Letras exalta de forma intensa os conteúdos teóricos, 

deixando de lado questões sobre a prática pedagógica, o que dificulta os 

professores principiantes a terem êxito em sala de aula no início dos seus dias como 

docente.  É a partir daí que se pode questionar se o domínio de conteúdo garante a 

execução de uma boa aula. Masetto (2012, p. 11) explica que:  

 

Essa situação se fundamenta em uma crença inquestionável até bem 
pouco tempo [...]: quem sabe, automaticamente, sabe ensinar. 
Mesmo porque ensinar significava ministrar grandes aulas 
expositivas ou palestras sobre um determinado assunto dominado 
[...]. 

  

Curioso é que o próprio artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que define e regulariza o 

sistema brasileiro de educação, quando trata da formação dos profissionais da 

educação, ressalta que os cursos devem ter como fundamento  “a associação entre 

teorias e práticas” (NEVES, 2010, p. 70). Se a relação entre teorias e práticas é tão 

destacada até na legislação, os cursos não deveriam se afastar tanto dessa ligação 

fundamental para o processo de formação de futuros professores. 

 Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que os professores recém-formados 

questionam a ausência de uma relação entre teorias e práticas pedagógicas atuais, 

solicitando uma modernização dos cursos de formação docente, “suas 

representações parecem permanecer arraigadas a um paradigma de formação” 
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(JARMENDIA; UTUARI, 2009, p. 12). Muitos gostariam, por exemplo, que o curso de 

Licenciatura, presente na graduação em Letras, simplesmente desse soluções 

práticas, rápidas e eficientes para os problemas que podem surgir no dia a dia 

escolar: 

 

O sentimento de frustração é maior nos professores principiantes 
que, em sua atividade profissional, enfrentam situações 
problemáticas com uma bagagem de conhecimentos, procedimentos 
e técnicas que lhe parecem inúteis. Chegam alguns a afirmar que de 
pouca valia foi sua formação (idem, ibidem, p. 11). 

 

Sinteticamente, pode-se dizer que o mesmo professor que reclama de sua 

formação, denominada por ele próprio de tradicional e pouco reflexiva, não age de 

forma progressista e crítica. De acordo com Schön (1983), historicamente, tal 

postura relaciona-se com a chamada racionalidade técnica – herdada do positivismo 

– de acordo com a qual “a atividade profissional é instrumental, dirigida à solução de 

problemas mediante a aplicação rigorosa de teorias e técnicas científicas” 

(SACRISTÁN, 1998, p. 356). 

Talvez, este seja um equívoco histórico dos cursos de Licenciatura em Letras.  

Ao valorizar determinados conteúdos, os docentes universitários não formam um 

professor crítico que poderia refletir sobre o seu próprio dia a dia para formular 

soluções para as adversidades que surgem: 

 

Se a possibilidade de reflexão sobre si, sobre seu estar no mundo, 
associada indissoluvelmente à sua ação sobre o mundo, não existe 
no ser, seu estar no mundo se reduz a um não poder transpor os 
limites que lhe são impostos pelo próprio mundo, do que resulta que 
este se não é capaz de compromisso (FREIRE, 2008, p. 16). 

 

Assim, na primeira dificuldade a que é apresentado, muitas vezes, o docente 

recém-formado prefere culpar sua formação, seus professores, a refletir sobre o 

ocorrido, aliás, em certos casos, isso nem é cogitado. Freire (1996, p. 38), há muito 
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tempo, já dizia que a “prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 

movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer”. 

Partindo do pressuposto de que “os professores aprendem com o que fazem 

e usam esses saberes para propor novas experiências” (CUNHA, 2006, p. 489), é 

imprescindível que a Licenciatura em Letras desenvolva o pensar pedagógico do 

aluno ainda nos bancos universitários, pois um bom professor não poderá encontrar 

todas as respostas para o dia a dia escolar em anotações de sala de aula, em um 

livro ou em um manual, ou ainda, hoje, por que não, na internet: 

 

[...] é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz 
de educador assuma que o indispensável pensar certo não é 
presente dos deuses nem se acha nos guias de professores que 
iluminados intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas, pelo 
contrário, o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser 
produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor 
formador (FREIRE, 1996, p. 39). 

 

 A partir desse raciocínio, pode-se questionar quantas aulas, por exemplo, um 

aluno da Licenciatura em Letras tem de preparar e de ministrar no âmbito das 

disciplinas pedagógicas. Qual será o número de aulas que os futuros professores 

preparam e executam em um curso que tem entre três ou quatro anos de duração? 

O que se espera é que os alunos preparem, com a orientação de um docente 

universitário capacitado, inúmeros planos de ensino, ministrem várias aulas, 

elaborem projetos, criem material didático e reflitam sobre as possíveis situações-

problema, como indisciplina, que podem surgir no ambiente escolar: 

 

As experiências vividas pelos professores em seus processos de 
formação – quer inicial quer continuada – interferem nos seus 
saberes pedagógicos e também nos seus saberes de experiência, 
fazendo-os apoiar ou refutar teorias e práticas. A complexidade das 
situações de ensino e de aprendizagem nos espaços formativos 
corrobora para que esses sujeitos elejam determinadas referências 
para seu fazer pedagógico (FARIAS, 2009, p. 145). 
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É por este motivo que os cursos de Licenciatura em Letras – aliás não só a 

Licenciatura em Letras, mas todos os cursos de graduação do país – teriam de voltar 

suas atenções para o aluno e não para o professor universitário. Há a “urgência de 

vivificarmos o discurso da educação transformadora nos processos formativos” 

(idem, ibidem, p. 147).  

Muitas universidades, preocupadas com relatórios que têm de ser entregues 

para órgãos oficiais e que geram notas de avaliação para estas mesmas instituições 

de Ensino Superior, querem que seus docentes sejam competentes e dinâmicos em 

sala de aula; atualizados em conhecimentos e práticas; especializados; 

pesquisadores e produtores de conhecimentos e de ciência e, por vezes, esquecem-

se de verificar que tipo de formação seu graduando recebe. 

Constantemente, o que ocorre, na prática, muitas vezes, é que os professores 

universitários representam apenas “avaliadores (isto é, verificadores) do aprendizado 

dos alunos”, sendo, nesse caso, o aprendizado “a capacidade de repetir em provas 

o que o professor havia ensinado em aula” (MASETTO, 2012, p. 12). Isso não é 

formação verdadeira. 

A leitura do Parecer  CNE/CES no. 492, de 03 de abril de 2001, que trata das 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia, 

Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, 

Arquivologia e Museologia, oferece, com clareza, a formação que deveria ser 

desenvolvida no ambiente universitário: 

 

Concebe-se a Universidade não apenas como produtora e detentora 
do conhecimento e do saber, mas, também, como instância voltada 
para atender às necessidades educativas e tecnológicas da 
sociedade. Ressalta-se, no entanto, que a Universidade não pode 
ser vista apenas como instância reflexa da sociedade e do mundo do 
trabalho. Ela deve ser um espaço de cultura e de imaginação criativa, 
capaz de intervir na sociedade, transformando-a em termos éticos 
(BRASIL, 2001, p. 29). 

 

Por meio do texto oficial, entende-se que se o ambiente universitário é espaço 

de cultura e de imaginação criativa, o aprendizado não pode representar a 
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capacidade de repetir em avaliações oficiais o que os docentes expõem em sala de 

aula. Da mesma forma, os cursos de Letras devem “eliminar a rigidez estrutural do 

curso”, tendo, sim, “estruturas flexíveis que [...] deem prioridade à abordagem 

pedagógica centrada no desenvolvimento da autonomia do aluno” (idem, ibidem, p. 

29). 

Abandona-se, assim, a educação bancária2 e o conhecimento passa, então, a 

ser encarado não como algo que alguém transmite, mas, sim, como uma descoberta 

que a própria pessoa realiza, um ato que se dá no interior do indivíduo, sendo uma 

das funções do educador ajudar o aluno a descobrir, inclusive por si mesmo, a 

verdade. Em função dessa mudança de paradigma educacional, é necessário que 

“[...] se amplie o conceito de currículo, que deve ser concebido como construção 

cultural que propicie a aquisição do saber de forma articulada” (BRASIL, 2001, p. 29). 

Entretanto, é nesse contexto, também, que o docente universitário precisa 

estar preparado, verdadeiramente, para formar outros professores. Muitos 

graduandos, por exemplo, afirmam que os professores que ministram as disciplinas 

pedagógicos parecem, às vezes, esquecer-se de conceitos básicos da didática e da 

metodologia do ensino no momento em que estão nas salas de aulas da 

universidade. 

Outro agravante desse processo de formação é que como ministrar aulas na 

Educação Básica tem representado um exercício cada vez mais difícil, 

principalmente pela indisciplina dos discentes, muitos professores optam por dar 

aula apenas no Ensino Superior. Nesse quadro, surge uma questão simples, mas de 

resposta complicada: como um professor pode formar docentes para a Educação 

Básica sem ter passado minimamente por ela? Os que nunca deram aula no Ensino 

Fundamental ou no Ensino Médio têm uma explicação rápida e simplista para tal 

questionamento: basta ter o domínio dos conteúdos e das técnicas pedagógicas. 

                                                
2 Termo consagrado por Freire (2005, p. 59) de acordo com o qual “a única margem de ação que se 
oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. [...] Na visão 
‘bancária’ da educação, o ‘saber’ é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada 
saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a 
absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a 
qual esta se encontra sempre no outro”. 
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Não em sua totalidade, mas é fundamental que um número razoável de 

docentes dos cursos de Licenciatura em Letras tenha passado pela Educação 

Básica e que, anos depois de abandoná-la, encontrem formas de saber como ela 

transcorre ainda hoje e quem é a sua clientela. É por isso que a troca de 

informações entre educadores dos Ensinos Fundamental e Médio e professores do 

Ensino Superior é vital para o processo de formação docente. 

Igualmente complicada é a utilização do computador e das mídias digitais no 

ambiente educacional, ferramentas que invadiram o dia a dia de quase todas as 

pessoas há um bom tempo. Lamentavelmente, nem todos os cursos de Letras, 

atualmente, inseriram em seus currículos disciplinas que tratem das tecnologias da 

informação e da comunicação.  

O computador foi introduzido no universo escolar brasileiro a partir da década 

de 1980 e, desde o início da sua utilização, há constantes discussões sobre a sua 

eficácia para o processo ensino-aprendizagem, principalmente pela parca existência, 

sobretudo no Brasil, de relatos de experiências e estudos que possam subsidiar 

posicionamentos mais concretos sobre o tema em questão. 

Em função do mundo midiático das crianças e dos adolescentes que hoje 

estão na Educação Básica, é primordial que os cursos de formação docente reflitam 

e criem práticas pedagógicas que contemplem essas tecnologias. 

Por fim, não se pode tratar dos cursos de Letras sem discutir qual é o papel 

do estágio curricular supervisionado que o graduando, futuro professor, tem de 

cumprir para, ao final do curso, receber a licença para ministrar aulas nos Ensinos 

Fundamental e Médio. Este é o tema do próximo capítulo. 
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2 O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR DA ÁREA DE LETRAS 

 

 

A teoria sem a prática vira “verbalismo”, assim 
como a prática sem teoria, vira ativismo. No 
entanto, quando se une a prática com a teoria 
tem-se a práxis, a ação criadora e 
modificadora da realidade 

Paulo Freire 

 

 

2.1 DISPOSIÇÕES LEGAIS E O ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO 

 

 

 O Estágio Curricular Supervisionado é uma obrigatoriedade legal que faz 

parte da formação do graduando da Licenciatura em Letras, assim como da 

formação de estudantes de outras Licenciaturas. Como representação de um 

período de prática pedagógica, o estágio pode levar à descoberta de possibilidades 

para o preparo de aulas, de materiais didáticos e de projetos. 

 Na realidade, o que ocorre é que o Estágio Curricular Supervisionado 

complementa, ou deveria complementar, o que é estudado, trabalhado e debatido 

nas disciplinas pedagógicas que compõem a Licenciatura. Assim, as disciplinas 

pedagógicas (Didática, Fundamentos Sócio-históricos e Filosóficos da Educação, 

Conteúdos e Metodologia de Ensino de Língua, Psicologia da Educação, Libras, 

Educação e Alteridade, Políticas Educacionais, Projetos Educacionais para o Ensino 

de Língua e Avaliação do Processo de Ensino-aprendizagem) deveriam criar em 

sala de aula um ambiente de reflexão sobre diversos aspectos do dia a dia docente, 

normalmente, por meio de referenciais teóricos que envolvessem os pensamentos 
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de grandes educadores da história. Ao mesmo tempo, o estágio permite que o futuro 

professor observe, em salas de aula da Educação Básica, a aplicabilidade e a 

relevância de toda a base teórica recebida nos bancos universitários. 

 Dessa forma, segundo Saviani (2011, p. 02), pode-se dizer que hoje a 

formação de professores afasta-se do antigo modelo de encaminhar a Licenciatura, 

denominado por ele mesmo de “modelo dos conteúdos culturais-cognitivos de 

formação de professores”, a partir do qual “a formação de professores se esgota na 

cultura geral e no domínio específico dos conteúdos da área de conhecimento 

correspondente à disciplina que o professor irá lecionar”. Antes, considerava-se que 

a formação didático-pedagógica viria “em decorrência do domínio dos conteúdos do 

conhecimento logicamente organizado, sendo adquirida na própria prática docente 

ou mediante mecanismos do tipo ‘treinamento em serviço’ ” (SAVIANI, 2011, p. 03).  

 Hoje, a proposta de formação docente alterou-se. É um consenso, portanto, 

que: 

 

A formação de professores só se completa com o efetivo preparo 
pedagógico-didático. Em consequência, além da cultura geral e da 
formação específica na área de conhecimento correspondente, a 
instituição formadora deverá assegurar, de forma deliberada e 
sistemática, por meio da organização curricular, a preparação 
pedagógica-didática sem o que não estará, em sentido próprio, 
formando professores (SAVIANI, 2011, p. 03).  

 

É nesse contexto que o Estágio Curricular Supervisionado ganhou 

importância no atual encaminhamento dos cursos de Licenciatura, denominado por 

Saviani de “modelo pedagógico-didático de formação de professores” (2011, p. 03).  

Historicamente, entretanto, ele nem sempre foi tomado como prioridade. Na 

época do Império, a Escola Normal sequer previa a obrigatoriedade de um estágio. 

Na prática, não existiam atividades de prática docente. Havia apenas uma disciplina 

de formação docente, chamada “Métodos e processos de Ensino”.  Só com a criação 

dos cursos de Licenciatura, na década de 1930, é que surgiu a obrigatoriedade do 

estágio, no entanto, sua definição e seus objetivos só viriam a ser esclarecidos por 

meio do decreto-lei no. 1.190 de 1939 (PIMENTA, 2008). 
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Depois, o Conselho Federal de Educação (CFE), atual Conselho Nacional de 

Educação (CNE), dispôs, por meio da Resolução no. 09 de 1969, a necessidade da 

prática de ensino, tornando-a parte da grade dos cursos de Licenciatura. Assim, 

surgiram efetivamente os estágios de observação e a prática em escolas primárias. 

Todavia, os Pareceres CFE no. 45 de 1972 e no. 349 de 1972 e a Deliberação CEE 

no. 21 de 1976 reservavam “à Didática a tarefa exclusiva de aproximação da 

realidade da sala de aula” (FAZENDA, 2010, p. 16): 

 

A Didática compreenderá estudos relativos à Metodologia do Ensino 
sob os aspectos de planejamento, de execução do ato docente-
discente e de verificação da aprendizagem, conduzindo à Prática de 
Ensino [...]. Deverá ainda apreender técnicas explicatórias que lhe 
permitam identificar e dimensionar os recursos comunitários, bem 
como estagiar em instituições que desenvolvam atividades 
relacionadas com sua futura habilitação (BRASIL, 1972). 

 

É evidente que a disciplina Didática tem total relação com a prática docente. 

Contudo, limitar à prática a apenas uma disciplina reduz as possibilidades de 

discussões sobre o dia a dia escolar da Educação Básica no ambiente universitário. 

Se outras disciplinas também estivessem envolvidas com o estágio, desde o seu 

início, ganharia o aluno que, provavelmente, teria a possibilidade de uma formação 

mais ampla e mais reflexiva. 

Nos anos 1970, questionava-se também qual respaldo teórico os futuros 

professores teriam de seus cursos para discutir os aspectos observados nos 

estágios “se a Didática não contextualizava seus estudos na escola brasileira” 

(FAZENDA, 2010, p. 17). As análises da pedagogia dessa época, e talvez essa 

ainda seja a realidade de alguns cursos de formação de professores, tratavam de 

ideias e técnicas oriundas de outros países ou de outras áreas do conhecimento e 

que tinham interesses, necessidades e finalidades também bem diferentes da 

realidade observada nas salas de aula do Brasil. 

Atualmente, todas essas preocupações manifestam-se nos documentos 

oficiais brasileiros que tratam dos cursos de Licenciatura e dos Estágios Curriculares 

Supervisionados. Exemplo inicial pode ser encontrado na Lei de Diretrizes e Bases 



 42 

da Educação Nacional - Lei nº 9.394 de dezembro de 1996. O inciso II do parágrafo 

único do Art. 61, por exemplo, ressalta que a formação dos profissionais da 

educação tem de fundamentar-se na “associação entre teorias e práticas, mediante 

estágios supervisionados e capacitação em serviço” (NEVES, 2010, p. 70). Mais 

uma vez, detecta-se a preocupação com a relação teoria e prática. 

Na sequência do texto legal da LDB, o Art. 62 institui que 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” (NEVES, 2010, p. 38) e o Art. 65 determina que a “formação docente, 

exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas 

horas” (idem, ibidem, p. 39). 

Observa-se, assim, novamente, a preocupação com a real prática docente 

durante o período de formação, formação esta que necessita de atenção especial e 

planejamento. Anos depois, foram publicados vários pareceres que também trataram 

de alguns aspectos da formação docente: 

- Parecer CNE/CES no. 492, de 03 de abril de 2001. 

- Parecer CNE/CP no. 09, de 08 de maio de 2001. 

- Parecer CNE/CP no. 21, de 06 de agosto de 2001. 

- Parecer CNE/CP no. 27, de 02 de outubro de 2001. 

- Parecer CNE/CP no. 28, de 02 de outubro de 2001. 

 O Parecer CNE/CES no. 492, de 03 de abril de 2001, trata de diversos 

processos acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais de alguns cursos de 

graduação. No que tange ao Curso de Letras, inicialmente, ele expõe a necessidade 

da graduação “eliminar a rigidez estrutural do curso” e ampliar o “conceito de 

currículo que deve ser concebido como construção cultural que propicie a aquisição 

do saber de forma articulada” (BRASIL, 2001a, p. 29). 

 Santos (1997) explica que inúmeros cursos transformavam o aluno em um 

profissional que se aprofundava em determinado assunto, mas que, frequentemente, 

ficava alienado do mundo à sua volta. Assim como vários cursos universitários, o 
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Curso de Letras, durante muito tempo, teve como base o ensino teórico. Havia uma 

grande preocupação com a transmissão e com o aprofundamento de teorias 

linguísticas e literárias e, de forma geral, uma menor preocupação com as práticas 

pedagógicas que são fundamentais no dia a dia escolar. 

O Parecer CNE/CES no. 492 busca, justamente, a modernização dessa 

formação tradicional recebida e ressalta, ao longo de todo o texto legal, a 

necessidade da “preparação profissional atualizada, de acordo com a dinâmica do 

mercado de trabalho” (BRASIL, 2001a, p. 30). 

Entretanto, é fundamental destacar que o Parecer esbarra em duas questões 

que com frequência geram discussões no ambiente acadêmico. Primeiro, no item 

“Perfil dos Formandos”, o documento expõe que o objetivo do curso é “formar 

profissionais interculturalmente competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com 

as linguagens, especialmente a verbal3”. No mundo moderno e tecnológico de hoje, 

é redutor valorizar a linguagem verbal em detrimento da imagética e da sonora.  

Em segundo lugar, no item “Conteúdos Curriculares”, mantém-se a tradição, 

exposta no primeiro capítulo desta pesquisa, de considerar apenas as áreas dos 

Estudos Linguísticos e dos Estudos Literários como fundamentais para o curso, 

deixando-se de lado, como área complementar, a Educação:  

 

[...] os conteúdos caracterizados básicos devem estar ligados à 
área dos Estudos Linguísticos e Literários, contemplando o 
desenvolvimento de competências e habilidades específicas. [...] 
No caso das licenciaturas deverão ser incluídos os conteúdos 
definidos para a educação básica, as didáticas próprias de cada 
conteúdo e as pesquisas que as embasam (BRASIL, 2001a, p. 31). 

 

Repete-se, assim, a prática de atribuir maior importância à língua e à 

literatura, não colocando a educação no mesmo patamar. De qualquer forma, outros 

pareceres buscaram a melhora do processo de formação docente. 

No mesmo ano de 2001, em 08 de maio, surgiu o Parecer CNE/CP no. 09 que 

tratava das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

                                                
3 Grifo da pesquisadora. 
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Educação Básica, em nível superior. Entre tantas questões abordadas no 

documento, como o papel dos professores no processo educativo, destaque deve 

ser dado à parte do texto legal que elenca uma das muitas, se não a mais 

importante, característica que, hoje, muitos cursos de Formação de Professores 

ainda não contemplam: “assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os 

alunos” (BRASIL, 2001b, p. 04). 

Na medida em que hoje os docentes e o alunado não fazem mais parte de 

uma massa homogênea, os professores não têm outra escolha se não buscar 

alternativas para trabalhar com a diversidade e tirar proveito dessa riqueza que pode 

surgir por meio de trabalhos com indivíduos que têm origem, famílias e realidades 

tão diferentes até mesmo porque é papel da escola aproximar os educandos dos 

aspectos culturais. 

Ademais, também é de grande valia o trecho legal que apresenta a “base 

comum de formação docente expressa em diretrizes” necessárias para uma “revisão 

criativa dos modelos hoje em vigor”: 

 

- fomentar e fortalecer processos de mudança no interior das 
instituições formadoras; 
- fortalecer e aprimorar a capacidade acadêmica e profissional dos 
docentes formadores; 
- atualizar e aperfeiçoar os formatos de preparação e os currículos 
vivenciados, considerando as mudanças em curso na organização 
pedagógica e curricular da educação básica; 
- dar relevo à docência como base da formação, relacionando teoria 
e prática; 
- promover a atualização de recursos bibliográficos e tecnológicos 
em todas as instituições ou cursos de formação (BRASIL, 2001b, p. 
04-5). 

 

Se, realmente, ocorrerem mudanças no interior das instituições formadoras; 

se, efetivamente, criarem-se processos de aprimoramento real do corpo docente 

universitário; se os currículos forem, verdadeiramente, modernizados; se for 

efetivada, com eficácia, a relação entre teoria e prática e, por fim, se houver a 

atualização dos livros e dos recursos tecnológicos, provavelmente, em breve, 

teremos bons professores para o Brasil. 
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Outro ponto relevante do Parecer CNE/CP no. 09/2001  encontra-se no item 

“Questões a serem enfrentadas na formação dos professores”. O documento expõe 

a necessidade de se tentar superar a retrógrada interpretação de que o bacharelado 

seria a primeira opção dos graduandos, sendo o diploma de licenciatura apenas um 

apêndice: 

 

No caso da formação nos cursos de licenciatura, em seus moldes 
tradicionais, a ênfase está contida na formação dos conteúdos da 
área, onde o bacharelado surge como a opção natural que 
possibilitaria, como apêndice, também, o diploma de licenciado. 
Neste sentido,  nos cursos existentes, é a atuação do físico, do 
historiador, do biólogo, por exemplo, que ganha importância, sendo 
que a atuação destes como “licenciados” torna-se residual e é vista, 
dentro dos muros da universidade, como “inferior”, em meio à 
complexidade dos conteúdos da “área”, passando muito mais como 
atividade “vocacional” ou que permitiria grande dose de improviso e 
autoformulação do “jeito de dar aula” (BRASIL, 2001b, p. 16). 

 

Em um país em que só diminui o número de professores, a Licenciatura tem 

de ser incentivada e valorizada. Ela não pode mais ser vista como um apêndice, 

como um “bico”, apenas como um “complemento de renda familiar”. Ser professor 

tem de ser prioridade na vida do profissional que escolheu esse caminho. 

Além disso, um outro ponto merece destaque. Ele refere-se à atenção que o 

documento dá à “ausência de conteúdos relativos às tecnologias da informação e 

das comunicações” (BRASIL, 2001b, p. 24): 

 

Se o uso de novas tecnologias da informação e da comunicação 
está sendo colocado como um importante recurso para a educação 
básica, evidentemente, o mesmo deve valer para a formação de 
professores. No entanto, ainda são raras as iniciativas no sentido 
de garantir que o futuro professor aprenda a usar, no exercício da 
docência, computador, rádio, videocassete, gravador, calculadora, 
internet e a lidar com programas e softwares educativos. Mais 
raras, ainda, são as possibilidades de desenvolver, no cotidiano do 
curso, os conteúdos curriculares das diferentes áreas e disciplinas, 
por meio das diferentes tecnologias (BRASIL, 2001b, p. 24). 
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Embora o texto legal seja de doze anos atrás e alguns equipamentos 

praticamente não sejam mais usados nos grandes centros urbanos, como o 

videocassete, ainda é real a triste realidade, descrita acima, dos cursos de formação 

docente que pouco falam sobre tecnologias educacionais, pouco ensinam a criar 

objetos digitais de ensino e ainda reforçam atitudes de resistência em relação ao uso 

do computador em sala de aula. 

Tão importante quanto é também a colocação legal de que “os conteúdos a 

serem ensinados na escolaridade básica devem ser tratados de modo articulado 

com suas didáticas específicas” (BRASIL, 2001b, p. 39): 

 

Assim, por exemplo, estudos sobre a psicogênese da língua escrita 
trouxeram dados para a didática na área de Língua Portuguesa, 
especialmente no que se refere à alfabetização. Do mesmo modo, 
na área de Matemática, tem havido progressos na produção de 
conhecimento sobre aprendizagem de números, operações etc que 
fundamentam uma didática própria para o ensino desses conteúdos 
(BRASIL, 2001b, p. 39). 

 

Tal pressuposto demonstra que os cursos de Licenciatura não podem mais 

ministrar, por exemplo, aulas de Didática de forma geral e descontextualizada. Não 

basta apresentar as principais ideias de Freire, Montessori, Piaget e Vygotsky. Na 

realidade, é essencial tratar todos os pressupostos dessas teorias de forma 

articulada com os conteúdos específicos das disciplinas concernentes ao curso de 

Letras que, muitas vezes, são separadas pelos próprios professores que se intitulam 

da área de Língua ou da área de Literatura. 

Da mesma forma, há a necessidade de ser revista a questão do sistema de 

colaboração entre a escola formadora e a instituição que recebe o estagiário já que 

o Parecer CNE/CP no. 09/2001 defende claramente que “as escolas de formação de 

professores devem trabalhar em interação sistemática com as escolas do sistema de 

educação básica, desenvolvendo projetos de formação compartilhados” (BRASIL, 

2001b, p. 50). Infelizmente, não é isso que se vê atualmente. O próximo item deste 

capítulo mostrará, por exemplo, que logo no início do estágio, os graduandos já têm 
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grande dificuldade para até mesmo conseguir vagas para realizar o Estágio 

Curricular Supervisionado. 

Todavia, talvez o ponto máximo do Parecer CNE/CP no. 09/2001  envolva a 

afirmação de que “é imprescindível que haja coerência entre a formação oferecida e 

a prática esperada do futuro professor” (BRASIL, 2001b, p. 30) para que os recém-

formados deixem de dizer que a graduação não os preparou para a real prática 

docente. É evidente que nenhum recém-formado, em nenhuma área, no início da 

carreira, tem total tranquilidade para exercer sua profissão, mas sentir-se 

completamente despreparado está longe de ser o mais adequado para um 

profissional que ficou de três a quatro anos nos bancos universitários, preparando-se 

para uma atividade profissional. 

Três meses depois da publicação do Parecer CNE/CP no. 09/2001, surgiu o 

Parecer CNE/CP no. 21, de 06 de agosto de 2001, que dispôs sobre a duração e a 

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

nível superior. 

 Além de retomar os Art. 47 e 65 da LDB que instituem 200 dias de trabalho 

acadêmico efetivo e 300 horas de prática de ensino, respectivamente, o texto legal 

do Parecer CNE/CP no. 21/2001 determina que o mínimo de 300 horas de prática de 

ensino “não será suficiente para dar conta de todas as exigências em especial a 

associação entre teoria e prática tal como posto no Art. 61 da LDB” (BRASIL, 2001c, 

p. 09): 

 

Ao se considerar o conjunto deste Parecer em articulação com o 
novo paradigma das diretrizes, com as exigências legais e com o 
padrão de qualidade que deve existir nos cursos de licenciaturas, 
ao mínimo legal de 300 horas deve-se acrescer mais 100 horas 
que, além de ampliar o leque de possibilidades, aumente o tempo 
disponível para cada forma de prática escolhida no projeto 
pedagógico do curso. As trezentas horas são apenas o mínimo 
abaixo do qual não se consegue dar conta das exigências de 
qualidade. Assim torna-se procedente acrescentar ao tempo 
mínimo já estabelecido em lei (300 horas) mais um terço (1/3) desta 
carga, perfazendo um total de 400 horas (BRASIL, 2001c, p. 10). 
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Ademais, além de aumentar em 100 horas aquelas referentes à prática de 

ensino, o Parecer CNE/CP no. 21/2001 determina também as horas globais do 

curso:  

- 1.800 horas dedicadas aos conteúdos curriculares de atividades acadêmico-

científico-culturais em sala de aula; 

- 200 horas para outras formas de atividades de enriquecimento didático, curricular, 

científico e cultural; 

- 400 horas de prática de ensino, vivenciadas ao longo do curso; 

- 400 horas de Estágio Curricular Supervisionado, sob forma concentrada ao final do 

curso.  

 

 

Fig. 1 Porcentagem das horas globais dos cursos de Licenciatura de acordo  

com o Parecer CNE/CP no. 21/2001. 

 

 Totalizando 2.800 horas, o documento oficial conclui o texto estabelecendo, 

também, que “este total não poderá ser realizado em tempo inferior a 3 anos de 

formação”. 

 Na sequência, em 02 de outubro de 2001, é publicado o Parecer CNE/CP no. 

27, que apresentou nova redação ao item 3.6, alínea c, do Parecer CNE/CP 9/2001. 

Anteriormente, o Parecer CNE/CP 9/2001 estabelecia que o estágio obrigatório 

deveria “acontecer desde o primeiro ano, reservando um período final para a 
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docência compartilhada, sob a supervisão da escola de formação, preferencialmente 

na condição de assistente de professores experientes” (BRASIL, 2001b, p. 57-8). O 

Parecer CNE/CP no. 27/2001, por sua vez, institui que o estágio: 

 

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 (BRASIL, 2001d, p. 01). 

 

 Por fim, nessa sequência de Pareceres, há o Parecer CNE/CP no. 28, de 

02/10/2001, que apresenta nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001. Ressalta-se 

no documento legal que “há que se distinguir, de um lado, a prática como 

componente curricular e, de outro, a prática de ensino e o estágio obrigatório 

definidos por lei” (BRASIL, 2001e, p. 09). A partir de então, começava a ficar mais 

claro que “uma coisa era a ‘prática como componente curricular’ e outra coisa era a 

‘prática de ensino’ e o ‘estágio supervisionado’ ” (HARMUCH; SALEH, 2011, p. 104). 

 Dessa forma, com a alteração na nomenclatura, as horas globais dos cursos 

de formação docente, ficaram divididas da seguinte forma: 

- 1.800 horas dedicadas aos conteúdos curriculares de natureza científico-culturais; 

- 200 horas para outras formas de atividades de enriquecimento acadêmico, 

científico e cultural. 

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

- 400 horas de Estágio Curricular Supervisionado, a partir do início da segunda 

metade do curso. 
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Fig. 2 Porcentagem das horas globais dos cursos de Licenciatura de acordo  

com o Parecer CNE/CP no. 28/2001.  

 

 Portanto, alterou-se a nomenclatura de prática de ensino para prática como 

componente curricular e instituiu-se, também, que o estágio passaria a ocorrer a 

partir do início da segunda metade do curso e não mais de forma concentrada ao 

final do curso. 

 No ano seguinte, em 2002, foram publicadas as Resoluções CNE/CP no. 01, 

de 18 de fevereiro de 2002 - que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior -, e CNE/CP no. 

02, de 19 de fevereiro de 2002 - que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior. 

 A Resolução CNE/CP no. 01/2002 institui pontos muitos importantes para a 

formação dos professores da Educação Básica. Inicialmente, define que a 

organização curricular deverá observar: 

 

I - o ensino visando à aprendizagem do aluno; 
II - o acolhimento e o trato da diversidade; 
III - o exercício de atividades de enriquecimento cultural; 
IV - o aprimoramento em práticas investigativas; 
V - a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos 
conteúdos curriculares; 
VI - o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de 
metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores; 
VII - o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em 
equipe (BRASIL, 2002a, 01). 
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Na prática, se todos esses aspectos efetivassem-se de forma real, a formação 

docente, com certeza, evoluiria muito. Além disso, o documento legal reafirma 

aspectos que já foram anteriormente destacados em outros documentos, como a 

“coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor” 

(BRASIL, 2002a, p. 02) e a importância da prática como componente curricular 

(idem, ibidem, p. 05): 

 

Art. 12. Os cursos de formação de professores em nível superior 
terão a sua duração definida pelo Conselho Pleno, em parecer e 
resolução específica sobre sua carga horária. 
§ 1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um 
espaço isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante 
do curso. 
§ 2º A prática deverá estar presente desde o início do curso e 
permear toda a formação do professor. 
§ 3º No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os 
componentes curriculares de formação, e não apenas nas 
disciplinas pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática. 

 

Outro trecho significativo da Resolução CNE/CP no. 01 encontra-se no § Art. 

13 ao determinar que: 

 

O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado 
em escola de Educação Básica, e respeitado o regime de 
colaboração entre os sistemas de ensino, deve ser desenvolvido a 
partir do início da segunda metade do curso e ser avaliado 
conjuntamente pela escola formadora e a escola campo de estágio 
(BRASIL, 2002a, p. 06). 

 

Dessa forma, vê-se que além de delimitar a ocorrência do estágio na 

Educação Básica, o texto solicita que deve haver um “regime de colaboração” entre 

a instituição formadora e a escola campo de estágio, da mesma maneira que a 

avaliação do estágio também deve efetuar-se de forma conjunta. Lamentavelmente, 

como será exposto no próximo item deste capítulo, não é isso que ocorre na 

realidade de jovens que passam pelos estágios diariamente. 
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A Resolução CNE/CP no. 02/2002, por sua vez, em conformidade com os 

dispositivos legais anteriores, reafirma, por meio do Art. 1o., a carga horária dos 

cursos de formação docente: 

 

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; 
IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades 
acadêmico-científico-culturais. 

 

Praticamente um mês depois da publicação da Resolução CNE/CP no. 

02/2002, publicou-se a Resolução CNE/CES no. 18, de 13 de março de 2002, que 

estabelecia as Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras e que determinava 

que o projeto pedagógico dos cursos deveria explicitar: 

 

a) o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e 
licenciatura; 
b) as competências gerais e habilidades específicas a serem 
desenvolvidas durante o período de formação; 
c) os conteúdos caracterizadores básicos e os conteúdos 
caracterizadores de formação profissional, inclusive os conteúdos 
definidos para a educação básica, no caso das licenciaturas; 
d) a estruturação do curso; 
e) as formas de avaliação 

 

Cinco anos mais tarde, em 2007, outro parecer veio a esclarecer um ponto 

importante sobre a estruturação do curso de Licenciatura em Letras em uma ou 

duas habilitações: Parecer CNE/CES no. 83, de 20 de março. O texto legal explicava 

que a carga horária mínima de 2.800 horas fora definida considerando apenas a 

formação em uma única habilitação e que a carga horária mínima adicional para a 

integralização de nova habilitação em curso de Licenciatura seria objeto de estudos 

posteriores do Conselho Nacional de Educação. 
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Em 05 de maio de 2009, publica-se o Parecer CNE/CP no. 05 que, finalmente, 

responde ao questionamento sobre a carga horária mínima adicional para a 

integralização de uma nova habilitação em curso de Licenciatura em Letras. De 

acordo com o texto legal: 

 

Art. 3º A carga horária para uma nova habilitação deverá ter, no 
mínimo, 800 (oitocentas) horas. 
Art. 4º A carga horária do estágio curricular supervisionado 
compreenderá, no mínimo, 300 (trezentas) horas. 

 

 Portanto, depois da publicação do Parecer CNE/CP no. 05/2009, que 

estabelece diretrizes para a obtenção de uma nova habilitação pelos portadores de 

Diploma de Licenciatura em Letras, chega-se, assim, ao que hoje ocorre nos cursos 

de Letras com dupla habilitação: 3.600 horas globais, sendo 2.300 horas de 

conteúdos curriculares de natureza científico-cultural; 700 horas cumpridas por meio 

do Estágio Curricular Supervisionado; 400 horas de prática como componente 

curricular e 200 horas de atividades acadêmico-científico-culturais. 

 

 

Fig. 3 Porcentagem das horas globais dos cursos de Licenciatura de acordo  

com o Parecer CNE/CP no. 28/2001. 

 

 

63,89% de conteúdos curriculares de 
natureza científico-culturais 

5,56% de atividades de enriquecimento 
acadêmico, científico e cultural 

11,11%  de prática como componente 
curricular 

19,44% de Estágio Curricular 
Supervisionado 

700 h 

2300 h 400 h 

200 h 
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Dois problemas principais surgem, entretanto, quando se verifica a fundo o 

que ocorre em muitos cursos de formação docente. Um envolve as disciplinas 

pedagógico-teóricas. Outro trata especificamente do processo de realização do 

estágio. Estes serão tópicos do próximo item deste capítulo. 

 

 

2.2 O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

 

Como exposto anteriormente, a relação entre teoria e prática nos cursos de 

formação docente é fundamental. Nesse contexto, pode-se ressaltar que o Estágio 

Curricular Supervisionado necessita, inicialmente, fazer parte de um projeto 

pedagógico que estabeleça relação constante entre o que as disciplinas teóricas 

desenvolvem nos bancos universitários e o que o estagiário observa nas salas de 

aula da Educação Básica: 

 

A teoria, pois, é necessária para que o aluno saiba discernir o 
momento de aplicá-la e não somente para realizar provas e 
trabalhos. A prática, uma situação que existe de fato, aliada aos 
conhecimentos teóricos e adquiridos, concorre para o bom êxito 
profissional dos egressos da universidade (MORAES BIANCHI; 
ALVARENGA; ROBERTO BIANCHI, 2005, p. 05). 

 

O problema é que, em relação às disciplinas teórico-pedagógicas, ainda são 

numerosos os currículos de formação de professores que se constituem de um 

conjunto de disciplinas não relacionadas entre si, ou seja, isoladas, e sem qualquer 

ligação com a atual realidade da Educação Básica brasileira (PIMENTA e LIMA, 

2008), sem esquecer, também, o grande número de docentes universitários que 

também ministram aulas nos cursos de formação de professores para a Educação 

Básica sem terem exercido função alguma nessa etapa do ensino brasileiro. 
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É imprescindível que as disciplinas dialoguem entre si, que haja uma interface 

entre elas. Só um trabalho conjunto pode levar o futuro professor a analisar de forma 

adequada o que é visto na instituição na qual o estágio ocorre: 

 

A prática nessa situação, baseada na teoria, conduz a caminhos 
muito especiais, e é muito importante que o aluno tenha, 
efetivamente, essa oportunidade, para evitar que a aprendizagem 
resulte em profissionais inseguros. A prática, ainda, auxilia o 
estudante na busca do autodidatismo que o impulsionará a dar 
continuidade ao seu aprender (MORAES BIANCHI; ALVARENGA; 
ROBERTO BIANCHI, 2005, p. 05). 

 

É também por meio dessa união que o licenciando poderá aferir seu 

desempenho docente prático no ambiente escolar e exercitar seu senso crítico para 

a criação, a renovação ou o aprimoramento de práticas pedagógicas. 

Em relação ao início do estágio propriamente dito, o que ocorre é que, no 

ambiente universitário, normalmente na primeira semana letiva da Graduação, o 

professor da disciplina pedagógica4 que fará a supervisão do Estágio Curricular 

Supervisionado explica a importância dessa obrigatoriedade legal, passa todas as 

informações necessárias para a sua execução adequada e explica que as aulas 

observadas deverão ser descritas e, na sequência, analisadas em um relatório, 

material este composto, normalmente, por três partes: 

- uma introdução, que caracteriza a escola em que o estágio ocorre, com 

informações sobre o espaço físico da instituição de ensino, sobre a estrutura 

                                                
4 Na primeira instituição de Ensino Superior que ofereceu os relatórios de estágio para a realização 
dessa pesquisa e da qual os alunos saem com duas habilitações (Língua Portuguesa e Língua 
Inglesa), cinco disciplinas fazem a supervisão do Estágio Curricular Supervisionado: Didática do 
Ensino de Língua; Conteúdos e Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa; Conteúdos e 
Metodologia do Ensino de Língua Inglesa; Projetos educacionais para o Ensino de Língua Portuguesa 
e Projetos educacionais para o Ensino de Língua Inglesa, sendo que a cada semestre os graduandos 
têm de cumprir 90 horas de estágio nas escolas de Educação Básica e 50 horas no próprio ambiente 
universitário, totalizando 700 horas. Na segunda instituição de Ensino Superior que ofereceu os 
relatórios de estágio para a realização dessa pesquisa e da qual os alunos saem com uma habilitação 
(Língua Portuguesa), três disciplinas fazem a supervisão do Estágio Curricular Supervisionado: 
Projeto de Estágio em Língua Portuguesa - Intervenção no Ensino Fundamental; Projeto de Estágio 
em Língua Portuguesa - Intervenção no Ensino Médio e Projeto de Estágio - Literatura e Ensino, 
sendo que a cada semestre os graduandos têm de cumprir 67 horas de estágio nas escolas de 
Educação Básica e o restante de horas em outros contextos, como em trabalhos voluntários, 
totalizando 400 horas. 
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e o funcionamento escolar, sobre o quadro de pessoal, sobre a proposta 

pedagógica e sobre o projeto político pedagógico. 

- uma parte descritiva, na qual o aluno expõe o que ocorreu nas aulas 

observadas ou nas aulas ministradas. 

- um parecer conclusivo, no qual o graduando analisa as experiências 

vivenciadas durante todo o estágio e as práticas pedagógicas observadas ou 

aplicadas por ele mesmo. 

Depois de todas as informações passadas ao futuro professor, o docente que 

orienta todo o Estágio Curricular Supervisionado informa aos alunos que eles já 

podem procurar escolas para estagiar. 

Inicialmente, é muito comum, principalmente na rede pública de ensino, não 

encontrar o diretor ou o vice-diretor na escola ao longo do dia. Aqui está a primeira 

dificuldade a ser enfrentada pelo futuro estagiário. O estágio só pode ser iniciado 

quando o aluno universitário tiver em mãos um documento que se chama Termo de 

Compromisso de Estágio (criado pela lei no. 11.788/08), que oficializará o aceite da 

escola em relação à vaga de estágio. A questão é que, frequentemente, esse termo 

demora muito para ser assinado pela autoridade responsável pela escola de 

Educação Básica.  

Infelizmente, alguns diretores chegam a dizer que “esta lei não existe”, que se 

negam “a assinar documentos oficiais” e que “alguns instituições de Ensino Superior 

criam, por conta própria, certos documentos para comprometer as instituições de 

Educação Básica”5.   

Esta pesquisa analisou o relatório de estágio de 436 alunos de duas 

instituições particulares de Ensino Superior da cidade de São Paulo. 88 graduandos 

dialogaram com gestores que disseram que não assinariam os Termos de 

Compromisso de Estágio por estes não existirem legalmente: 

 

                                                
5 Trecho retirado de um relatório de estágio produzido no 1o. semestre de 2011. 
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Fig. 4 Porcentagem de diretores que assinaram ou não o Termo de Compromisso de Estágio sem 

nenhuma objeção. 

 

Levando-se em consideração que o Termo de Compromisso de Estágio é um 

documento obrigatório para a formalização do estágio e que, supostamente, os 

gestores escolares deveriam conhecer toda a legislação e os documentos oficiais 

que tratam do dia a dia escolar da Educação Básica, incluindo-se aí a formação 

docente, é inadmissível que diretores e vice-diretores tenham tal postura. 

 Outras instituições de ensino, em função da dificuldade de encontrar o 

diretor, solicitam que o estagiário deixe na secretaria da escola o Termo de 

Compromisso de Estágio para que o diretor o assine quando chegar à instituição e 

dizem que entrarão em contato por telefone avisando ao graduando que ele já pode 

retornar à escola para pegar o documento. Dos 436 alunos participantes da 

pesquisa, 107 foram instruídos a deixar o Termo na secretaria da escola: 

 

79,81% dos diretores 
assinaram o Termo de 
Compromisso de Estágio sem 
nenhuma objeção. 

20,18% dos diretores 
afirmaram que legalmente não 
existe o Termo de 
Compromisso de Estágio e, 
portanto, não os assinaram. 
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Fig. 5 Porcentagem de futuros estagiários que foram ou não instruídos a deixar o Termo de 

Compromisso de Estágio na secretaria das escolas. 

 

Na medida em que o ambiente escolar da Educação Básica é um local que 

sempre inspira cuidados já que recebe diariamente grande quantidade de crianças e 

adolescentes, pode-se questionar a prática de aceitar estagiários em uma escola 

sem ao menos uma conversa informal. 107 graduandos poderiam ter sido aceitos 

como estagiários sem sequer apresentar-se ao gestor da escola. 

Todavia, constantemente, muitos estagiários deixam o Termo de 

Compromisso de Estágio nas secretarias das escolas em que querem estagiar, mas 

não recebem nenhuma ligação por parte da escola que combinara com o futuro 

professor que entraria em contato. Dos 107 graduandos que receberam a 

informação de que a escola entraria em contato por meio telefônico, 43 ficaram sem 

retorno algum:  

 

75,46% dos futuros estagiários 
não foram instruídos a deixar o 
Termo de Compromisso de 
Estágio na secretaria da 
escola. 
24,54% dos futuros estagiários 
foram instruídos a deixar o 
Termo de Compromisso de 
Estágio na secretaria da 
escola. 
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Fig. 6 Porcentagem de graduandos que tiveram ou não retorno telefônico por parte das escolas. 

 

Ademais e lamentavelmente, também ocorre a perda do Termo de 

Compromisso de Estágio dentro do ambiente escolar da Educação Básica. Dias 

depois, quando o graduando retorna à escola para saber se o diretor assinara o 

Termo, os funcionários pedem que o futuro professor deixe outra cópia na secretaria 

porque a primeira fora perdida. Um dos estagiários, por exemplo, ouvira a seguinte 

explicação de uma secretária escolar: “Sabe como é, né? Esta escola é muito 

grande, são muitos alunos. Às vezes, alguns documentos se perdem6”.  

É evidente que uma instituição séria não perde documentos. Dos 107 alunos 

que foram instruídos a deixar seus Termos de Compromisso de Estágio na 

secretaria da escola, 32 tiveram de levar à escola um segundo documento para 

conseguir a assinatura do diretor: 

 

 

                                                
6 Trecho retirado de um relatório de estágio produzido no 1o. semestre de 2013. 

59,81% dos graduandos 
tiveram retorno telefônico por 
parte da escola. 

40,19%  dos graduandos não 
tiveram retorno telefônico por 
parte da escola. 
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Fig. 7 Porcentagem de graduandos que tiveram ou não de levar um segundo Termo de Compromisso 

de Estágio para a escola na qual cumpriria o Estágio. 

 

Também é fundamental relatar que é grande o número de estagiários que não 

consegue, com tranquilidade, vaga em escola para realizar o seu estágio, mesmo 

procurando pela vaga no primeiro dia letivo do ano ou no primeiro dia letivo do 

segundo semestre. É muito estranho todas as vagas serem preenchidas nos 

primeiros dias dos semestres e, ao mesmo tempo, um número tão grande de alunos 

não conseguir vaga na primeira escola procurada. 

É em função dessa dificuldade inicial que uma das instituições formadoras 

tem como prática cotidiana mandar uma carta ou um e-mail às escolas que 

receberão os estagiários universitários, informando que alguns de seus alunos 

escolheram aquela determinada escola para estagiar. Segue um exemplo de 

documento a seguir: 

 

 

 

 

 

 

70,09% dos graduandos não 
tiveram de levar um segundo 
Termo de Compromisso de 
Estágio para a escola. 

29,91% dos graduandos 
tiveram de levar um segundo 
Termo de Compromisso de 
Estágio para a escola. 
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       UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

        CENTRO DE EDUCAÇÃO, FILOSOFIA E TEOLOGIA 

Campus São Paulo:  Rua da Consolação, 896 - Prédio 25 �  Consolação  �  São Paulo - SP   � CEP 01302-907 
      Tel. (11) 2114.8562    �    Fax (11) 2114.8770     �    estagio.ceft@mackenzie.br   �  www.mackenzie.br 

São Paulo, 01 de julho de 2013 

 

Prezado (a) Diretor (a), 

 

Estamos enviando anexa a relação de nossos alunos matriculados em Licenciaturas 
oferecidas por esta Universidade que, no ato de suas inscrições, elegeram o 
Estabelecimento de Ensino sob sua direção para cumprirem, no 2º semestre de 
2013, seus estágios curriculares obrigatórios. 
 
Como é de conhecimento de Vossa Senhoria, a lei federal nº 11.788/08 determina 
que a realização do estágio deve ser precedida da celebração entre as partes 
envolvidas do Termo de Compromisso de Estágio � TCE, constituindo-se, 
portanto, em documento obrigatório de formalização das atividades a serem 
cumpridas pelo estagiário, razão pela qual solicitamos que os dados desse 
Estabelecimento de Ensino sejam fornecidos aos alunos. 
 
Importante esclarecer que o aluno só deve iniciar o estágio se estiver em posse 
da Ficha de Registro Geral de Estágio, que é entregue mediante a devolução do 
TCE devidamente assinado pela Escola e pelo estagiário. 
 
A cobertura do estagiário pelo Seguro de Acidentes Pessoais � Seguradora Metlife, 
é acionada após a devolução pelo aluno do Termo de Compromisso de Estágio 
� TCE, assinado.  
 
Na oportunidade, externamos nossos agradecimentos à sua equipe de trabalho, 
especialmente a Vossa Senhoria e à Coordenação Pedagógica, pela abertura desse 
espaço, sem o qual estaríamos impossibilitados de cumprir com as exigências da 
legislação nacional, que configura o estágio como obrigatório. 
 
Caso haja, no momento, qualquer impedimento para atender aos alunos, 
solicitamos que nos informe o mais rápido possível, para que possamos, a 
tempo, encaminhá-los a outras concedentes de estágio na comunidade. 
 

Desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Profª Drª. Ani Martins da Silva 
Coord. do Núcleo de Estágios Educacionais 

Fone: (11) 2114.8562 / 2114.8770 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Carta que uma das instituições formadores envia às escolas que receberão estagiários. 

 

Dos 436 alunos participantes desta pesquisa, 317 graduandos afirmaram que 

os diretores ou vice-diretores disseram não ter recebido carta ou e-mail algum: 

 

 

xxx 
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Fig. 9 Porcentagem de diretores que afirmaram ter recebido ou não carta ou e-mail das instituições 

formadoras. 

 

Uma carta ou outra, um e-mail ou outro não ter chegado ao seu percurso final, 

é compreensível, mas 72,71% das cartas ou e-mails não terem chegado aos 

destinatários é muito difícil. Sem nenhum questionamento dos graduandos e de livre 

e espontânea vontade, foi frequente os diretores ou os seus vices explicarem que 

“sem querer, muitos e-mails são apagados e que muitas cartas são encaminhadas 

para setores da escola que não se ocupam de organizar os estágios, perdendo-se, 

assim, as informações enviadas pelas universidades7”.  

Para se ter uma ideia mais exata, do total dos relatórios analisados, 71,79% 

dos alunos informaram que não conseguiram estágio na primeira escola procurada: 

 

 

                                                
7 Trecho retirado de um relatório de estágio produzido no 2o. semestre de 2011. 

27,29% dos diretores 
afirmaram ter recebido carta ou 
e-mail das instituições 
formadoras. 
72,71% dos diretores 
afirmaram não ter recebido 
carta ou e-mail das instituições 
formadoras. 
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Fig. 10 Número de alunos que conseguiram ou não vaga para estagiar na 1a. escola procurada. 

 

Isso só mostra que diretores e vice-diretores optam simplesmente, sem 

explicação, por não aceitar estagiários. Escolha paradoxal, pois eles negam vagas 

de estagiários aos futuros profissionais que possivelmente um dia trabalharão em 

suas escolas. 

 Em um universo de pesquisa em que 244 graduandos escolheram, 

inicialmente, fazer estágio em escolas públicas e 192 optaram por escolas privadas, 

é importante frisar que as escolas que mais negam vagas são as particulares. Em 

relação à recusa dessas escolas particulares, foram observados os seguintes dados: 

 

 

Fig. 11 Número de escolas particulares que ofertaram vagas aos estagiários na 1a. tentativa. 

 

123 alunos conseguiram vagas 
de estágio na primeira 
tentativa. 

313 alunos não conseguiram 
vagas de estágio na primeira 
tentativa. 

35 escolas particulares 
ofertaram vaga na primeira 
tentativa do estagiário. 

157 escolas particulares não 
ofertaram vaga na primeira 
tentativa do estagiário. 
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Observa-se que 81,77% das escolas particulares não ofertaram vaga de 

estágio na primeira tentativa dos graduandos, sendo a vaga ofertada apenas em 

18,23% das escolas. Na rede pública de ensino, os números melhoram um pouco, 

mas a melhora está longe de ser a adequada para uma formação conjunta como 

propõem os dispositivos legais brasileiros: 

 

 

Fig. 12 Número de escolas públicas que ofertaram ou não vagas aos estagiários na 1a. tentativa. 

 

63,93% das escolas da rede pública não ofertaram vagas na primeira 

tentativa. Apenas 36,07% das escolas aceitaram na primeira tentativa. Levando-se 

em conta que há um dispositivo legal – Art. 13 da Resolução CNE/CP no. 01, de 18 

de fevereiro de 2002 – que garante que o estágio dos graduandos deve ser 

realizado na Educação Básica e que deve haver um regime de colaboração entre a 

escola formadora e a escola campo de estágio, a porcentagem de resposta negativa 

que os estagiários recebem deveria ser menor. Se os diretores ou vice-diretores 

negam vagas a tantos estagiários, comprova-se, infelizmente, que o texto legal está 

muito distante do que efetivamente ocorre na prática.  

O mesmo, inclusive, ocorre em relação ao texto legal que preconiza que o 

estágio deve ser “avaliado conjuntamente pela escola formadora e a escola campo 

de estágio” (BRASIL, 2002a, p. 06). Aceitar o estágio já não é fácil, mas avaliar 

conjuntamente é mais difícil ainda. Constantemente, a avaliação conjunta parece só 

se efetivar quando os diretores ou seus vices querem ler os relatórios de estágio 

88 escolas públicas ofertaram 
vaga na primeira tentativa do 
estagiário. 

156 escolas públicas não 
ofertaram vaga na primeira 
tentativa do estagiário. 
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para saberem se há algo comprometedor nos textos escritos pelos alunos, 

ocorrência também mais frequente na rede particular de ensino.  

Dos 244 alunos que optaram por fazer estágio na rede pública, 37 disseram 

que os diretores solicitaram os relatórios de estágio antes de validarem as horas de 

aulas assistidas na escola: 

 

 

Fig. 13 Porcentagem de diretores ou vice-diretores da rede pública que solicitaram os relatórios de 

estágio antes da validação das horas de aulas assistidas nas escolas. 

 

 Desses 37 alunos que tiveram seus relatórios solicitados pelos gestores da 

rede pública, 15 alunos receberam a informação de que “se não retirassem trechos 

comprometedores do relatório, não teriam suas fichas de estágio validadas8”. 

 

 

                                                
8 Trecho retirado de um relatório de estágio produzido no 1o. semestre de 2011. 

15,16% dos diretores 
solicitaram os relatórios de 
estágio. 

84,84% dos diretores não 
solicitaram os relatórios de 
estágio. 
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Fig. 14 Porcentagem de alunos que, depois de terem seus relatórios solicitados pela rede pública, 

tiveram de alterá-los para conseguir a aprovação dos mesmo. 

 

Na rede particular, a fiscalização com fins questionáveis aumenta. Dos 192 

alunos que optaram por fazer estágio na rede privada, 99 disseram que os diretores 

solicitaram os relatórios de estágio antes de validarem as horas de aulas assistidas 

na escola: 

 

 

Fig. 15 Porcentagem de diretores ou vice-diretores da rede particular que solicitaram os relatórios de 

estágio antes da validação das horas de aulas assistidas nas escolas. 

 

 Desses 99 alunos que tiveram seus relatórios solicitados pelos diretores da 

rede particular de ensino, 42 alunos receberam “a informação de que se 

59,46% dos alunos não tiveram 
de retirar trechos dos seus 
relatórios para que os mesmos 
fossem aprovados. 
40,54% dos alunos tiveram de 
retirar trechos dos seus 
relatórios para que os mesmos 
fossem aprovados. 

51,56% dos diretores 
solicitaram os relatórios de 
estágio. 

48,44% diretores não 
solicitaram os relatórios de 
estágio. 
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mantivessem relatos que comprometessem o professor e a escola suas fichas de 

estágio não seriam assinadas9”. 

 

 

Fig. 16 Porcentagem de alunos que, depois de terem seus relatórios solicitados, tiveram de alterá-los 

para conseguir a aprovação dos mesmo. 

 

Mas o que seriam trechos comprometedores? São trechos que os diretores 

julgam serem reveladores da postura profissional dos professores em sala de aula. 

São trechos que, frequentemente, demonstram o desrespeito do professor para com 

o aluno, trechos que expõem xingamentos ou ainda agressões físicas. O mais 

curioso é que os diretores permitem que permaneçam nos relatórios de estágio 

trechos que, por exemplo, narrem situações de sala de aula em que os professores 

são agredidos verbal ou fisicamente. Entretanto, não permitem relatos da situação 

inversa.  

É nesse momento que também se questiona qual o conteúdo que deveria 

compor os relatórios de estágio. Se houver seleção, ele não será fiel por completo. 

Frequentemente, por exemplo, os diretores pediram para que fossem retirados 

trechos que continham a narração de aulas em que o professor, em determinado 

momento, usava palavras de baixo calão10: 

 
                                                
9 Trecho retirado de um relatório de estágio produzido no 2o. semestre de 2010. 
10 Os trechos reproduzidos foram retirados de relatórios de estágio produzidos do 2o. semestre de 
2010 ao 2o. semestre de 2013. 

57,58% dos alunos não tiveram 
de retirar trechos dos seus 
relatórios para que os mesmos 
fossem aprovados. 
42,42% dos alunos tiveram de 
retirar trechos dos seus 
relatórios para que os mesmos 
fossem aprovados. 
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TRECHO 1 - O professor X11, que já dá aulas há 24 anos e está no 
colégio há 23 anos, possui mestrado e se mostra muito seguro em 
relação à matéria que leciona, sendo claro e objetivo. Costuma dar 
atenção aos alunos que possuem algum tipo de dúvida ou 
dificuldade, porém, revela-se muito impaciente com algumas 
brincadeiras dos alunos, usando até mesmo expressões como 
“Cale a boca” e “Caralho! Já mandei ficar quieto!.  

 

TRECHO 2 - Durante as aulas assistidas, ficou evidente que a 
professora perdia a paciência com certa facilidade, chegando até 
mesmo a ofender vários alunos com a expressão “filho da puta”, o 
que gerava uma discussão sem fim. Ela aumentava o tom de voz e 
permanecia discutindo por vários minutos com muitos alunos, 
ameaçando dar uma advertência a cada um deles. 

 

TRECHO 3 - Infelizmente, como o docente não conseguia ser 
ouvido durante a explicação do conteúdo programático, ele batia 
várias vezes com uma régua em sua mesa e pronunciava palavras 
não adequadas para o contexto, como “Puta que o pariu! Vocês 
não calam a boca!” ou “Vai tomar no cu! Vocês não têm respeito 
por mim!” o que levava muitos alunos a repetirem sem parar vários 
palavrões. 

 

Outro pedido frequente envolvia a retirada de trechos que demonstravam a 

falta de preparação das aulas e a ausência de comprometimento de alguns 

professores em relação às suas práticas pedagógicas cotidianas12: 

 

TRECHO 4 - As aulas da professora X são sempre muito parecidas 
umas com as outras. Ela sempre usa o livro de português adotado 
pela escola e segue a ordem do livro, seus conteúdos e atividades. 
O que não funciona muito bem, pois alguns alunos já sabem o que 
ela passará na aula seguinte, fazem a atividade em casa e durante 
a aula não prestam atenção, bagunçam o tempo todo e não têm o 
que fazer na sala. 

 

TRECHO 5 - A prática docente da Professora X, rotineiramente, 
baseava-se na comparação entre os alunos. Pude presenciar 

                                                
11 Os nomes dos professores citados nos relatórios impressos foram todos retirados e substituídos 
pela letra X. 
12 Os trechos reproduzidos foram retirados de relatórios de estágio produzidos do 2o. semestre de 
2010 ao 2o. semestre de 2013. 
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comparações que envolviam a nota obtida pelos alunos na 
Avaliação Bimestral e que tratavam da letra de cada um. Em uma 
das aulas, por exemplo, ela afirmou para uma aluna sem 
constrangimento algum: “A letra da sua irmã é muito melhor do que 
a sua e o pior é que acho que a sua não tem jeito!” e, minutos 
depois, perguntou a um dos alunos: “Que letra horrível é essa? Me 
entregar isso é desrespeito! Não vou nem corrigir!”. 

 

TRECHO 6 - A professora observada basicamente repetia sua 
estratégia aula após aula, parecendo não se preocupar com o 
processo de ensino e aprendizagem dos alunos: entrava em sala 
de aula, colocava algum conteúdo na lousa em cinco minutos, 
esperava os alunos copiarem o conteúdo por cerca de trinta 
minutos e usava apenas mais cinco minutos para explicar bem 
rapidamente e de forma desanimada o conteúdo. Era grande o 
número de alunos que ao término da explicação tinha dúvidas, mas 
o sinal sempre batia e ela dizia que iria tirá-las na aula seguinte. O 
problema é que nunca vi isso acontecer. Cheguei até mesmo a vê-
la dizer para uma aluna que não explicaria aquela dúvida no 
começo da aula porque o faria ao término da aula. Ao término da 
aula, por sua vez, quando a aluna perguntava a dúvida novamente, 
a docente informava que explicaria no outro dia. 

 

Da mesma forma, os diretores também solicitavam a retirada de trechos que 

demonstravam o constrangimento a que eram submetidos os alunos em diversas 

situações no ambiente escolar, como na entrega de avaliações corrigidas, nos 

pedidos de idas ao banheiro ou em momentos de discussão sobre a escolha de uma 

graduação13: 

 

TRECHO 7 - É inquestionável que a Professora X tinha uma boa 
metodologia de ensino no momento de explicar os conteúdos. O 
problema é que era frequenta a humilhação a que alguns alunos 
eram submetidos no momento de devolução das avaliações. Tanto 
na devolução da prova mensal quanto na devolução da prova 
bimestral, a docente o fazia por meio da distribuição em ordem 
decrescente. Ao longo da entrega da prova, a docente perguntava à 
sala quem seria o último e pude perceber que a sala toda apontava 
para um aluno que parecia querer chorar de tanta humilhação. O 
mais triste de tudo isso é que mesmo com a expressão facial do 
garoto demonstrando profundo descontentamento, ela continuava a 
perguntar e a dar risada da situação que criara em sala de aula. 

                                                
13 Os trechos reproduzidos foram retirados de relatórios de estágio produzidos do 2o. semestre de 
2010 ao 2o. semestre de 2013. 
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TRECHO 8 - Lamentavelmente, pude presenciar duas vezes a 
docente não permitir dois alunos de 11 anos de se dirigirem ao 
banheiro já que fizeram, segundo ela, a pergunta errada: “Posso ir 
no banheiro?”. Ela explicava que os alunos usaram a regência 
errada do verbo ir e que por causa disso não poderiam ir ao 
banheiro. 

 

TRECHO 9 - Infelizmente, também, compartilhei momentos difíceis 
com uma aluna que estava muito apertada para ir ao banheiro e 
que acabara soltando a bexiga no meio da sala de aula mesmo 
porque a docente havia dito que não a deixaria ir ao banheiro 
naquele dia. 

 

TRECHO 10 - Certa vez, o docente chegou a questionar a 
preocupação de um aluno em relação ao vestibular: “Vestibular? 
Para que você está pensando nisso se você não vai conseguir 
passar mesmo?”. 

 

 

Além disso, também eram suprimidos trechos que comprovavam a falta de 

domínio dos conteúdos a serem trabalhados no Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio14: 

 

TRECHO 11 - A professora usava com frequência a lousa e tinha 
letra bem grande e legível. Todavia, eram recorrentes erros de 
ortografia por parte dela, como: “excesão”, “troucesse” e “quiz”. Às 
vezes, algum aluno questionava a grafia e ela perguntava a ele 
como era a grafia adequada, mas, frequentemente, ninguém 
percebia o equívoco. 

 

TRECHO 12 - Da mesma forma, também foi possível perceber que 
a docente não tinha pleno domínio dos conteúdos a serem 
desenvolvidos no 9o. ano do Ensino Fundamental II. Em uma 
determinada aula, por exemplo, um dos alunos perguntou a 
professora qual era a diferença entre a Oração Subordinada 
Substantiva Objetiva Indireta e a Oração Subordinada Substantiva 
Completiva Nominal. Tentou explicar a diferença de uma forma 
muito estranha e como não conseguiu, perguntou a sala: “Vamos 

                                                
14 Os trechos reproduzidos foram retirados de relatórios de estágio produzidos do 2o. semestre de 
2010 ao 2o. semestre de 2013. 



 71 

testar o estagiário?”. A classe, obviamente, respondeu 
afirmativamente e logo na sequência ela me perguntara a diferença. 
Eu expliquei. Os alunos entenderam e a partir daí ela sempre dirigia 
as dúvidas dos alunos para a minha pessoa. Se ela fizesse isso 
para me incluir no contexto da aula, eu acharia muito relevante. 
Entretanto, claramente, ela fazia isso porque não tinha domínio do 
conteúdo que tinha de passar aos alunos. 

 

Não se questiona aqui, de forma alguma, a leitura dos relatórios de estágio 

por parte dos diretores ou vice-diretores. O problema, na realidade, envolve o fato de 

muitos gestores exigirem que os estagiários retirem de seus relatórios determinados 

trechos com a justificativa de que os relatórios só serão validados e assinados com a 

devida retirada de tais trechos. Isso é censura. 

Outro dado revelador, ainda em relação à procura de vagas no início do 

estágio, é que entre os alunos que não conseguiram estágio na primeira escola, um 

número ainda elevado também não conseguiu estágio na segunda escola 

procurada. Dos 313 alunos que não conseguiram estágio na primeira escola, apenas 

38,02% conseguiram na segunda tentativa: 

 

 

Fig. 17 Número de alunos que conseguiram ou não vagas de estágio na 2a. tentativa. 

 

 Assim, constata-se que ainda é grande o número de alunos que têm de partir 

para uma terceira escola já que 61,98% ainda não conseguiram vagas na segunda 

tentativa. 

119 alunos conseguiram vagas 
de estágio na segunda 
tentativa. 

194 alunos não conseguiram 
vagas de estágio na segunda 
tentativa. 
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 Já na terceira tentativa de conseguir um estágio, os números melhoram. 

Depois de serem recusados duas vezes, frequentemente de forma grosseira, os 

alunos entram em contato com os colegas de turma e acabam procurando 

diretamente as escolas que os recebem de forma mais amigável e humana. Dessa 

forma, dos 194 graduandos que partiram para a terceira tentativa de vaga de 

estágio, 57,22% dos alunos conseguiram vagas: 

 

 

Fig. 18 Número de alunos que conseguiram ou não vagas de estágio na 3a. tentativa. 

 

 Todavia, mesmo depois de receber informações dos colegas sobre as escolas 

que aceitaram estagiários de forma mais natural, 42,78% dos alunos ainda não 

conseguiram vagas de estágio. Muitos desses alunos que encontram grandes 

dificuldades para conseguir o estágio pensam, inclusive, até em desistir da 

Licenciatura na medida em que os seus futuros empregadores não os recebem bem 

e parecem não se preocupar com a formação inicial dos professores. 

 De qualquer forma, os alunos seguiram na procura e partiram para a quarta 

tentativa na qual, dos 83 que ainda não tinham conseguido vaga, 61,26% dos 

graduandos foram aceitos pelas escolas: 

 

111 alunos conseguiram vagas 
de estágio na terceira tentativa. 

83 alunos não conseguiram 
vagas de estágio na terceira 
tentativa. 
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Fig. 19 Número de alunos que conseguiram ou não vagas de estágio na 4a. tentativa. 

 

 E quando parece que todos resolveram seus problemas, tudo continua. 

Depois da quarta tentativa, 38,74% dos futuros professores ainda não têm escola 

para estagiar. Eles ficam mais desmotivados e têm de se deslocar, geralmente, para 

escolas cada vez mais distantes para conseguir uma vaga. 

 Depois da quarta tentativa, a pesquisa observou que 43 alunos não haviam 

conseguido estágio ainda. Veio a quinta tentativa e dos 43 licenciandos 62,79% 

conseguiram vaga: 

 

 

Fig. 20 Número de alunos que conseguiram ou não vagas de estágio na 5a. tentativa. 

 

68 alunos conseguiram vagas 
de estágio na quarta tentativa. 

43 alunos não conseguiram 
vagas de estágio na quarta 
tentativa. 

27 alunos conseguiram vagas 
de estágio na quinta tentativa. 

16 alunos não conseguiram 
vagas de estágio na quinta 
tentativa. 
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Dos 16 alunos que restaram sem estágio depois da quinta tentativa, 6 

conseguiram vaga depois da sexta tentativa. Depois da sétima tentativa, mais 7 

graduandos conseguiram estágio e só depois da oitava tentativa é que os últimos 3 

alunos conseguiram vaga em escola. 

Dessa maneira, de forma geral, o graduando chega à escola de Educação 

Básica, frequentemente é mal atendido pelos funcionários da secretaria e depois de 

vários minutos esperando, é informado que não há mais vagas naquela escola, 

mesmo tendo ido procurar vaga no primeiro dia letivo do ano ou do semestre. Duas, 

três, quatro, cinco, seis, sete escolas, três alunos tiveram de ir até a oitava escola 

para conseguir uma vaga. Se isso acontecesse com poucos estagiários, tal 

realidade seria compreendida, porém, os números mostram o contrário. 

Infelizmente, também é considerável o número de gestores da rede pública 

que afirmam só aceitar o estagiário se o graduando aceitar trabalhar como professor 

eventual sem receber remuneração financeira: 

 

 

Fig. 21 Número de alunos que receberam proposta de trabalhar como eventual para serem aceitos 

como estagiários. 

 

 Além da questão de falta de ética que envolve a proposta de oferecer quase 

que um tipo de “serviço escravo” ao futuro professor, parece que alguns gestores 

esquecem-se de um norte central da Resolução CNE/CP no. 01/2002 que institui que 

deve haver um regime de colaboração entre a escola formadora e a escola campo 

192 alunos não receberam a 
proposta de trabalhar como 
eventual sem remuneração 
financeira. 
52 alunos receberam a 
proposta de trabalhar como 
eventual sem remuneração 
financeira. 
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de estágio para que tal obrigatoriedade legal efetive-se da forma mais adequada 

possível. 

 Outra peculiaridade que não pode deixar de aqui ser relatada envolve o 

surgimento do Programa Residência Educacional da Secretaria da Educação de São 

Paulo, criado no primeiro semestre de 2013. Trata-se de um programa que remunera 

os futuros professores para que estes assumam aulas nos anos finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio nas escolas da rede pública estadual de São Paulo.  

 O programa, que almeja fortalecer a formação dos graduandos, 

proporcionando ao futuros professores vivenciar situações de aprendizagem em seu 

campo de atuação, oferece 10.396 vagas em 1.392 escolas e uma bolsa mensal de 

R$420,00, com auxílio-transporte de R$180,00 e com uma carga horária diária de 

até seis horas (não ultrapassando 15 horas semanais). 

Basta que o aluno inscreva-se no programa e participe de um processo 

seletivo que envolve uma prova escrita objetiva, composta de 30 questões, que 

abrange o domínio da norma culta da Língua Portuguesa, conhecimentos 

matemáticos e conhecimentos gerais e que avalia as habilidades de leitura, de 

compreensão, de interpretação, de análise, de cálculo, de síntese e de construção 

das hipóteses. 

 Embora a ideia criadora do projeto tenha sido boa, já que possibilita que os 

licenciandos experimentem verdadeiramente a prática docente, com o surgimento de 

tal programa, é grande o número de diretores que a partir de então só aceita 

estagiários que decidem participar do programa. 

Na verdade, maior do que a preocupação com a formação inicial do professor 

tornou-se a preocupação em preencher as vagas disponíveis de professores na rede 

pública de ensino, até mesmo porque na própria página inicial do site da Fundação 

do Desenvolvimento Administrativo (Fundap) do Governo do Estado de São Paulo, 

que trata do Programa Residência Educacional, há claramente a informação de que 

as vagas encontram-se nas escolas de maior vulnerabilidade socioeconômica e de 

aprendizagem: 

 



 76 

 

Fig. 22 Página inicial da Fundap que trata do Programa Residência Educacional. 

 

O que ocorre, nos dias de hoje, é que faltam muitos professores de quase 

todas as disciplinas na Educação Básica. O Programa Residência Educacional 

poderia auxiliar no preenchimento de parte dessas vagas. Entretanto, aceitando 

apenas estagiários que optaram pelo Programa Residência Educacional, os 

diretores negam vagas a muitos universitários que já têm outros empregos. 

 Tal situação só agrava ainda mais a procura por vagas de estágio na 

Educação Básica. Muitos licenciandos, inclusive, não optam pelo Programa 

Residência Educacional porque têm uma remuneração financeira melhor do que os 

R$420,00 oferecidos pelo programa.  

No início do segundo semestre de 2013, por exemplo, 47 alunos decidiram 

fazer estágio em escola pública. Desse total, 33 alunos receberam a informação de 

que só seriam aceitos nas escolas como estagiários se estivessem inscritos no 

Programa Residência Educacional: 
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Fig. 23 Porcentagem de diretores que só aceitam estagiários se estes estiverem inscritos no 

Programa Residência. 

 

Conclui-se, assim, que a criação do Programa Residência Educacional foi 

muito boa, mas o projeto acaba sendo usado de forma inadequada por grande parte 

dos gestores da rede pública de ensino.  

 Outro ponto frequentemente encontrado nos relatórios de estágio, envolve o 

fato de ser muito comum, principalmente na rede pública de ensino, o estagiário ter 

de assumir uma determinada turma sem aviso prévio algum. Na prática, o 

graduando dirige-se à escola de Educação Básica, como faz todos os dias para 

cumprir suas horas, e, em um certo dia, o professor apenas diz ao aluno: “Hoje estou 

muito cansado e gostaria que você assumisse a turma. O conteúdo é o modo 

imperativo. Ficarei na sala dos professores. Qualquer coisa, é só mandar me 

chamar. Boa sorte!15”. Dos 244 alunos que cumpriram seus estágios na rede pública, 

142 passaram por essa experiência.  

 

                                                
15 Trecho retirado de um relatório de estágio produzido no 2o. semestre de 2011. 

29,78% dos diretores aceitaram 
alunos inscritos ou não no 
Programa Residência. 

70,21% dos diretores só 
aceitaram alunos inscritos no 
Programa Residência. 
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Fig. 24 Número de alunos que tiveram ou não de assumir aulas de forma inesperada. 

 

 Ministrar uma aula, sem sombra de dúvida, pode ser uma excelente 

oportunidade para o estagiário vivenciar verdadeiramente sua prática docente. 

Entretanto, quando isso é feito sem nenhuma preparação prévia, de material, de 

conteúdo e de prática didático-metodológica, o graduando sente-se desconfortável e 

inseguro e, com frequência, a aula ministrada não ocorre de uma forma tranquila e 

adequada.  

Outra questão a se considerar é que, infelizmente, boa parte dos professores 

que abandonaram suas turmas e disseram que os estagiários teriam de substituí-los 

não estava muito preocupada com a formação inicial dos graduandos. Como 

comprova o trecho de relatório seguinte, na prática, o professor da Educação Básica 

apenas não quer dar aula16: 

 

TRECHO 13 - Sei que ministrar aulas pode fazer parte do estágio, 
mas percebi claramente que o professor havia solicitado que eu 
assumisse suas turmas naquela manhã, porque simplesmente 
estava cansado. Se ele permanecesse na sala para me auxiliar 
com as turmas, me dar dicas de organização do fazer pedagógico, 
eu até entenderia a experiência. Porém, senti que ele estava me 
mandando para a sala sozinho porque não queria dar aula naquele 
dia e também havia me confessado que não gostava do conteúdo 
programático que eu teria de dar naquele dia. 

 

                                                
16 Trecho retirado de um relatório de estágio produzido no 1o. semestre de 2012. 

58,20% dos alunos não tiveram 
de assumir alguma aula na 
Educação Básica sem 
preparação prévia. 
41,80% dos alunos tiveram de 
passar pela experiência de 
assumir alguma aula na 
Educação Básica sem 
preparação prévia. 
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Outro dado revelador sobre o ambiente de formação docente volta-se para o 

fato dos alunos narrarem em seus relatórios de estágio muito mais aulas de Língua 

Portuguesa especificamente do que de Literatura. Curioso, inclusive, é que, de 

forma geral, as aulas de Literatura só aparecem nas escolas particulares: 

 

TRECHO 14 - Embora tenha acompanhado muito mais aulas de 
gramática do que de literatura, posso dizer que a professora 
utilizava uma linha metodológica tradicional nas aulas sobre as 
escolas literárias. Em uma aula sobre o Trovadorismo, por exemplo, 
ela passou a aula redigindo uma tabela com as características 
dessa escola literária e apenas disse aos alunos que eles teriam de 
saber aquelas características para a prova bimestral. Na aula 
seguinte, não houve reflexão sobre essas características e sobre os 
textos do livro didático. A professora nem chegou a comentar o 
contexto histórico da época. Apenas solicitou que os alunos 
fizessem os exercícios do livro didático. 

 

TRECHO 15 - O que mais me chamou a atenção nas aulas de 
literatura era que a docente não realizava com os alunos exercícios 
de interpretação de textos das obras da escola literária que 
estavam estudando. Tal postura explica porque um dia um aluno 
aproximou-se de mim e disse que apenas precisava decorar 
tabelas para ir bem nas provas de português. 

 

TRECHO 16 - Nas aulas de literatura, percebi que o professor 
usava sempre o mesmo caminho metodológico para passar as 
escolas literárias aos alunos: leitura das características da escola 
literária (que estavam no livro didático) e leitura dos textos do 
período histórico em questão, seguida de uma superficial 
interpretação textual. Em várias situações, percebi que os alunos 
tinham muito dificuldade da interpretação de textos poéticos. 

 

 Percebe-se, por meio dos relatos, inclusive, que havia também uma 

predominância de manifestações negativas de práticas docentes nas aulas de 

literatura, não havendo atividades que poderiam auxiliar, por exemplo, no 

desenvolvimento da capacidade de compreensão e interpretação de textos.  

Entretanto, embora em bem menor número, também foi possível entrar em 

contato com relatos positivos, como os exemplos que seguem: 
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TRECHO 17 - Durante as aulas de literatura, pude notar um 
envolvimento maior dos alunos do que nas aulas de gramática. 
Durante os conteúdos gramaticais, tive a impressão de que os 
alunos queriam apenas saber o que eles tinham de decorar, sendo 
que o mesmo não acontecia nas aulas de literatura. Os alunos 
permaneciam mais quietos e atenciosos, além de fazerem várias 
perguntas durante a fala da professora que claramente havia 
preparado muito bem a aula. 

 

TRECHO 18 - Assisti a 63 aulas de literatura e percebi que quando 
um professor prepara verdadeiramente a aula, tudo transcorre de 
forma mais tranquila. Primeiramente, a professora introduzia o 
contexto histórico da época de determinada obra e depois lia 
trechos de prosas ou poesias aos alunos. Eles participavam muito e 
compreendiam rapidamente que não se pode ignorar a relação 
texto/contexto. 

 

TRECHO 19 - Confesso que em uma das aulas estranhei no início 
a metodologia da professora, mas depois percebi o seu objetivo. 
Logo depois da chamada, a docente colocou para os alunos um 
vídeo do grupo Bonde do Tigrão. Tratava-se da música “Só as 
cachorras”. Os próprios alunos estranharam e deram muitas 
risadas. Terminada a música, a professora pediu que eles 
dissessem do que tratava a música e o que eles achavam das 
imagens mostradas no videoclipe. Todos disseram que a música 
mostrava as mulheres como animais, como “cachorras”, como  a 
própria música as nomeia. Foi a partir dessa fala dos alunos que a 
docente disse que iria naquele dia iniciar um estudo sobre a obra O 
Cortiço, de Aluísio Azevedo. Achei o recurso que a professora 
utilizou para introduzir a obra muito criativo e o mais satisfatório foi 
que os alunos se envolveram muito com a aula depois da utilização 
da música e queriam saber o que na obra havia de semelhante com 
a música. 

 

De qualquer forma, dos 436 alunos que participaram desta pesquisa, 267 

cumpriram seus estágios de Língua Portuguesa no Ensino Médio, etapa da 

Educação Básica na qual se ministram, em função deste conteúdo curricular, aulas 

de gramática, compreensão e interpretação textual, produção textual e literatura. 

Desse total de 267 alunos que observaram práticas no Ensino Médio, apenas 111 

descreveram atividades voltadas para a área da Literatura. 
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Fig. 25 Porcentagem de alunos que vivenciaram ou não aulas de Literatura ao longo do Estágio 

Curricular Supervisionado. 

 

Ademais, o mais lamentável é que dos 111 graduandos que descreveram 

atividades voltadas para a área da Literatura, 73 alunos estavam na rede privada de 

ensino, estando só 38 alunos na rede pública. Tais números demonstram que as 

aulas de Literatura aparecem apenas de forma mais evidente na rede particular de 

ensino. 

 

 

Fig. 26 Porcentagem de ocorrência de atividades voltadas para a área da Literatura na rede pública e 

na rede particular de ensino. 

 

41,57% dos estagiários 
vivenciaram aulas de Literatura 
na Educação Básica. 

58,43% dos estagiários não 
vivenciaram aulas de Literatura 
na Educação Básica. 

65,77% de atividades voltadas 
para a área da Literatura na 
rede particular. 

34,23% de atividades voltadas 
para a área da Literatura na 
rede pública. 
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Outro dado que não pode deixar de ser exposto é que nas aulas de Literatura 

continuam a ser solicitados, de forma geral, apenas os livros que fazem parte das 

listas obrigatórias dos vestibulares das universidades públicas. Dos 111 alunos que 

relataram atividades voltadas para os estudos literários, 83 afirmaram que só 

presenciaram estudos com as obras que seriam cobradas nos exames vestibulares: 

 

 

Fig. 27 Porcentagem de alunos que presenciaram estudos com obras solicitadas  

ou não pelos exames vestibulares. 

 

Vários estagiários chegaram a descrever em seus relatórios que alguns 

alunos, principalmente do Ensino Médio, perguntavam aos seus professores porque 

eles não estudavam, também, obras mais modernas que eles gostavam de ler sem 

serem obrigados a cumprir a leitura por causa de uma avaliação. 

Também se constatou, por meio dos relatórios, que na rede privada de 

ensino, normalmente, há uma divisão bem clara do componente curricular Língua 

Portuguesa17 que se manifesta em aulas de gramática, compreensão e interpretação 

de texto, produção textual e literatura: 

 

TRECHO 20 - Na segunda e na terça-feira, quando só havia uma 
aula de Português em cada dia, o professor observado sempre 
dava aula de gramática; na quarta-feira, quando tinha dobradinha, 

                                                
17 Os trechos reproduzidos foram retirados de relatórios de estágio produzidos do 2o. semestre de 
2010 ao 2o. semestre de 2013. 

25,23% dos alunos 
presenciaram estudos com 
obras não solicitadas pelos 
exames vestibulares 
74,77% dos alunos 
presenciaram estudos só sobre 
as obras solicitadas pelos 
exames vestibulares 
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ministrava aulas de interpretação de texto e, na sexta-feira, ocorria 
a aula de produção textual. 

 

TRECHO 21 - Desde o início o professor me explicara que 
combinava com os alunos o que faria em todas as aulas que dava 
na semana: nas duas aulas que dava na segunda-feira, optava por 
aula de gramática (conteúdo que menos gostava, segundo ele 
próprio); na quarta e na quinta-feira, passava atividades de 
produção textual e na sexta-feira era a vez da Literatura. Quando 
me explicou tal divisão, disse, ainda, que o aluno organizava-se 
melhor quando já sabia se a aula seria de interpretação de texto, 
gramática, produção textual ou literatura. De forma muito enfática, 
ele afirmava: “Organização é tudo!”. 

  

Ademais, detectou-se uma predominância de aulas de gramática nas escolas 

particulares, aulas, inclusive, voltadas intensamente para a gramática normativa, 

pouco se voltando para a linguagem do cotidiano nas mais diversas situações de 

interação verbal, equívoco escolar frequentemente discutido por Antunes (2007). Os 

trechos abaixo descrevem tal constatação18: 

 

TRECHO 22 - Durante as aulas de gramática, acompanhei 
basicamente atividades de circular e classificar termos. Presenciei 
atividades assim no 6o. ano, turma em que a professora pedia para 
circular os substantivos, os adjetivos e os artigos nos textos para 
depois classificá-los; no 7o. ano, em que o docente pedia para grifar 
os sujeitos e os predicados nas frases dadas por ele e no 9o. ano, 
em que os alunos tinham de classificar todas as orações do período 
composto. Embora já tenha lido em vários livros e já tenha 
escutado nas aulas da faculdade que a gramática tem que ser dada 
de uma forma mais funcional, não foi isso que pude acompanhar no 
meu estágio.  

 

TRECHO 23 - Muito se discute sobre o ensino da gramática 
funcional na graduação. Entretanto, em quase todas as aulas, 
assisti a atividades de gramática normativa pura. Como exemplo, 
descrevo uma aula em que a professora solicitou que os alunos 
decorassem a regência dos verbos que estavam no livro, mesmo 
alguns estudantes questionando que nunca viram ninguém utilizar o 
verbo ASSISTIR com a preposição EM.  

                                                
18 Os trechos reproduzidos foram retirados de relatórios de estágio produzidos do 2o. semestre de 
2010 ao 2o. semestre de 2013. 
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TRECHO 24 - Embora em minha formação universitária apareça de 
forma evidente a preocupação com o ensino de uma gramática útil 
para o aluno que hoje cursa a educação básica, não posso deixar 
de relatar que o que vi está longe dessa preocupação. No sexto 
ano, por exemplo, presenciei a docente solicitando que os alunos 
decorassem para a prova uma gigantesca lista de coletivos, muitos 
deles cujos significados os alunos não conheciam e, no sétimo ano, 
o professor afirmar veementemente que os alunos deveriam 
decorar a lista dos verbos de ligação, esquecendo-se de que nem 
todos os verbos são sempre de ligação. A utilização de contextos, 
por meio de frases ou tirinhas, para explicar os itens gramaticais, 
portanto, era quase nula. 

 

Dos 192 alunos que cumpriram estágio em escolas particulares, tais relatos 

foram recorrentes em 154 deles: 

 

 

Fig. 28 Porcentagem de estagiários que assistiram a aulas de gramática predominantemente 

funcionais ou normativas. 

 

Vê-se, dessa forma, que, infelizmente, muitas escolas focam o ensino de 

Língua Portuguesa em longas listas que os alunos têm de memorizar e voltam a 

atenção dos discentes apenas para os nomes dos elementos da língua e não para 

os efeitos que tais elementos podem trazer a um enunciado quando são ou não 

usados.  

19,79% dos estagiários 
assistiram a aulas de gramática 
predominantemente 
funcionais. 
80,21% dos estagiários 
assistiram a aulas de gramática 
predominantemente 
normativas. 
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O melhor seria que o ensino da gramática da Língua Portuguesa fosse mais 

relevante, funcional, contextualizado e interessante até mesmo porque o domínio 

das regras gramaticais não garante eficiência na comunicação do dia a dia. De 

acordo com Antunes (2005, p. 93), a “questão que se coloca para o professor de 

português [...] é que regras ensinar e em que perspectiva ensinar”. Dessa forma, vê-

se que o mais eficaz seria desenvolver nas aulas de Língua Portuguesa a gramática 

que efetivamente é usada nos atos sociais de comunicação cotidiana.  

No âmbito escolar, segundo Soares (2005), as instituições podem, então, ser 

guiadas por duas teorias: a teoria da deficiência linguística e a teoria das diferenças 

linguísticas. Segundo a primeira, os alunos que têm acesso à escola podem ser 

corrigidos linguisticamente sempre que preciso para que substituam sua linguagem 

deficiente pela suposta linguagem correta. Dessa forma, teoricamente, integram-se 

melhor à sociedade. Já de acordo com a teoria das diferenças linguísticas, não 

existem deficiências linguísticas entre os indivíduos. O que há são diferenças 

linguísticas e a escola deveria lidar com esse bidialetalismo para que os alunos 

soubessem utilizar a linguagem mais adequada em função das situações em que se 

encontram.  

Logo, é um equívoco o universo escolar afastar-se desse posicionamento 

linguístico. Seria muito mais acertado se os professores de Língua Portuguesa 

partissem do uso geral para a norma e não o contrário como ainda ocorre em várias 

escolas.  

 O docente também deveria mostrar que a norma culta não é a única que pode 

ser validada como legítima representante da língua. O percurso mais significativo 

para o aluno seria levá-lo a compreender que para cada situação de interação verbal 

vale o modo de falar que é adequado a esse momento. Percebe-se que se deve 

buscar uma visão não-purista e de flexibilidade diante das questões da língua e que 

a escola tem papel importante nessa nova jornada de estudo da língua. 

Curiosamente, outro dado chama a atenção, mas agora em relação às 

escolas públicas. Na rede pública de ensino, foram relatadas, predominantemente 

não aulas de gramática, mas, sim, aulas de interpretação e compreensão textual. O 

problema é que embora as atividades sejam de leitura, compreensão e 
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interpretação, práticas fundamentais para a formação de todo cidadão, as práticas 

não eram relatadas de forma satisfatória, como comprovam os trechos abaixo19: 

 

TRECHO 25 - Das 90 aulas obrigatórias neste semestre, 72 foram 
de compreensão e interpretação. Não acho que as atividades de 
leitura, compreensão e interpretação sejam menos importantes do 
que as aulas de gramática ou produção textual, porém achei 
estranho esse predomínio tão grande de aulas de análise textual. 
Além disso, as atividades não eram aplicadas de forma adequada e 
o professor parecia não se dedicar à atividade. Dia após dia, assisti 
a aulas em que o docente simplesmente entrava na sala, fazia a 
chamada, abria o livro e pedia para que os alunos lessem o texto 
de determinada página e respondessem às questões de 
compreensão e interpretação. Na outra aula, o professor dizia que 
eles poderiam usar a aula para terminar a atividade e na aula 
seguinte, pedia que eu colocasse as respostas na lousa. Depois 
disso, o processo se repetia com outro texto.  

 

TRECHO 26 - As aulas de interpretação textual não me pareceram 
eficazes. A professora nem lia o texto coletivamente com os alunos. 
Na verdade, ela solicitava que os alunos lessem sozinhos, que 
respondessem os exercícios e apenas vistava os cadernos. Nem 
mesmo a correção das questões de compreensão e interpretação  
era feita em sala de aula em voz alta. 

 

TRECHO 27 - No 6o. ano, cheguei a presenciar alunos 
questionando se não haveria leitura em voz alta do texto em 
estudo, prática da qual eles gostavam. Já no 9o ano, ouvi 
estudantes perguntando se eles não fariam um debate sobre o 
assunto tratado no texto dado pela professora. 

 

Ao se levar em consideração o predomínio de experiências positivas ou 

negativas ao longo do estágio, dos 436 alunos que participaram desta pesquisa, 

pode-se afirmar que, infelizmente, grande parte passou por um predomínio de 

experiências negativas no ambiente escolar do Ensino Fundamental II e do Ensino 

Médio. Por meio dos relatórios, chega-se à conclusão de que 72,71% dos 

graduandos relataram práticas predominantemente inadequadas de atividade 

docente: 
                                                
19 Os trechos reproduzidos foram retirados de relatórios de estágio produzidos do 2o. semestre de 
2010 ao 2o. semestre de 2013. 



 87 

 

 

Fig. 29 Número de alunos que relataram práticas predominantemente adequadas ou inadequadas. 

 

Entretanto, é fundamental dizer que o estágio também pode ocorrer de forma 

tranquila, produtiva, agradável e significativa. Há relatórios que comprovam também 

que existem escolas que recebem bem os estagiários. Da mesma forma, por meio 

da leitura atenta dos textos produzidos pelos futuros professores, observa-se que, 

felizmente, muitos docentes em plena atividade preocupam-se verdadeiramente com 

a formação inicial dos estagiários, oferecendo, inclusive, material didático e 

paradidático, mas acima de tudo mostrando que a profissão docente pode ser muito 

gratificante para o ser humano e que o professor tem grande responsabilidade 

social. Os trechos de relatórios a seguir comprovam tal afirmação20: 

 

TRECHO 28 - Desse modo, o estágio na Educação Básica é 
fundamental para o aprendizado acadêmico, pois o estagiário tem a 
oportunidade de ver o que se aprende em sala de aula ser aplicado 
na prática, durante sua vivência. No estágio, o contato com a 
realidade em uma classe de aula é o que o torna um graduando 
mais competente e preparado quando finalizar sua licenciatura, 
uma vez que já foi exposto a diversas situações e tem um melhor 
discernimento de qual linha metodológica se encaixa melhor tanto 
com o seu perfil, quanto com o perfil da classe que assumirá. Além 
de descobrir quais são as metodologias que dão e não dão certo na 
hora de ajudar seu aluno a compreender a matéria, percebe 

                                                
20 Os trechos reproduzidos foram retirados de relatórios de estágio produzidos do 2o. semestre de 
2010 ao 2o. semestre de 2013. 
 

119 alunos relataram práticas 
predominantemente 
adequadas. 

317 alunos relataram práticas 
predominantemente 
inadequadas. 
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também qual é a melhor postura a se adotar para atrair a atenção 
de seus educandos, entretê-los com a matéria e ajudá-los a 
desenvolver sua cognição e seu equilíbrio emocional. 

 

TRECHO 29 - Posso afirmar que esse período de observação do 
trabalho desenvolvido pela Professora X foi de grande valia para a 
formação de minhas bases teórica e prática, pois me fez refletir 
sobre o papel que o educador tem. Se o trabalho em sala de aula 
for feito com afinco e prazer, o resultado na vida do educando será 
positivo. Do contrário, poderá acarretar entraves que 
posteriormente servirão como barreiras a serem superadas pelos 
alunos da Educação Básica até o Ensino Superior. No meu caso, 
sem demagogias e sem medo de exagerar, posso dizer que tive o 
prazer de estar presente em momentos que envolveram muito mais 
que transmissão de saberes pura e friamente. Ao contrário, obtive 
um exemplo de postura e de sabedoria para minha vida, como 
educadora ou simplesmente como ser humano. 

 

TRECHO 30 - Por meio das aulas assistidas e com a ajuda do 
professor observado, percebi que não basta colocar o conteúdo na 
lousa e passar exercícios de completar espaços. É preciso primeiro 
avaliar o conhecimento que os alunos já possuem através de 
atividades que permitam que os alunos aprendam a língua pelo uso 
e por associações. O docente que me acompanhou durante a maior 
parte das aulas, mostrou-me que o aluno precisa aprender a 
enxergar as relações estabelecidas pela língua e a importância do 
uso dessas relações. Além disso, deve entender as situações em 
que ele deverá usar a norma culta da língua a fim de não sofrer 
preconceito linguístico. [...] Por fim, afirmo que embora o cenário 
das escolas públicas do Estado de São Paulo esteja crítico, não se 
pode perder a esperança por uma educação melhor, não 
opressora, pois percebi que grande parte do processo educacional 
depende basicamente do educador e de sua metodologia. A 
expressão-chave para o aprendizado dos alunos é 
comprometimento docente. 

 

TRECHO 31 - Foi fundamental o estágio na medida em que 
acompanhei uma docente que procura mostrar aos alunos que as 
disciplinas escolares têm utilidades práticas e que não existem para 
“dificultar suas vidas”. A educadora investe em abordagens 
dinâmicas, ambientes descontraídos e animação no contato com os 
estudantes, demonstrando alegria ao ensinar, questão muito 
discutida por Paulo Freire.   

 

Infelizmente, porém, de forma geral, só o professor universitário que 

supervisiona o Estágio lê relatos tão ricos. É claro que alguns relatos surgem 
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durante as aulas das disciplinas pedagógicas, mas com um número grande de 

alunos por sala, cerca de 35, e com uma aula semanal, é impossível que todos 

narrem com riqueza de detalhes e sensações as experiências que vivenciaram.  

Quando bem feito, o relatório pode representar a síntese de tudo o que fora 

visto e vivenciado ao longo do período estagiado. É inquestionável, portanto, sua 

valia para o estagiário que o produz. A presente pesquisa decidiu buscar, então, 

uma nova forma de acompanhar o Estágio Curricular Supervisionado por meio do 

mundo virtual, ambiente presente de forma cada vez mais intensa na vida das 

pessoas. O próximo capítulo tratará desse universo virtual. 
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3 OS COMPUTADORES, A INTERNET E AS REDES SOCIAIS NO 
MUNDO MODERNO E NO AMBIENTE EDUCACIONAL 

 

 

O uso dos meios de comunicação, de um 
lado, desafia, mas, de outro, possibilita uma 
amplitude da criatividade do professor e do 
educando. O problema é que as escolas 
estão sempre muito atrasadas com relação ao 
uso da tecnologia. 

Paulo Freire 

 

 

3.1 OS COMPUTADORES E A INTERNET NAS ESCOLAS 

  

 

 Historicamente, pode-se afirmar que o termo tecnologia sempre existiu. Na 

Idade da Pedra, a humanidade já usava tecnologia em seu cotidiano. Com astúcia e 

engenhosidade, os homens usavam água, fogo, pedras, madeira e ossos de animais 

para viver, sobreviver, dominar, matar ou afugentar animais ou outros indivíduos que 

os ameaçavam.  

 Novas tecnologias eram criadas e, dessa forma, o homem tentava viver mais 

e buscava uma melhor qualidade de vida. Vieram depois lanças de metal e a 

utilização de animais que auxiliavam nos combates. Da mesma forma, pequenas 

canoas e modestos barcos transformaram-se em grandes caravelas e fortes navios; 

simples armas modernizaram-se e tornaram-se pesados materiais bélicos. Além 

disso, de acordo com Kenski (2007, p. 16), “sucessivamente, com o uso de 

inovações tecnológicas cada vez mais poderosas, os homens buscavam ampliar 

seus domínios e acumular cada vez mais riquezas”. 
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 No período intitulado como Guerra Fria (1945 a 1991) - época de conflitos 

políticos, militares, sociais, econômicos e ideológicos entre os Estados Unidos e a 

até então União Soviética -, por exemplo, houve grandes avanços científicos e 

tecnológicos na medida em que países vinculados aos dois blocos buscavam, por 

meio de seus centros de pesquisas, a ampliação de suas capacidades de 

comunicação e de seus poderes políticos e econômicos.   

 Essa busca permanece viva até hoje. É assim que as invenções migram dos 

centros de pesquisa de diversas nações para a casa dos indivíduos comuns e, 

frequentemente, mudam o dia a dia das pessoas. Foi assim, também, com o 

computador, com a Internet e com as redes sociais. A Internet, por exemplo, surgiu 

exatamente durante a época da Guerra Fria, em 1969, por meio dos estudos e 

pesquisas de uma agência do governo estadunidense que buscava comunicação 

entre suas bases militares. 

 Na década de 1990, havia a web 1.0, uma Internet estática que existia para 

os usuários terem acesso a informações. Ao tratar da principal característica da web 

1.0, Peña e Allegretti (2012, p. 99) expõem que: 

 

era um banco de dados, um repositório de informações, onde a 
atitude do usuário se restringia à coleta de informações 
segmentadas. Este fato se explica pela falta de conhecimento da 
linguagem de programação computacional dos usuários. O usuário 
ativo consistia em saber localizar as informações, sendo estas um 
produto acabado para ser acessado. 

 

 Dessa forma, não havia interação até que em 2004, Tim O’Reilly nomeou a 

nova Internet que surgiu como web 2.0 a partir da qual, em função de seu sistema 

de tráfego de informações e seu armazenamento, já era possível personalizar 

páginas - por meio da alteração de plano de fundo, por exemplo - e inserir e alterar 

informações: 

 

Qualquer pessoa passa a ser protagonista na rede. O espaço da 
autoria, que anteriormente era reservado a especialista renomado 
financiado por um editorial, com a web 2.0 passa a ser outro. 
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Alteram-se as formas de publicação e a autoria passa a ser domínio 
de qualquer indivíduo. Na web 2.0, o fluxo de informação passa ser 
fluido e expandido (PEÑA; ALLEGRETTI; 2012, p. 100). 

  

Essa Internet dinâmica criou a possibilidade de aprendizado por meio de 

dispositivos e ambientes virtuais que não existiam com a web 1.0. Trata-se de uma 

aprendizagem colaborativa que se dá através de uma perspectiva democrática, 

sendo que fazem parte deste universo as redes digitais: 

 

As redes sociais na Internet ampliaram as possibilidades de 
conexões, ampliaram também a capacidade de difusão de 
informações. Algumas redes sociais pensadas como um canal de 
relacionamento e divulgação de informação acabaram tornando-se 
comunidades virtuais de aprendizagem dos mais diversificados 
temas, onde participam usuários especialistas e interessados que 
não se conhecem entre si, mas cujo interesse na troca de 
experiência e na discussão sobre a temática os leva à participação 
e consequentemente à aprendizagem colaborativa (PEÑA; MASINI, 
2010, p. 56). 

 

 Além disso, não se pode esquecer de que “a evolução da tecnologia alterou a 

relação homem-máquina”; de que “os sistemas operacionais tornaram-se mais 

amigáveis” e de que “a mobilidade dos dispositivos midiáticos digitais facilita o 

acesso imediato aos bancos de dados, otimizando a relação tempo e espaço” 

(PEÑA; ALLEGRETTI; 2012, p. 100). É o surgimento da chamada sociedade híbrida. 

O indivíduo passa a delegar parte das informações, que antes ficavam em sua 

memória, aos dispositivos tecnológicos digitais e, por isso, torna-se dependente 

dela. 

Também é importante ressaltar que o usuário deixou de apenas usufruir da 

rede e passou a ter a chance de contribuir com ela, como o que ocorre, hoje, com a 

Wikipédia, ferramenta na qual qualquer indivíduo tem a oportunidade de acrescentar 

ou excluir dados e editar conteúdos. 

 Todavia, essa nova possibilidade criou um problema: o excesso de 

informações incorretas ou não tão úteis. Foi essa problemática que gerou, por volta 

de 2007, a web 3.0, sendo que ela diferencia-se da web 2.0 principalmente pelo fato 
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de a web 2.0 conectar pessoas e a 3.0 buscar a conexão de informações na medida 

em que o usuário, por exemplo, digita uma ou duas frases no navegador de sua 

preferência e a rede cruzará as informações existentes na web para mostrar ao 

usuário o resultado da busca com maior rapidez. 

 É nesse contexto que a aprendizagem ganha uma nova significação. Peña e 

Allegretti (2012, p. 101) explicam que: 

 

Os dispositivos midiáticos existentes na sociedade híbrida nos 
permitem imergir nos ambientes virtuais, ampliando as condições 
do sujeito para criar, vivenciar, acessar informações diversificadas, 
aumentando significativamente a potencialidade de e para 
aprender. [...] Na sociedade híbrida a aprendizagem é uma ação 
contínua que se dá na relação individual e coletiva, na qual o 
avanço de uma interfere na outra e vice-versa, sem uma hierarquia 
estabelecida [...]. 

  

Se a mobilidade dos dispositivos midiáticos digitais invadiu o cotidiano de 

parte da população e se a aprendizagem foi ressignificada, fica evidente que o 

ambiente escolar, agora considerado uma escola híbrida21, não pode ignorar tal 

realidade:  

 

Às instituições educacionais, cabe preparar seus alunos para essa 
nova forma de aprendizado; ensinando-os a acessar, buscar, 
selecionar e criar participando desse novo ambiente e sabendo lidar 
com as inúmeras possibilidades oferecidas. No entanto, parece que 
tais instituições ainda não se atentaram ao fato de que o ensino é 
também uma relação de comunicação e que, obviamente, é 
necessário maior comprometimento com as novas formas de 
comunicação proporcionadas pelas TIC (PEÑA; ALLEGRETTI; 
2012, p. 102). 

 

No universo escolar brasileiro, os computadores foram introduzidos, 

gradualmente, a partir da década de 1980 e, desde o início de sua utilização, há 

constantes discussões sobre a sua eficácia para o processo de ensino-

                                                
21 Peña e Allegretti (2012, p. 103) definem a escola híbrida como “aquela que se encontra em um 
espaço físico determinado e se expande, a partir do momento que o mundo virtual passa a fazer 
parte integrante do ambiente de ensino e aprendizagem escolar”. 
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aprendizagem, principalmente pelo pequeno número, sobretudo no Brasil, de relatos 

de experiências e estudos que possam subsidiar posicionamentos mais concretos 

sobre o tema em questão. A Internet, por sua vez, chegou ao Brasil em 1995, com o 

lançamento da Internet comercial. 

 Apesar dos questionamentos, objetivava-se usar o computador e a Internet 

como uma ferramenta de investigação, de construção, de divulgação e de produção 

de conhecimento: 

  

melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, criando 
o que chamava de nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares 
mediante incorporação adequada das novas tecnologias da 
informação pelas escolas [...], propiciando uma educação voltada 
para o desenvolvimento científico e tecnológico, educando para uma 
cidadania global em uma sociedade tecnologicamente desenvolvida 
(OLIVEIRA, 2006, p. 20). 

 

Entretanto, não se pode ignorar o fato de a rede particular apresentar, grosso 

modo, uma infraestrutura completamente diferente do que se encontra na rede 

pública. De acordo com a pesquisa TIC Educação 2012, do Comitê Gestor da 

Internet no Brasil (CGI.br),    

 

A sala de aula, como local que concentra a rotina dos alunos na 
escola, ainda tem uma lacuna na presença de computador e 
acesso à Internet. Apenas 7% das escolas públicas possuem 
computadores instalados nas salas de aula, proporção que chega a 
26% das escolas particulares. O mesmo ocorre com as velocidades 
de conexão à Internet. Enquanto na rede pública a velocidade de 
conexão se concentra na faixa de 1 a 2 Mbps, na rede particular a 
maioria das escolas apresenta velocidades superiores a 8 Mbps 
(BARBOSA, 2012, p. 26). 

 

 

Além disso, enquanto a maior parte das instituições da rede privada possui 

laboratórios de informática, o mesmo ainda não acontece na rede pública. Faz-se 

necessário ressaltar também que a capital do estado de São Paulo, onde ocorreu a 
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proposta de trabalho que deu origem a esta pesquisa, infelizmente, não reflete o real 

contexto educacional brasileiro. 

 Por outro lado, muitos docentes da Educação Básica e do Ensino Superior 

ainda se negam a utilizar computadores e Internet em sala de aula, alegando 

acharem inadmissível que a máquina e o mundo virtual substituam o papel do 

professor. Entretanto, de acordo com as ideias de Lévy (1998, p. 29), a inserção da 

linguagem dos computadores na vida cotidiana dos alunos e, consequentemente, no 

universo escolar é inevitável:  

 

As crianças aprenderão a ler e escrever com máquinas editoras de 
texto. Saberão servir-se dos computadores como ferramentas para 
produzir sons e imagens. Gerirão seus recursos audiovisuais com o 
computador, pilotarão robôs, consultarão familiarmente os bancos de 
dados. Todas as evoluções que se estão esboçando na área 
educacional estão em congruência com as modificações das 
atividades cognitivas observadas em outras áreas. O uso dos 
computadores no ensino prepara para uma nova cultura 
informatizada. 

 

Todavia, outros docentes chegam, até mesmo, a dizer que não entendem 

como um computador pode ser mais interessante e atrair mais a atenção dos 

educandos do que o próprio professor. Setzer (2005, p. 114) explica que se o 

computador 

 

atrai mais a atenção dos estudantes do que um professor, isso pode 
significar que este não tem uma ideia adequada do que vem a ser 
uma criança ou um jovem, ou está atrelado a um currículo, método e 
ambiente que contradizem as qualidades de seus alunos. 
Provavelmente suas aulas são demasiadamente abstratas, dirigidas 
para o intelecto dos alunos, e não para os seres completos deles. 
Assim, os alunos não conseguem identificar-se com o conteúdo 
sendo transmitido, sentindo-se oprimidos e achando que as aulas 
são monótonas. 
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 Na verdade, nem os professores serão substituídos por computadores nem os 

computadores são, ou serão, mais atraentes do que os bons educadores. O que 

ocorre hoje é que é possível variar as estratégias de ensino e aprendizagem: 

 

Admitir que muitas das propostas atuais para o uso do computador 
em sala de aula têm eficácia duvidosa ou comprovadamente nula 
não implica a defesa do abandono, e sim do refinamento desse 
instrumento, o que inclusive pode e dever ser feito a partir das 
experiências já em andamento (FALCÃO, 1989, p. 254). 

 

Corroborando com esta afirmação de Falcão, Peña e Allegretti (2012, p. 99) 

explicam que: 

 

A Instituição escola é responsável por atender os pressupostos 
requeridos pela sociedade que a ela outorga a função de educar por 
meio dos processos de escolarização. Para tanto, da mesma forma 
que os diferentes setores da sociedade se adaptam às inovações em 
curso, a escola, como parte corresponsável nos processos de 
inovação e mudança, deve estar adaptada e preparada para 
desempenhar seu papel. 

 
 

No caso da Internet, por exemplo, a sua utilização possibilita a combinação 

das linguagens verbal, sonora e imagética; propicia maior rapidez na busca por 

informações e oferece interatividade em tempo real com pessoas de todo o mundo. 

Ela não anula a figura do professor. Demo (2006, p. 86) torna essas afirmações 

muito evidentes ao dizer que: 

 

Quem aprende é o ser humano, não a máquina. Quem é interativo é 
o ser humano, não o software. [...] Pode ser que esta maneira de 
colocar ignore potencialidades vertiginosas das máquinas, que até o 
momento não alcanço observar. Vejo as máquinas como ferramentas 
extremamente úteis, mas não percebo nelas o traço humano de 
inteligência. O computador ultrapassa o poder da mente humana em 
várias dimensões, como processar e armazenar informação, calcular, 
sem falar na velocidade crescente de seu funcionamento, mas tudo 
isso não consegue, pelo menos ainda, sequer simular o que uma 
máquina hermenêutica, interpretativa, semântica, complexa e não-
linear faz, como é o cérebro humano. 
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O foco dessa questão, de fato, centra-se na dinâmica da aula preparada pelo 

docente e na postura do mesmo durante as atividades realizadas ao longo do ano 

letivo.  Partindo de uma fórmula equivocada, alguns professores, até mesmo 

universitários, levam seus discentes aos laboratórios de informática e deixam-nos 

livremente navegando na Internet. Durante esse tipo de aula, por exemplo, não é 

difícil ouvir alunos questionando o que eles devem fazer, qual tema deve ser 

investigado, qual site devem visitar: 

 

Apesar da falta de resultados positivos, os professores encaram o 
computador como a ferramenta que finalmente pode levar os alunos 
a estudar. Nesses casos, o computador é visto como um adoçante 
artificial, transformando aquilo que é hoje o remédio amargo da 
aprendizagem escolar em algo palatável para crianças que 
cresceram nas calorias vazias da TV. [...] Usar o computador como 
adoçante educacional é uma desonestidade pedagógica, 
introduzindo um aditivo prejudicial na dieta educacional, que muitas 
vezes se acaba tornando um vício (SETZER, 2005, p. 113). 

 

 Docentes malformados, pouco informados, sem entusiasmo e sem 

comprometimento usam ferramentas tecnológicas sem nenhum propósito evidente. 

De acordo com Pocho (2010, p. 07), “para que os alunos interajam 

pedagogicamente com ela, de modo crítico e criativo, torna-se necessário que os 

professores conheçam e saibam utilizar educacionalmente as tecnologias 

disponíveis”. O equívoco, portanto, está no mau uso da ferramenta e não na 

ferramenta propriamente dita. Moran (2000, p. 22) expõe que 

 

há uma expectativa de que as novas tecnologias nos trarão soluções 
rápidas para o ensino. Sem dúvida as tecnologias nos permitem 
ampliar o conceito de aula, de espaço e tempo, de comunicação 
audiovisual, e estabelecer pontes novas entre o presencial e o virtual, 
entre o estar juntos e o estarmos conectados a distância. Mas se 
ensinar dependesse só de tecnologias já teríamos achado as 
melhores soluções há muito tempo. Elas são importantes, mas não 
resolvem as questões de fundo. Ensinar e aprender são os desafios 
maiores que enfrentamos em todas as épocas e particularmente 
agora em que estamos pressionados pela transição do modelo de 
gestão industrial para o da informação e do conhecimento. 



 98 

 

Na verdade, “existe hoje a ilusão de que a tecnologia resolverá todos os 

problemas da educação” (ESPÍRITO SANTO, 2012, p. 22). O computador e a 

Internet não são recursos milagrosos. Eles não são a solução para todos os atuais 

problemas da educação que ainda se mostra profundamente tradicional e, até certo 

ponto, cansativa e maçante. Sem objetivos claros para a sua utilização, ambos 

acabam atuando como outras ferramentas que parecem só maquiar o contexto 

educacional para que as instituições de ensino promovam-se como modernas: 

 

Apelar para o computador em busca de socorro porque ele pode 
processar abstrações de maneira suave e atrativa, mostrando uma 
paciência infinita, obedecendo cegamente aos comandos que se lhe 
dão, e não dar notas baixas é simplesmente uma questão de achar 
uma forma mais sedutora de ensinar da maneira errada tradicional. 
(idem, ibidem, p. 114) 

 

Se a aula é extremamente enfadonha e desgastante, o computador e a 

Internet serão, sim, mais motivadores. Contudo, para que a máquina seja 

empregada da melhor forma possível em sala de aula, faz-se necessário, antes de 

mais nada, que o docente prepare-se, organize-se e justifique o seu uso ao longo de 

qualquer atividade. 

Nesse contexto, também é indispensável que as tecnologias realmente 

estejam à disposição do corpo docente das escolas públicas e privadas: 

 

Resta sempre outro desafio também preocupante, que é o acesso 
aos meios eletrônicos, em particular em localidades distantes e 
menos desenvolvidas. As secretarias de educação municipais e 
estaduais precisariam ocupar-se disso, no sentido de garantir tal 
acesso minimamente, como regra sob a perspectiva coletiva (lugar 
ou lugares coletivos de acesso). Uma “casa do professor” onde ele 
possa trabalhar com a Internet, entre outras atividades 
reconstrutivas, poderia ser ideia apropriada. [...] Seria fundamental 
retirar o contra-argumento do professor de que não tem chance, não 
tem livro, não tem Internet (DEMO, 2006, p. 122). 
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É importante lembrar que a sociedade moderna torna-se altamente centrada e 

dependente de máquinas que estão presentes em muitas atividades humanas 

rotineiras. Setzer (2005, p. 88) expõe que: 

 

De fato, não se encontra um automóvel ou uma máquina de lavar 
roupa dentro de um escritório, de um dormitório ou entre as 
máquinas de uma fábrica. No entanto, pode-se muito bem encontrar 
computadores nesses locais. Devido a esse uso universal, cada vez 
mais crescente, é necessário ensinar tanto o que eles são como a 
usá-los em aplicações de utilidade geral, mostrar como podem ser 
bem e mal empregados. 

 

Logo, seria de grande proveito se a maioria dos alunos formasse um 

posicionamento reflexivo sobre seus benefícios e malefícios. Os discentes 

chegariam, então, à conclusão de que o computador deveria representar apenas um 

instrumento de trabalho, usado a favor do ser humano e, talvez, esse espírito crítico 

em relação aos computadores impediria que tantos jovens permanecessem ligados 

à máquina durante tanto tempo, por exemplo. Ou então, mostraria também o perigo 

de a Internet ser usada como um livro aberto sobre a vida e sobre o dia a dia de 

cada um. Em relação a esse ponto de vista, Kenski (2007, p. 43), quando trata dos 

computadores e da Internet, explica que: 

 

Não basta adquirir a máquina, é preciso aprender a utilizá-la, a 
descobrir as melhores maneiras de obter da máquina auxílio nas 
necessidades de seu usuário. É preciso buscar informações, 
realizar cursos, pedir ajuda aos mais experientes, enfim, utilizar os 
mais diferentes meios para aprender a se relacionar com a 
inovação e ir além, começar a criar novas formas de uso e, daí, 
gerar outras utilizações. Essas novas aprendizagens, quando 
colocadas em prática, reorientam todos os nossos processos de 
descobertas, relações, valores e comportamentos. 

 

 A fim de que os educandos realmente atinjam essa postura crítica em relação 

ao computador e à Internet, o professor deve criar dinâmicas, durante o cotidiano 

escolar, que se façam úteis para o desenvolvimento dos mesmos. Cabe lembrar, 
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dessa forma, o papel decisivo dos docentes nesse novo processo de formação do 

conhecimento que passou a existir com a Internet. 

Como na Internet opera-se com um grande número de informações, é 

imprescindível discriminar os dados, verificar a credibilidade das fontes, comparar 

diferentes visões apresentadas e checar a qualidade das informações. A grande 

questão que se coloca consiste em determinar de que maneira os computadores e a 

Internet devem ser empregados. 

 Infelizmente, porém, embora muitas instituições de ensino já utilizem há anos 

o computador e a Internet no ambiente escolar, normalmente, as atividades 

continuam finitas no tempo e no espaço restrito da sala de aula, ou seja, os 

trabalhos escolares que fazem uso do computador e da Internet, de modo geral, 

limitam-se ao espaço físico das escolas. Da mesma forma, as propostas, 

geralmente, continuam ligadas a uma única disciplina e são estruturadas, 

rotineiramente, por um único professor. 

O ensino não se faz apenas por meio dos instrumentos tecnológicos. O 

computador e a Internet, por exemplo, são utilizados como um componente auxiliar 

no processo educativo. Todavia, hoje, é inegável que eles sejam ferramentas de 

extrema relevância no processo de ensino-aprendizagem de jovens que habitam um 

mundo que se torna, diariamente, mais informatizado, interativo, midiatizado e 

virtual.  

Freire (2009, p. 87), há anos, tendo em vista as características da educação 

do Brasil, já ditava: “Não tenho dúvida nenhuma do enorme potencial de estímulos e 

desafios à curiosidade que a tecnologia põe a serviço das crianças e dos 

adolescentes”.  

Não se trata, assim, de um aprendizado individual que se concentra, única e 

exclusivamente, na livre navegação em sites e na coleta de informações na Internet. 

Durante a execução de trabalhos bem elaborados, pode haver trocas entre professor 

e aluno e entre os próprios alunos. Contudo, para que as tecnologias possam trazer 

mudanças reais e significativas para o processo educativo, é necessário que elas 

sejam incorporadas pedagogicamente e de forma pensada e bem elaborada. 

Portanto, mais importante que o uso do computador ou da Internet, é a capacidade 
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de adequação do processo de ensino-aprendizagem aos objetivos que levam o 

educando ao encontro do desafio de aprender. 

Além disso, atualmente, o computador e a Internet não trazem só novas 

possibilidades para o universo educacional. Na verdade, hoje, ambos não 

representam apenas um novo recurso estudantil. Eles transcenderam o espaço das 

instituições de ensino e invadiram a vida cotidiana da maioria das pessoas, 

alterando, inclusive, as relações sociais e o próprio desenvolvimento afetivo e 

cognitivo dos indivíduos: 

 

As tecnologias existentes no ciberespaço amplificam, exteriorizam e 
modificam numerosas funções cognitivas humanas. A memória 
humana se amplia e se exterioriza. Ela passa não apenas como 
função do cérebro, mas também como rede de informações 
acessíveis em diferentes suportes tecnológicos (LÉVY, 1999, p. 
47).   

 

É por isso, também, que vários estudiosos, como Morin (1999), afirmam que o 

modelo de educação mais adequado ao mundo virtual seja o transdisciplinar - 

composto de um conjunto de áreas, com objetivos múltiplos, que se relacionam entre 

si - e não o multidisciplinar - segundo o qual o ensino baseia-se em um conjunto de 

áreas, com objetivos múltiplos, desconectadas entre si.  

Abandona-se, assim, um processo de construção de conhecimento de forma 

compartimentada, segmentada, e surge a partir de agora, naturalmente, um 

mecanismo totalmente interligado no qual as pessoas estão cada vez mais 

conectadas umas com as outras. A base do funcionamento da Internet, inclusive, 

também é transdisciplinar. Ao se utilizar a Wikipédia, por exemplo, é facilmente 

compreendido que, por meio dela, navega-se entre inúmeros conceitos que estão 

relacionados a diferentes áreas do conhecimento e encontram-se milhares de 

artigos e definições interligados por um hipertexto22. 

                                                
22 Conceito que define um texto digital ao qual se ligam outros conjuntos de textos verbais ou não 
verbais por meio de hiperlinks, que se apresentam de forma destacada ao longo do texto digital 
principal e que oferecem novos conjuntos de informação que ampliam, explicam ou complementam 
as informações do texto inicial. 
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Ademais, só aumenta o número de pessoas conectadas diariamente à 

Internet. Segundo o Ibope Nielsen Online, de acordo com uma pesquisa realizada 

em 201123, constatou-se que o brasileiro gasta em média 66 horas por mês na 

Internet, o que representaria cerca de 2 horas por dia. Assim, são postadas infinitas 

informações, criando-se inúmeras webpages. Tais novas possibilidades impregnam 

a cultura e espalham-se cada vez mais. É a cibercultura. Segundo Lemos (2003, p. 

12),  

 

podemos entender a cibercultura como a forma sociocultural que 
emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as 
novas tecnologias de base microeletrônica que surgiram com a 
convergência das telecomunicações com a informática. 

 

Todas estas mudanças afetaram a aquisição de conhecimentos. Por isso, se 

unidos ao uso do computador e da Internet - elementos tão presentes na vida das 

pessoas -, os trabalhos acadêmicos, talvez, pudessem se tornar mais significativos 

para os alunos. O processo de ensinar e de aprender não se limita à sala de aula. 

Por que, então, não fazer uso do mundo virtual que cerca o mundo hoje e faz com 

que milhares de pessoas interajam e se comuniquem? 

É a partir desse raciocínio que surgiu a proposta de se utilizar o Facebook 

como fórum de acompanhamento dos estágios supervisionados curriculares pelos 

quais passam os graduandos do Curso de Letras24. É inquestionável hoje o número 

de usuários dessa rede social. O foco central foi usar uma linguagem que é utilizada 

de forma rotineira pelos graduandos, movimentar o processo educativo e gerar 

novas mediações entre a abordagem do professor, a compreensão dos alunos e o 

conteúdo desenvolvido nas aulas. 

 

 

                                                
23 Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL1366056-6174,00-
BRASILEIRO+GASTA+HORAS+POR+MES+NA+INTERNET+DIZ+ESTUDO.html Acesso em 12 
junho 2013. 
24 Os nomes das instituições de Ensino Superior que ofereceram os relatórios de estágio foram 
suprimidos uma vez que não havia a necessidade de identificar as universidades. 
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3.2 A REDE SOCIAL FACEBOOK NA ATUALIDADE 

 

 

 Relatos do próprio Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, demonstram que 

a ideia que gerou a criação da rede social mais famosa do mundo surgiu em 

setembro de 2003, quando Zuckerberg estava no segundo ano da graduação em 

Ciência da Computação na Universidade de Harvard. 

 Naquele mês, em um determinado dia, ele decidira levar para seu quarto um 

quadro-branco no qual iniciaria um esquema com um emaranhado de fórmulas e 

símbolos que já esboçavam as ideias para a criação de uma nova rede na Internet. 

De acordo com Kirkpatrick (2011, p. 27), o fundador do Facebook: 

 

Passava horas a fio escrevendo códigos de software, 
independentemente da quantidade de trabalho acadêmico que 
precisasse fazer para as outras matérias não ligadas à 
computação. Dormir nunca era uma prioridade. Quando não estava 
diante do quadro-negro, Zuckerberg estava debruçado sobre o 
computador em sua mesa na sala, hipnotizado pela tela. 

 

 Logo nos primeiros dias, Zuckerberg criou um software, hospedado na rede 

de Harvard, cujo nome era Course Match. Tratava-se apenas de uma possibilidade 

que auxiliava os alunos a escolher as disciplinas que cursariam em função dos 

estudantes que já estavam matriculados na mesma. Para tanto, bastava que o 

universitário clicasse no nome da disciplina para saber quem já estava inscrito nela 

ou no nome dos educandos para saber quais matérias aquela pessoa havia 

escolhido. Como a busca por relacionamentos sociais é muito frequente entre os 

jovens, naturalmente, o software foi usado de forma bem intensa e teve grande 

aceitação. 

 Entusiasmado com o sucesso do Course Match, o irreverente Zuckerberg 

decidiu passar para o seu próximo projeto em seguida. Foi, assim, que surgiu, em 

outubro de 2003, depois de uma jornada de oito horas, o Facemash, uma plataforma 
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que buscava descobrir quem era a pessoa mais atraente do campus. Na prática, 

Zuckerberg utilizou um código de computador normalmente usado para classificar 

jogadores de xadrez. Assim, os usuários eram convidados a comparar duas fotos de 

pessoas do mesmo sexo e dizer qual era a mais atraente. À medida que uma 

pessoa era bem avaliada, sua imagem era comparada com as de outras pessoas 

também consideradas cada vez mais atraentes (MEZRICH, 2010). 

 Paralelamente ao Facemash, Zuckerberg mantinha um diário no qual, durante 

uma de suas desilusões amorosas, postou adjetivos ofensivos referindo-se a uma 

ex-namorada, situação que o fez pensar se não seria divertido comparar os alunos a 

animais em sua nova criação. Felizmente, essa brincadeira desrespeitosa e 

desagradável foi esquecida. Billy Olson, um ator dramático que tinha em Harvard um 

quarto próximo ao cômodo de Zuckerberg, “sugeriu comparar as pessoas umas com 

as outras, colocando apenas ocasionalmente a foto de um animal de fazenda. 

Quando o programa foi lançado, os animais haviam desaparecido totalmente da 

história” (KIRKPATRICK, 2011, p. 31). 

 Sem dar importância para a privacidade das pessoas e agindo como um 

hacker, Zuckerberg conseguiu ter acesso às fotos - tiradas no dia da chegada dos 

calouros à universidade - de nove alojamentos de Harvard, de um total de doze. Tais 

fotos faziam parte dos chamados “facebooks” dos alojamentos. Com as fotos em seu 

computador, só faltava testar o seu projeto.  

Em 2 de novembro de 2003, Zuckerberg enviou e-mails para seus amigos 

com os seguintes dizeres: “Fomos admitidos em Harvard pela nossa aparência? 

Não. Seremos julgados por ela? Sim”. No mesmo e-mail, ele dizia que apenas queria 

que seus amigos testassem o projeto e fizessem sugestões de melhora. Entretanto, 

quando os universitários começaram a usar, não pararam mais. Assim o Facemash 

tornou-se um sucesso instantâneo apesar do próprio jornal da universidade, o 

Harvard Crimson, ter publicado um texto que defendia a ideia de que Zuckerberg 

estava usando o pior lado dos alunos de Harvard (MEZRICH, 2010). 

 Horas depois, o laptop de Zuckerberg estava repleto de mensagens dos 

usuários. Enquanto alguns estavam felizes porque suas fotos eram consideradas as 

mais atraentes, outros acusavam o Facemash de incitar o sexismo e o racismo. 

Rapidamente, então, o departamento de computação de Harvard desligou o acesso 
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de Zuckerberg à Internet. Em menos de cinco horas, entretanto, 450 alunos 

visitaram o programa e votaram em 22.000 pares de fotos. 

 Zuckerberg fora chamado pelo Conselho de Administração Disciplinar de 

Harvard. Também foram chamados outros alunos que o ajudaram: Billy Olson, que 

ofereceu a senha de um dos alojamentos e que contribuía com ideias por meio da 

leitura do diário que Zuckerberg mantinha na Internet; e Joe Green, que também o 

ajudava em seus projetos. Zuckerberg foi acusado de violações ao código de 

conduta da Universidade de Harvard pelo modo como o site tratara as questões de 

segurança, direitos autorais e privacidade. Os diretores da instituição de ensino 

disseram que Zuckerberg ficaria sob observação e exigiram que ele marcasse um 

encontro com seu orientador para discutir os últimos fatos. 

 Zuckerberg, que tinha um talento inigualável para criar softwares, achou a 

punição de Harvard leve e não desistiu de seus projetos. Na sequência, idealizou 

uma ferramenta que o ajudou a ser aprovado no curso de “Arte no tempo de 

Augusto”. Ele passara basicamente o semestre todo sem assistir às aulas. Criou, 

então, um site no qual postou uma galeria de imagens de arte relacionadas à 

disciplina em que estava matriculado. Assim como fez com o Facemash, enviou links 

a seus amigos e pediu que eles fizessem comentários sobre as telas. Zuckerberg leu 

tudo o que fora escrito e mesmo sem ter ido a maioria das aulas fora aprovado. 

Depois, criou um programa intitulado “A seis graus de Harry Lewis”. Tratava 

de uma homenagem ao seu professor de Ciência da Computação, o seu docente 

preferido. O projeto identificava como cada aluno de Harvard estava ligado a Harry 

Lewis. Bastava digitar o nome do aluno e rapidamente a ligação entre discente e 

docente surgia. 

Também decidiu desculpar-se com as mulheres de Harvard, indivíduos que 

se sentiram mais desrespeitados pelo Facemash, criando o site, por exemplo, da 

Associação das Mulheres Negras de Harvard e trabalhou em um projeto que 

buscava a construção de um “site de encontros e socializações que chamaram de 

Harvard Connection” (KIRKPATRICK, 2011, p. 34), considerado por muitos a origem 

do Facebook. A ideia original do Harvard Connection era anunciar festas e oferecer 

descontos nas entradas de casas noturnas. Os irmãos gêmeos Cameron e Tyler 
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Winklevoss e um amigo deles, Divya Narenda, procuraram Zuckerberg e 

propuseram-lhe o trabalho de programar o Connection. 

 Em 11 de janeiro de 2004, Zuckerberg pagou 35 dólares para registrar o 

endereço Thefacebook.com. O projeto tinha algumas características do Course 

Match e do Facemash, bem como de um outro site do qual Zuckerberg também fazia 

parte: Friendster. O Friendster, que havia se espalhado rapidamente por Harvard e 

que buscava primordialmente unir casais, era uma rede social que convidava os 

indivíduos a criar um perfil com dados pessoais, com hábitos, com gostos e com 

passatempos, relacionando seus próprios perfis aos dos seus amigos. Entretanto, o 

Friendster logo entrou em declínio porque quanto mais pessoas o acessavam mais 

lento ele ficava.  

 No mesmo período, Harvard anunciara que pretendia unificar, de forma on-

line, os “facebooks” organizados pelos alojamentos já que durante anos apenas 

publicava um “facebook” impresso que só apresentava os calouros, chamado 

Freshman Register. O problema é que o plano não saía do papel. A universidade 

preocupava-se com questões legais, com o tipo de informações que poderiam ser 

postadas pelos alunos. Os alunos, por sua vez, queriam cada vez mais um ambiente 

virtual com as fotos de todos os alunos, calouros e veteranos. 

 Zuckerberg fez um curso de matemática sobre teoria de grafos em 2004 e no 

final do semestre toda a sua turma decidiu jantar. Conversaram sobre a criação do 

“facebook geral”. Zuckerberg terminou seu jantar, foi para casa e decidiu, finalmente, 

concretizar a ideia. 

 O gênio dos softwares pôs-se a refletir e, inicialmente, recordou-se de um 

projeto chamado Buddy Zoo, de Adam D’Angelo, um antigo amigo de alojamento de 

Harvard com quem havia criado o Synapse, um software que, a partir de uma lista 

de músicas preferidas pré-determinadas pelo usuário, sugeria outras músicas que 

possivelmente o usuário também iria apreciar. 

 O Buddy Zoo veio às lembranças de Zuckerberg porque a ferramenta permitia 

que seus usuários importassem suas listas de amigos do AOL Instant Messenger 

(AIM) e as comparassem com as listas de outros usuários. Era possível visualizar 

quem compartilhava quais amigos, ilustrando assim as redes de conexões sociais 



 107 

(MEZRICH, 2010). Além disso, o Buddy Zoo disponibilizava a opção de mandar 

mensagens instantâneas aos usuários quando estavam off-line. Com o tempo, as 

pessoas começaram a incluir nas mensagens posicionamentos políticos ou frases 

bem humoradas. Zuckerberg pensou que tal ferramenta poderia ser reaproveitada 

por ele nesse novo projeto. 

 Horas depois, lembrou-se do texto que o Harvard Crimson havia publicado 

com a crítica a sua postura ética de não se preocupar com a privacidade das fotos 

dos alunos e refletiu sobre a afirmação, também do jornal universitário, que 

explicava que “muitos dos problemas em torno do Facemash poderiam ter sido 

eliminados se o site tivesse se limitado a estudantes que voluntariamente postassem 

suas próprias fotos” (KIRKPATRICK, 2011, p. 37).  

 A partir de todas essas reflexões, Mark percebeu que basicamente precisava 

criar uma ferramenta a partir da qual as pessoas pudessem carregar suas próprias 

informações por livre e espontânea vontade. Foi o que fez. Em entrevista concedida 

a Kirkpatrick (2011, p. 37), para a elaboração do livro O efeito Facebook, 

Zuckerberg explicou que: 

 

Nosso projeto foi posto em ação como uma maneira de ajudar as 
pessoas a compartilhar mais coisas em Harvard, de modo que 
pudessem ter uma visão mais ampla do que estava acontecendo na 
faculdade. Eu queria fazer isso para poder ter acesso a 
informações sobre qualquer pessoa e para que qualquer um 
pudesse compartilhar tudo o que quisesse. 

 

Curioso é que muitos amigos de Zuckerberg diziam que o Thefacebook 

também tinha o objetivo de ajudar Mark a lidar com sua própria personalidade 

introvertida. De qualquer forma, criado para ajudar o próprio criador ou para facilitar 

a criação de uma rede de relacionamento em Harvard, o Facebook ganhava forma. 

Como já havia tido problemas com o conselho administrativo da Universidade 

de Harvard por ter hospedado seus projetos anteriores na rede da instituição de 

ensino, procurou outro caminho para colocar em prática seu novo projeto. Encontrou 

na Internet uma empresa chamada Manage.com e, por 85 dólares por mês, 
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conseguiu o espaço virtual que necessitava para hospedar o software e o dados do 

Thefacebook. 

Foi nessa época também que se aproximou, de forma mais intensa, de 

Eduardo Saverin, um aluno brasileiro do penúltimo ano de Harvard, que participava 

do Clube de Investimento da Universidade e que era conhecido pelos seus amigos 

como um gênio da matemática e do xadrez.  

De acordo com Mezrich (2010), Zuckerberg combinou com Saverin que 

passaria um terço do Thefacebook a ele se Saverin fizesse um pequeno 

investimento e o ajudasse com os aspectos empresariais do projeto. Zuckerberg e 

Saverin decidiram investir 1.000 dólares cada um no projeto. 

Assim, na tarde do dia 4 de fevereiro de 2004, o Thefacebook.com passou a 

funcionar. Segue abaixo sua tela inicial: 

 

Fig. 30 Tela inicial do Thefacebook que entrou no ar em 4 de fevereiro de 2004. 
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Vê-se, assim, que o Thefacebook explicava aos seus futuros usuários que ele 

era um diretório on-line que objetivava conectar pessoas por meio das redes sociais 

das Faculdades que compunham a Universidade de Harvard. Havia, também, a 

explicação de que o software havia sido criado para uso popular em Harvard e que 

os usuários poderiam utilizá-lo para: 

- procurar pessoas em suas respectivas faculdades; 

- descobrir quem estava nos mesmos cursos; 

- buscar amigos por meio de outros amigos; 

- ter uma visualização geral da própria rede social. 

Além disso, Andrew McCollum, amigo de Mark, fez um desenho de um 

logotipo usando uma imagem de Al Pacino que encontrou na Internet e que cobriu 

com uma névoa de uns e zeros, os componentes básicos da mídia digital 

(MEZRICH, 2010). 

 Rapidamente, o software passou a ser usado. Zuckerberg utilizou três perfis 

iniciais para fazer testes e criou seu próprio perfil na sequência. Ele foi, portanto, o 

quarto usuário criado. Seu colega de quarto, Hughes, foi o quinto usuário. Moskovitz, 

que morava no mesmo alojamento de Zuckerberg, foi o usuário número seis e 

Saverin, o número sete.  

Os primeiros usuários enviaram convites virtuais a seus amigos e de amigo 

em amigo o Thefacebook tinha cada vez mais usuários. Convites em massa eram 

enviados para todos os alunos que compunham os alojamentos da Universidade de 

Harvard. De acordo com Kirkpatrick (2001, p. 39), foi uma explosão viral: 

 

No domingo, quatro dias após o lançamento, mais de 650 alunos 
haviam se registrado. Trezentos outros aderiram na segunda-feira. 
Quase instantaneamente, o Thefacebook torvou-se o principal tema 
de conversa nos refeitórios de Harvard e nos intervalos entre as 
aulas. As pessoas não conseguiam parar de usá-lo. 

 

 Cada usuário, basicamente por meio de uma única foto, criava um perfil e 

acrescentava as informações pessoais que queria, entre elas:  
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- status de relacionamento; 

- número de telefone; 

- nome de usuário do AIM; 

- endereço de e-mail; 

- cursos que estava fazendo; 

- livros, filmes e músicas favoritos; 

- clubes aos quais pertencia; 

- filiação política e 

- uma frase favorita. 

Havia apenas duas restrições: para criar um perfil, o usuário tinha de possuir 

um e-mail de Harvard e usar seu nome real. Ademais, também é importante 

ressaltar que, desde o início, Zuckerberg pensou no controle de privacidade, pois o 

usuário poderia definir suas opções de privacidade para determinar exatamente 

quem poderia ver suas informações e limitar o acesso à sua página somente aos 

seus amigos. 

 De acordo com Kirkpatrick (2011, p. 40), inicialmente, “grande parte das 

atividades no Thefacebook era impulsionada pelos hormônios de jovens adultos. [...] 

Afinal, aquilo era uma faculdade. Por outro lado, muitas pessoas descobriram usos 

práticos e proveitosos para o Thefacebook”, como criar grupos de estudos e 

organizar encontros estudantis. 

 Outro fator que fez com que o Thefacebook caísse no gosto geral envolveu as 

fotos dos perfis dos usuários. Enquanto que as tradicionais fotos que eram tiradas 

na primeira semana de aula em Harvard eram odiadas por quase todos os alunos, 

as que eram carregadas no software normalmente representavam as pessoas de 

uma forma muito positiva. 

 Dessa maneira, ao final da primeira semana de existência, metade dos 

estudantes da graduação e da pós-graduação da Universidade de Harvard já eram 

usuários do software. No final de fevereiro de 2004, três quartos, além de 

funcionários e ex-alunos. 

 Entretanto, segundo Mezrich (2010), depois da explosão de utilização do 

diretório, Zuckerberg percebeu que necessitava de ajuda para operar e manter o 
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Thefacebook. Primeiramente, recorreu ao seu companheiro de alojamento Dustin 

Moskovitz que ficou incumbido de expandir o acesso ao software para os campi de 

outras universidades. Mark reduziu assim sua porcentagem do Thefacebook para 

65%, deu 5% de participação a Moskovitz e manteve os 30% de Saverin. 

 Houve assim uma mudança na página inicial do diretório que passava, então, 

a aceitar, também, alunos da Columbia University (acesso a partir de 25 de fevereiro 

de 2004), da Stanford University (acesso a partir de 26 de fevereiro), da Yale 

University (acesso a partir do dia 29 de fevereiro), da Cornell University (acesso em 

7 de março), da Dartmouth College (acesso em 7 de março), da University of 

Pennsylvania (acesso em 9 de março), do Massachusetts Institute of Technology 

(acesso em 10 de março), da Boston University (acesso em 11 de março) e da New 

York University (acesso em 12 de março), como comprova a tela exposta a seguir: 

 

 

Fig. 31 Tela inicial do Thefacebook com o nome de todas as instituições de ensino que passaram a 

ser aceitas no diretório. 
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Na verdade, logo na segunda semana de utilização do Thefacebook, um 

número grande de alunos que não estudavam na Universidade de Harvard já 

enviavam mensagens a Zuckerberg perguntando como poderiam também se tornar 

usuários. A expansão, dessa forma, era certa. Foi, então, que Zuckerberg necessitou 

ampliar sua equipe, convidando seu companheiro de quarto, Chris Hughes, para ser 

o porta-voz oficial do Thefacebook já que não gostava de dar entrevistas.  

Nessa época, Zuckerberg começou, também, a pensar na possibilidade de 

conseguir anúncios, pois os custos começaram a crescer. No final de março de 

2004, o Thefacebook já tinha mais de 30.000 usuários e pagava 450 dólares por 

mês à empresa Manage.com para se manter no ar. Zuckerberg e Saverin decidiram: 

 

investir mais 10 mil dólares cada um na empresa [...] e Saverin 
havia começado a vender algumas cotas de propaganda e obtivera 
pequenos contratos com empresas que vendiam serviços de 
mudança, camisetas e outros produtos para estudantes 
universitários (KIRKPATRICK, 2011, p. 46). 

 

O número elevado de usuários, na verdade, tornava a manutenção cada vez 

mais difícil por sobrecarregar os servidores. Investimentos eram necessários. 

Analisando calmamente tal realidade, Saverin, que se apresentava como diretor 

financeiro do Thefacebook, decidiu formalizar o projeto, criando uma LLC, Limited-

Liability Company (Sociedade de Responsabilidade Limitada). Da mesma forma, 

propostas de compra do Thefacebook começaram a surgir: 

 

[...] em junho de 2004, um financista ofereceu a Zuckerberg 10 
milhões de dólares pela empresa. Mark tinha acabado de completar 
20 anos. O Thefacebook tinha quatro meses de idade. Nem por um 
instante ele pensou seriamente em aceitar a oferta (idem, ibidem, p. 
50). 

 

O próprio Google, gigante da Internet do Vale do Silício, tentara comprar o 

diretório. Zuckerberg, todavia, tinha sua própria visão do seu projeto e repetia com 

constância a afirmação de que o Thefacebook mudaria o mundo e que o diretório 
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seria capaz de fazer do mundo um lugar mais aberto. De acordo com Kirkpatrick 

(2011, p. 52): 

 

maximizar a receita pela venda de anúncios era menos importante 
para Zuckerberg do que manter os usuários felizes. Ele permitia a 
publicidade, mas em seus próprios termos. [..] Durante algum 
tempo, ele até mesmo colocava legendas um pouco acima dos 
anúncios exibidos, dizendo: ‘Também não gostamos disso, mas 
eles pagam as contas’. 

 

E os números só aumentavam. No final de maio de 2004, o diretório já era 

acessado por 34 faculdades e tinha cerca de 100 mil usuários. Em junho, Saverin 

abriu uma conta bancária para começar a depositar as receitas dos anúncios 

publicitários e decidiu investir mais 10 mil dólares do seu próprio orçamento.  

Um dos primeiros anunciantes foi a MasterCard. Para se ter uma ideia do 

potencial publicitário do Thefacebook, no prazo de um dia de uma campanha 

lançada, a MasterCard recebeu o dobro do número de pedidos de cartão de crédito 

que esperava receber ao longo de quatro meses. Assim, as peças publicitárias 

invadiram o Thefacebook. Talvez, tenha começado aí a divergência de pensamentos 

entre Zuckerberg e Saverin. Zuckerberg era o grande cérebro da web e Saverin, o 

empresário. 

Concomitantemente à criação do projeto Thefacebook, com Andrew 

McCollum, outro excelente programador, Zuckerberg começou a desenvolver outro 

software cujo nome era Wirehog. Tratava-se de um site de compartilhamento de 

conteúdos, permitindo o troca de músicas, vídeos e textos. 

Nessa época, Zuckerberg alugou uma casa na Califórnia, local conhecido 

como a terra da tecnologia. Então, com McCollum, com Moskovitz, e com mais dois 

estagiários – Erik Schultink e Stephen Dawson-Haggerty, Zuckerberg foi para Palo 

Alto. Enquanto isso, Saverin foi para Nova Iorque onde pretendia fechar mais 

negócios de publicidade para o Thefacebook.  
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Foi em Palo Alto que Zuckerberg conheceu Sean Parker, cofundador do 

software Napster25 e figura importante na história do Facebook, na medida em que 

desde que conheceu Zuckerberg ofereceu-se para apresentá-lo a bons investidores. 

Zuckerberg convidou-o a se mudar para a casa na Califórnia e a relação entre 

Zuckerberg e Parker estreitava-se cada vez mais. Ambos pensavam sobre o que o 

Thefacebook deveria ser e como deveria evoluir. 

Como este período coincidiu com as férias da faculdade, o número de 

acessos do Thefacebook caiu e Zuckerberg e Moskovitz aproveitaram para reforçar 

o site para a volta às aulas. Enquanto isso, Parker, que se tornou o responsável 

pelos assuntos que envolviam os investidores do Thefacebook, pensava em 

transformar o software em uma empresa para que, inclusive, os servidores do 

diretório deixassem de ser terceirizados. Também estava tentando definir o estatuto 

jurídico da empresa. Parker tinha, ainda, uma função especialmente útil que se 

referia à organização de festas regadas a bebidas alcoólicas e drogas, embora Mark 

sempre tenha sido fortemente antidrogas.  

Enquanto isso, o diretório só crescia. Com o aumento de usuários, o diretório 

precisava de computadores mais potentes. Segundo Mezrich (2010), foi exatamente 

por causa disso que Zuckerberg tornou-se obcecado em relação à qualidade do 

funcionamento técnico do Thefacebook. Foi nessa época, também, que o custo de 

manutenção do projeto de Mark começara a ficar mais caro. Zuckerberg, então, teve 

de passar a gastar maiores quantias daquela conta criada por Saverin em função 

dos rendimentos com os anúncios publicitários. 

Ademais, a LLC, criada por Saverin, não tinha estrutura formal suficiente 

definindo como a empresa operava, não existiam contratos nem folha de pagamento 

para os funcionários. Se investimentos externos fossem necessários, o Thefacebook 

teria de se tornar uma empresa oficialmente regularizada. Juridicamente, não havia 

empresa até aquele momento. Foi a partir desse período que a relação entre 

Zuckerberg e Saverin passou a ficar muito difícil. 

                                                
25 Criado por Shawn Fanning, foi o primeiro programa de compartilhamento de arquivos em rede, 
criado em 1999, que permitia os usuários baixarem arquivos de músicas em formato mp3. 
Historicamente, foi depois de sua criação que surgiu a primeira disputa jurídica entre redes de 
compartilhamento de música na web e a indústria fonográfica. 
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Saverin cobrava de Zuckerberg o acordo original que fizeram no início do 

projeto quando ficou decidido que Saverin teria o controle financeiro. De acordo com 

Kirkpatrick (2011, p. 70), “havia boas razões para Saverin se sentir frustrado com o 

grupo de Palo Alto. Ele investia seu próprio dinheiro (ou o de sua família) e [...] fazia 

os contatos para conseguir anúncios. Enquanto isso, sentia que seu sócio tinha uma 

atitude blasé”. Saverin, por sua vez, tinha outros negócios e não demonstrava 

compromisso de assumir seu cargo na empresa em tempo integral. 

As divergências só aumentavam e mais tarde surgiu uma disputa judicial. 

Eduardo bloqueou a conta bancária da suposta empresa e as contas começaram a 

vencer. Na época, explicara a Zuckerberg que não liberaria o dinheiro até que suas 

exigências fossem atendidas. Zuckerberg, então, passou a gastar seu próprio 

dinheiro para manter as despesas mínimas, comprar novos e melhores 

computadores e adquirir mais servidores. 

Nessa época, Tyler e Cameron Winklevoss e Divya Narendra também haviam 

entrado com uma ação judicial contra Zuckerberg, alegando que ele havia roubado a 

ideia para a criação do Thefacebook. A disputa judicial findou-se em 2008 com a 

exigência legal de que as partes envolvidas não revelassem o resultado. De 

qualquer forma, sabe-se que o Harvard Connection, ideia dos gêmeos e de 

Narendra, era basicamente um guia de festas e serviço de encontros, característica 

que não descrevia o Thefacebook, pois este não era comercial.  

Enfim, a história do diretório começara com muitas disputas, mas é 

inquestionável que o Thefacebook estava dando certo porque seus usuários, que só 

aumentavam, passavam horas e horas conectados a ele. 

Em setembro de 2004, um passo a mais foi dado e o diretório passou a ser 

mais utilizado ainda. Criava-se o chamado mural, um espaço na tela inicial do perfil 

de cada usuário onde era possível escrever o que se desejasse. O mais interessante 

é que além de escrever comentários sobre si, as pessoas passaram a escrever 

mensagens para os outros. Ademais, também era permitido que todos os seus 

amigos do diretório comentassem a sua postagem. Imediatamente, o mural tornou-

se a característica mais popular do Thefacebook.  
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Quase que ao mesmo tempo, foi introduzida a possibilidade de criação de 

grupos fechados de amigos. Com isso, cresceu o número de usuários. Em outubro 

de 2004, o diretório atingiu meio milhão. Em 30 de novembro, seu milionésimo 

usuário. Em fevereiro de 2005, dois milhões de usuários, em um total de 370 

instituições de ensino superior: “uma inacreditável porcentagem de 65% deles 

voltava ao site diariamente e 90% voltavam pelo menos uma vez por semana. O 

crescimento do número de usuários era tão explosivo que, de vez em quando, 

chegava a 3% em um dia” (KIRKPATRICK, 2011, p. 123). 

Investimentos eram, nesse contexto, emergenciais. O talento de Parker como 

negociador foi usado e, em abril de 2005, a equipe do Thefacebook fechou um 

acordo milionário de investimento com a Accel Partners, empresa de capital de risco 

em Palo Alto. O Thefacebook foi avaliado em 98 milhões de dólares pós-

investimento, houve um investimento de 12,7 milhões no diretório e a Accel ficou 

com cerca de 15% da criação de Zuckerberg. Finalmente, o diretório teria fartura de 

dinheiro e a equipe de jovens de 20 anos não precisaria remendar os servidores 

usando pedaços de arame (MEZRICH, 2010). 

Nessa época, Saverin afastava-se cada vez mais da empresa. Ele não 

concordou com a negociação com a Accel. Houve uma reestruturação da equipe e 

sua participação que era de 34,4% passou a menos de 10%. Eduardo ameaçou 

processar a equipe e o pior para ele aconteceu: Zuckerberg desativou sua conta de 

e-mail no Thefacebook e disse a toda a equipe para ninguém mais lidar com ele. 

No verão de 2005, houve também uma mudança importante. Com a compra 

do endereço Facebook.com, o nome Thefacebook foi alterado para apenas 

Facebook e pequenas mudanças ocorreram na página principal do perfil dos 

usuários. Parker, que já começara a se distanciar da empresa e sobre o qual 

recaíam cada vez mais suspeitas de envolvimentos com drogas, saiu da presidência 

nesse momento. Segue a página de Zuckerberg dessa época: 
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Fig. 32 Tela inicial do novo Facebook que foi ao ar em 20 de setembro de 2005. 

 

Os números cresceram ainda mais. Em junho de 2005, o Facebook tinha 3 

milhões de usuários. Em outubro, 5 milhões. 85% dos estudantes do Ensino 

Superior estadunidense usavam o Facebook. Os números eram tão 

surpreendesntes que Zuckerberg já havia gastado 4,4 milhões de dólares em 

servidores e equipamentos de rede nos seus datacenters. 

Em fevereiro de 2006, Zuckerberg aproveitou o momento para expandir o 

acesso do Facebook para alunos do Ensino Médio. Surgiu, também nessa época, o 

serviço de hospedagem de fotos com a marcação dos nomes das pessoas que 

apareciam nas fotografias. O sucesso foi total já que tal recurso nunca tinha sido 

oferecido. O usuário 

 

só seria capaz de marcar as pessoas que tivessem confirmado que 
eram suas amigas. As pessoas marcadas recebiam uma 
mensagem alertando-as sobre isso, e aparecia um ícone ao lado de 
seu nome nas listas de amigos que constavam da página de cada 
usuário (KIRKPATRICK, 2011, p. 169). 
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 Novamente, a equipe de jovens de 21 anos teve de se desdobrar na medida 

em que o novo recurso fotográfico usara todo o armazenamento dos servidores que 

o Facebook planejara usar nos seis meses seguintes. De qualquer forma, o 

Facebook tornou-se o maior site de fotos do mundo. Em março de 2006, Zuckerberg 

recebera uma proposta da empresa Viscom que oferecera 1,5 bilhões de dólares 

pelo Facebook. 

 Depois vieram vídeos, jogos, as funções “curtir” e “compartilhar” e o Facebook 

Notes, um recurso que permitia postagens em outros sistemas “concorrentes” da 

Internet. Finalmente, em 11 de setembro de 2006, o diretório foi aberto para o 

público em geral. 

 A partir de então, o mundo fora tomado por ele. Pessoas de todas as idades 

entram com grande frequência na rede social mais famosa do mundo, postam 

comentários pessoais ou reflexões sobre questões sociais, políticas e econômicas 

frequentemente.  

As informações, dessa forma, adquiriram uma característica viral. São 

inquestionáveis, portanto, os efeitos interpessoais produzidos pelo Facebook. Foi a 

partir destas constatações que surgiu a ideia de se acompanhar os estágios 

curriculares supervisionados, cumpridos pelos futuros professores de Língua 

Portuguesa, por meio do Facebook. Esta experiência é relatada no próximo capítulo. 
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4 O ACOMPANHAMENTO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES 
SUPERVISIONADOS POR MEIO DO FACEBOOK: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 

 

A cultura escolar tradicional deve ceder 
lugar para uma nova cultura de ensino e 
aprendizagem, que envolva novos espaços 
virtuais, abertos e colaborativos, com as 
suas inúmeras possibilidades [...] Trata-se 
de desencadear a cultura da colaboração. 

Maria de los Dolores Peña e Sônia Allegretti 

 

 

4.1 O SURGIMENTO DA PROPOSTA 

 

 

 Depois de fazer leituras atentas de relatórios de estágios por dois anos, a 

professora e pesquisadora deste trabalho chegou a algumas constatações ao 

perceber que “embora, legalmente, ou em termos de discurso, o estágio curricular 

seja apresentado como elemento de integração entre teoria e prática, na realidade 

ele continua sendo um mecanismo de ajuste que busca solucionar ou acobertar a 

defasagem entre elementos teóricos e práticos” (ALVES, 2011, p. 68) estudados ao 

longo da graduação. 

 Em primeiro lugar, ficou evidente que muitos alunos sentiam-se desmotivados 

pelo fato de seus relatórios de estágio serem lidos, basicamente, por apenas uma 

pessoa: a professora que ministrava a disciplina ligada ao Estágio Curricular 

Supervisionado. É evidente que a docente poderia solicitar que houvesse uma troca 

de relatórios entre os colegas, todavia, levando-se em consideração a quantidade 

média de alunos por turma, 30 graduandos, tal prática tornava-se difícil.  
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Não se pode esquecer, também, como mencionado anteriormente, de que 

alguns diretores das escolas receptoras também solicitam os relatórios antes de 

validarem o estágio. Entretanto, de forma geral, o material produzido pelo aluno fica 

restrito a um grupo muito pequeno de pessoas. Se um grupo maior de indivíduos 

pudesse entrar em contato com as experiências relatadas nos relatórios, os 

estagiários, talvez, sentir-se-iam mais motivados para produzir o material que se 

constitui de partes descritivas, narrativas e reflexivas. 

Em segundo lugar, muitos alunos diziam que seria muito rica a experiência de 

compartilhar algumas experiências do estágio que poderiam ser gravadas por meio 

de vídeos em celulares. O relatório de estágio em papel não possibilitaria tal prática. 

Alguns vídeos poderiam ser exibidos nas aulas, mas a exibição de todos os vídeos 

seria improvável. 

Em terceiro lugar, em uma das instituições de Ensino Superior, que ofereceu 

os relatórios de estágio para a concretização desta pesquisa, também não era 

permitida a inserção de fotos nos relatórios de estágio para que os documentos não 

ficassem pesados e fosse possível a gravação de todos os relatórios de estágio de 

uma mesma turma em um único CD. Obviamente, eram muitas as situações que os 

estagiários gostariam de fotografar, como ensaios, brincadeiras, gincanas, 

apresentações teatrais. Mais uma vez, o relatório impresso limitava o relato das 

aulas assistidas. 

Por fim, durante as aulas, sempre surgiam momentos em que os alunos 

queriam dividir com os outros graduandos, em função da dificuldade de se conseguir 

o estágio, dicas de escolas que recebiam bem os estagiários ou que ainda tinham 

vagas. Muitos mandavam para os e-mails dos colegas de sala tais informações ou 

postavam as dicas em suas páginas pessoais no Facebook.  

Além disso, vários alunos que cumpriam o Estágio Curricular Supervisionado 

e que, predominantemente, chegavam aos bancos universitários profundamente 

desmotivados com o que viam nas salas de aula de Educação Básica, passaram, 

também, a postar informações sobre as escolas ou situações que vivenciaram em 

sala de aula, na página pessoal do Facebook da própria pesquisadora deste 

trabalho, sendo que não eram só postagens pessimistas ou que só reclamavam de 

determinadas práticas docentes. A seguir, há uma postagem na qual se pode 
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perceber que a aluna elogia no Facebook um material que fora usado em uma das 

aulas assistidas ao longo do estágio: 

 

 

Fig. 33 Exemplo 1 de postagem na página pessoal da professora26. 

 

Vê-se que embora muitos professores digam que os alunos só usem o 

Facebook para reclamar das aulas e dos professores, os educandos também 

compartilham materiais vistos em sala com seus amigos virtuais. Da mesma forma, 

surgem elogios às aulas assistidas nos bancos universitários: 

                                                
26 A partir desta figura, os nomes de todos os alunos, bem como de escolas e de seus funcionários, 
foram preservados por meio dos quadros cinzas. 
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Fig. 34 Exemplo 2 de postagem na página pessoal da professora. 
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Fig. 35 Exemplo 3 de postagem na página pessoal da professora. 

 

 Na página pessoal da pesquisadora, também começaram a ser recorrentes 

relatos de dificuldades seguidas de descrições apaixonadas pelo curso de Letras. 

Embora o estágio frequentemente desestimule os alunos, como já fora exposto no 

segundo capítulo desta pesquisa, a abandonarem o curso pelas inúmeras 

dificuldades encontradas durante a execução do estágio, eles tinham estímulos nos 

bancos universitários, mais especificamente nas aulas das disciplinas pedagógicas: 
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Fig. 36 Exemplo 4 de postagem. 

 

Os futuros professores também postavam na página pessoal da professora 

exemplos de escolas com boas práticas pedagógicas: 

 

 

Fig. 37 Exemplo 5 de postagem. 
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Fig. 38 Exemplo 6 de postagem. 

 

Ademais, eles passaram a divulgar, também por meio da página pessoal da 

professora, dicas de escolas públicas e privadas que aceitavam os estagiários sem 

restrições inexplicáveis: 
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Fig. 39 Exemplo 7 de postagem. 

 
 
 E, por fim, começou a aumentar dia a dia o número de mensagens inbox 

sobre dúvidas gerais sobre os estágios, sobre o Termo de Compromisso de Estágio 

e sobre a assinatura da Ficha de estágio que acabavam surgindo apenas depois da 

ida do estagiário à escola e depois do primeiro contato com funcionários de escola e 

com os diretores ou vice-diretores: 
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Fig. 40 Exemplo 8 de postagem. 

 

Foi a partir desse momento que surgiu a ideia de criar um mecanismo coletivo 

para facilitar a troca de informações entre os estagiários; para propiciar discussões; 

para permitir desabafos e questionamentos; para dividir boas e más experiências 

pedagógicas vivenciadas ao longo do cumprimento do Estágio Curricular 

Supervisionado: 

 

Para que os cidadãos possam assumir o papel de atores críticos, 
situados, têm de desenvolver a grande competência da 
compreensão que assenta na capacidade de escutar, de observar e 
de pensar, mas também na capacidade de utilizar as várias 
linguagens que permitem ao ser humano estabelecer com os outros 
e com o mundo mecanismos de interação e de intercompreensão 
(ALARCÃO, 2010, p. 25). 

 

Surgiu, assim, a ideia de usar o Facebook como instrumento metodológico de 

troca de informações e de vivências. Para tanto, a pesquisadora deste trabalho criou 
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um perfil específico para esse fim. O próximo item descreve todo o processo de 

criação da página, de gerenciamento da ferramenta e de utilização do recurso por 

parte dos licenciandos. 

 

 

4.2 A PROPOSTA 

 

 

 No dia 06 de agosto de 2012, foi criado um perfil no Facebook específico 

para acompanhar os relatos dos graduandos que tinham de cumprir o Estágio 

Curricular Supervisionado em escolas públicas ou privadas de Educação Básica. 

Segue a página inicial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41 Página inicial do perfil criado para o monitoramento dos  

Estágios Curriculares Supervisionados. 
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 O mais revelador da experiência foi que logo de início um número grande de 

alunos passou a enviar postagens para o perfil ora com dúvidas, ora com sugestões 

de escolas; ora com pedidos de ajuda para conseguir vaga em alguma escola, ora 

para contar alguma experiência vivenciada nas instituições de Educação Básica. 

 Como a página foi criada quando o semestre letivo começou, inicialmente, 

surgiram muitas postagens que tratavam da dificuldade de se conseguir uma vaga 

nas escolas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42 Postagem referente à dificuldade de conseguir uma vaga de estágio  

nas escolas de Educação Básica. 
 

Como se vê no relato acima, a aluna narra que não conseguiu vaga depois de 

já ter se dirigido a quatro escolas. A primeira instituição, contrariando o que foi 

instituído nos documentos legais que tratam do Estágio Curricular Supervisionado, 
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simplesmente decidiu não aceitar estagiários por um semestre. A segunda escola 

negou-se a assinar o Termo de Compromisso de Estágio que também é uma 

obrigatoriedade legal, determinada pela lei no. 11.788/08. A quarta escola afirmara 

que todas as vagas estavam preenchidas, mas a situação mais delicada envolveu a 

terceira escola cuja gestora explicara à estagiária que não a aceitaria porque a 

instituição de Ensino Superior na qual a graduanda estuda não paga nenhuma 

quantia financeira àquela escola para que os universitários tenham vaga naquela 

instituição.  

Quando informada sobre tal grave ocorrência, a docente, que ministra a 

disciplina que está vinculada ao Estágio Curricular Supervisionado, procurou o setor 

responsável pelos estágios dos graduandos para que alguém entrasse em contato 

com a escola que recusara a aluna por falta de pagamento pela vaga. A ligação, 

entretanto, foi feita pela própria docente responsável pela orientação do estágio na 

universidade e, curiosamente, quando esta ligou para a escola, recebeu a 

informação de que ainda havia vagas, sim, naquela instituição. O mais lamentável é 

que isso ocorre com frequência e o estagiário universitário passa por uma pessoa 

que falta com a verdade. 

Outro problema também relatado com frequência envolve o fato dos diretores 

aceitarem estagiários, mas os professores não: 
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Fig. 43 Postagem referente à dificuldade de conseguir uma vaga de estágio  

nas escolas de Educação Básica. 
 

 Embora, em um primeiro momento, o discurso do aluno seja marcado por um 

tom um pouco agressivo, ele só retrata as várias negativas de professores que os 

graduandos recebem ao longo dos semestres em que têm de cumprir o Estágio 

Curricular Supervisionado. Infelizmente, a maior parte dos professores sente-se 

muito incomodada com a presença de um estagiário. Entretanto, se a aula é bem 

preparada, se o docente cumpre a sua parte como educador, não há o que temer. 

 Mais uma questão que merece atenção envolve o fato de muitas instituições 

serem extremamente desorganizadas. Quando os universitários as procuram para 

conseguirem as vagas, não são atendidos de forma adequada, respeitosa e 

satisfatória: 
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Fig. 44 Postagem referente ao péssimo atendimento nas escolas de Educação Básica. 
 

 Os estagiários chegam à instituição em que gostariam de fazer estágio e nela, 

rotineiramente, são mal orientandos em relação a com quem devem falar e para 

onde devem ir. Andam de sala em sala, de prédio em prédio e são obrigados a ficar 

esperando por muito tempo. Ademais, além de muitos gestores não oferecerem 

vagas como deveriam, desrespeitando o processo de formação de novos 

professores, é comum os licenciandos terem grande dificuldade para encontrar os 

diretores nas escolas que administram: 
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Fig. 45 Postagem referente à dificuldade de se encontrar os diretores  

nas escolas de Educação Básica. 
 

 Também foi frequente a postagem de relatos de diretores que queriam uma 

carta de recomendação da faculdade antes de aceitarem os estagiários, sendo o 

Termo de Compromisso de Estágio a única obrigatoriedade legal que o estagiário 

teria de apresentar aos gestores: 

 

 

Fig. 46 Postagem referente ao pedido de uma carta de apresentação. 
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Fig. 47 Postagem referente ao pedido de uma carta de apresentação. 
 

 É relevante comentar, ainda, que uma das instituições de Ensino Superior que 

ofereceu os relatórios de estágio para análise envia uma carta às escolas de 

Educação Básica antes do semestre começar com o nome de todos os seus alunos 

que gostariam de fazer estágio naquela determinada escola. Esse procedimento já 

funcionaria como uma carta de apresentação, mas, mesmo assim, inúmeros 

diretores pedem outro documento. Se eles já recebem uma carta de apresentação 

da faculdade, não há motivo para exigirem outra. Contudo, mesmo assim o fazem. 

 Ademais, foi grande o número de graduandos que publicaram posts relatando 

que os gestores ficavam pouco tempo nas escolas e que viajavam bastante, não 

deixando nenhum funcionário responsável por sua função:  

 

 

Fig. 48 Postagem referente a dificuldade de obter a assinatura do diretor  

no Termo de Compromisso de Estágio. 
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Por meio dessa postagem, inclusive, também se pode questionar o fato de 

uma escola ficar sem um gestor durante mais de dez dias. Às vezes, uma viagem 

pode ser necessária por questões profissionais ou até mesmo pessoais. Todavia, é 

indispensável encontrar um funcionário na escola que possa assumir as funções de 

gestão durante a ausência do diretor. Uma instituição de Educação Básica não pode 

ficar sem gestor por vários dias. 

 Outra situação recorrente na página do Facebook envolveu a recusa dos 

diretores assinarem o Termo de Compromisso de Estágio com a informação de que 

não assinariam o documento porque eles não o conheciam: 

 

 

Fig. 49 Postagem referente à recusa de assinatura no Termo de Compromisso de Estágio. 
 

 Isso explica alguns posts que demonstravam total preocupação dos alunos 

em relação à possibilidade de conseguir ou não vaga de estágio: 

 

  



 136 

 

Fig. 50 Postagem referente a um pedido de ajuda para conseguir vaga de estágio. 
 

 Alguns alunos também mandavam mensagem inbox pedindo ajuda, 

solicitando dicas de escolas que aceitavam os estagiários de forma tranquila e 

respeitosa: 

 

 

Fig. 51 Postagem referente a um pedido de ajuda para conseguir vaga de estágio. 
 

 Foi em função de todas as dificuldades elencadas anteriormente que surgiu a 

ideia dos alunos veteranos postarem no perfil do Facebook uma lista com os nomes 

das escolas que recebiam de forma tranquila e respeitosa os futuros professores. A 

docente universitária que cuidava dos estágios publicara um post pedindo ajuda e, 

minutos depois, começaram a ser visualizados vários comentários com as 

indicações das escolas: 
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Fig. 52 Postagem que contém o pedido de ajuda para a montagem de uma lista de escolas que 

recebiam os estagiários de forma tranquila e respeitosa. 

 

 A ajuda veio instantaneamente. Minutos depois, uma longa lista de escolas 

públicas e privadas passou a se formar depois do post. Segue o início da lista: 

 

 

Fig. 53 Postagem com as dicas de escolas.  
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Da mesma forma, dúvidas gerais eram também solucionadas por meio do 

perfil. 

 

 

Fig. 54 Postagem referente a uma dúvida sobre a assinatura do diretor  

no Termo de Compromisso de Estágio. 
 

 É evidente que a dúvida expressa no post exibido acima poderia ser 

solucionada em sala de aula, mas levando-se em consideração que, na instituição 

de Ensino Superior na qual a aluna estuda, só há uma aula semanal da disciplina 

pedagógica que supervisiona o Estágio Curricular Supervisionado, a utilização do 

Facebook fazia com que os alunos tirassem suas dúvidas de forma muito mais 

rápida. Além disso, sobrava mais tempo na aula para a reflexão acerca das 

questões práticas do estágio, não se perdendo, assim, tempo com situações 

puramente burocráticas como essa. O Facebook funcionou como uma nova 

ferramenta pedagógica que facilitou o processo de formação docente. 

Para Lévy (1999), é hora de considerar que os professores aprendem ao 

mesmo tempo que os estudantes e atualizam continuamente tanto seus saberes 

disciplinares quanto suas competências pedagógicas. Nesse sentido, a principal 

função do professor não pode ser mais a difusão dos conhecimentos que agora é 

feita de maneira mais eficaz por outros meios, como por meio das redes sociais. 
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Talvez também por isso, naturalmente, os alunos passaram a publicar posts 

culturais no perfil. Um grande número de estagiários publicava dicas de filmes que 

tinham relação com a área da educação: 

 

 

Fig. 55 Postagem com a indicação do filme O Enigma de Kaspar. 

 

 

Fig. 56 Postagem com a indicação do documentário Educação Proibida. 

 

Nota-se que os alunos passaram a postar no Facebook links com dicas de 

filmes e documentários que surgiam nas discussões em sala de aula em função de 

algum assunto que vinha à tona por causa das experiências vivenciadas nas escolas 
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de Educação Básica. Naturalmente, portanto, os alunos passaram a ser 

protagonistas da própria formação, indivíduos autônomos que publicavam 

coletivamente informações relevantes e, muitas vezes, inspiradoras: 

 

Da mesma forma que imagens e mapas auxiliam no processo de 
ensinar e aprender, os vídeos também podem facilitar bastante 
esse processo, contextualizando situações de modo prático e 
dinâmico. Os vídeos são capazes de expressar aspectos culturais, 
como linguagem, valores e espaços de forma variada e atraente, 
aproximando conteúdos do universo dos alunos. De modo bem 
direcionado e trabalhado, os vídeos podem acelerar o processo de 
ensinar e aprender (CARVALHO, 2010, p. 40). 

 

Os futuros professores também passaram a postar fotos e vídeos que 

poderiam gerar ótimas reflexões nos bancos universitários e dicas de materiais que 

poderiam ser usados com outras turmas de Licenciatura.  

 

 

Fig. 57 Postagem com a indicação de uma matéria sobre educação que tratava do processo de 

ensino-aprendizagem em condições extremamente precárias. 
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Fig. 58 Imagem ampliada da Fig. 51. 

 

Os papéis de professor e alunos, então, misturaram-se e os próprios 

discentes passaram a ajudar a pesquisadora e docente a montar as suas aulas dos 

próximos semestres oferecendo ótimas sugestões de materiais: 

 

Fig. 59 Postagem com a dica de uma imagem reflexiva sobre  

o sistema educacional do mundo de hoje.  
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 Na postagem acima, uma aluna do 6o. semestre que, na época, cursava a 

disciplina Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem, escreve que a imagem 

anterior poderia ser usada com a próxima turma da professora. O Facebook 

transformou, dessa forma, o universo do processo de ensino-aprendizagem: 

 

Os suportes das TICs estruturam uma nova ecologia cognitiva nas 
sociedades da atualidade. Chamo a atenção para o fato de que se 
instauram nessa nova configuração de cultura aprendizagens 
permanentes e personalizadas de navegação em que a orientação 
dos estudantes e professores passa a ser dirigida para um espaço 
do saber flutuante e destotalizado. As aprendizagens cooperativas 
e a inteligência coletiva no centro de comunidades virtuais 
favorecem uma desregulamentação parcial dos modos de 
reconhecimento dos saberes hierarquizados, promovendo um 
gerenciamento dinâmico das competências em tempo real. Nesse 
sentido, esses processos sociais atualizam a nova relação com o 
saber (SETTON, 2010, p. 104). 

 

 É a partir desse saber flutuante e destotalizado que cada vez mais os alunos 

postavam relatos sobre os estágios. Além disso, eles passaram a publicar materiais 

que não podiam ser publicados nos relatórios que eram entregues apenas em 

formato .docx. 

Em uma das instituições formadoras, por exemplo, o setor, que recebe e 

arquiva, ao final dos semestres, os relatórios de estágio, solicita que os alunos não 

anexem, em seus relatórios, informações escaneadas que possam deixar os 

relatórios muito pesados. Assim, era recorrente a reclamação de que os alunos não 

tinham a chance de anexar provas, atividades, fotos e imagens relacionadas ao 

estágio. O setor criava esse impedimento para que todos os relatórios de uma 

mesma turma fossem gravados apenas em um único CD, gravação esta executada 

pela própria docente que supervisiona os estágios. 

No Facebook, este problema não existia. Foi, então, que os discentes 

passaram a publicar fotos e vídeos de momentos vivenciados ao longo do Estágio 

Curricular Supervisionado. Tais materiais enriqueceram de forma intensa as 

discussões em sala de aula na universidade: 
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A imagem, o som e o movimento oferecem informações mais 
realistas em relação ao que está sendo ensinado. Quando bem 
utilizadas, provocam a alteração dos comportamentos de 
professores e alunos, levando-os ao melhor conhecimento e maior 
aprofundamento do conteúdo estudado (KENSHI, 2007, p. 45). 

 

A partir de então, semanalmente, havia posts por meio dos quais era possível 

visualizar alunos da Educação Básica trabalhando em sala de aula, ensaiando para 

apresentações teatrais e produzindo trabalhos que seriam expostos nas feiras 

escolares. 

 

Fig. 60 Postagem sobre uma apresentação teatral  

de algumas alunas do 6o. ano do Ensino Fundamental II.  

 

 

Na fotografia acima, a estagiária quis retratar a apresentação teatral da peça 

Deu a louca nos contos de fadas, dramatizada por alunas do 6o. ano do Ensino 

Fundamental II. Depois de acompanhar e auxiliar nos ensaios, que ocorriam durante 

as aulas de Língua Portuguesa, a futura professora fez questão de documentar o 

final do processo para todos os seus colegas de turma por meio do Facebook.  
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Outra aluna, com o mesmo objetivo de documentar o processo final de um 

trabalho interdisciplinar que iniciou com uma pesquisa na aula de Língua 

Portuguesa, fotografou a escola toda no dia em que pôde participar, junto dos 

alunos, da preparação das salas para a Festa das Nações que aconteceria no dia 

seguinte. Seguem as fotos de uma das salas: 

 

 

Fig. 61 Postagem contendo fotos da Feira das Nações do colégio  

em que uma das graduandas fez estágio.  

 

 

Fig. 62 Postagem contendo fotos da Feira das Nações do colégio  

em que uma das graduandas fez estágio. 

  

Também houve a publicação de relatos de várias escolas que utilizavam, em 

vez do tradicional barulho do sinal que indica o final de uma aula e o começo de 

outra, uma música, prática esta muito relaxante e divertida: 
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Fig. 63 Postagem contendo o link da música Une petite musique de Nuit 

que era utilizada no lugar do tradicional sinal escolar.  
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Fig. 64 Postagem contendo o link da música Dancing Queen 

que era utilizada no lugar do tradicional sinal escolar.  

 

No segundo semestre de 2013, uma aluna chegou a postar para os colegas 

informações sobre o Programa Residência Educacional, que acabara de ser criado: 

 

Fig. 65 Postagem que trata da falta de material didático em uma escola pública.  
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Paralelamente, entretanto, continuavam a aparecer relatos de experiências 

negativas ou problemas que afetavam o bom andamento das aulas. A falta de 

material, por exemplo, era muito recorrente, mesmo em meses do segundo semestre 

do ano letivo: 

 

 

Fig. 66 Postagem que trata da falta de material didático em uma escola pública.  

 

 

Fig. 67 Postagem que trata da falta de material didático em uma escola pública.  
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 Os dois relatos postados são inadmissíveis. Por meio do primeiro, conclui-se 

que, infelizmente, os professores preparam a aula utilizando apenas o material 

didático que é feito para o aluno. Como não há material, não há aula preparada. Já 

com o segundo relato, há um alento quando se entra em contato com a informação 

de que a professora da determinada escola tinha o cuidado de criar um sistema para 

que todos os seus alunos pudessem ter acesso aos livros didáticos de Língua 

Portuguesa ao longo do ano letivo. 

Eram comuns, também, fotos demonstrando que a infraestrutura das escolas, 

principalmente das públicas, não estava de acordo com o que os alunos merecem. 

Grades eram frequentemente fotografadas nos ambientes escolares: 

 

 

Fig. 68 Postagem que retrata o corredor de uma escola pública 

que se assemelha ao corredor de uma prisão.  
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Fig. 69 Postagem que retrata o corredor de uma escola pública 

que se assemelha ao corredor de uma prisão.  

 

 

 Da mesma forma que nos relatórios impressos, continuavam os relatos de 

falas de professores que desestimulavam os estagiários: 

 

Fig. 70 Postagem que comprova como os alunos recebem palavras de total desestímulo  

de muitos professores da Educação Básica. 
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 Além de não conseguir utilizar sabiamente pensamentos, teorias e práticas de 

educadores, que há anos tratam da educação com grande respeito e profundidade, 

a docente desestimula a aluna, garantindo que ela também não conseguirá aplicar 

os conceitos vistos nos bancos universitários nas futuras aulas que ministrará. E as 

palavras negativas só se repetiam: 

 

 

 Fig. 71 Postagem que comprova como os alunos recebem palavras de total desestímulo  

de muitos professores da Educação Básica. 

 

 No caso, acima, entretanto, diferentemente do relato visto na página anterior, 

já é possível perceber um tom de que a mudança é possível, de que a educação 

pode, sim, melhorar, pois o aluno que relata sua experiência fala da importância dos 

docentes serem profissionais pacientes e determinados no ambiente escolar, 

insistindo, assim, em práticas que possam, verdadeiramente, fazer a diferença na 

vida dos alunos. 
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 Isso leva, então, à comprovação de que os alunos passaram, com o tempo e 

por meio de um processo de amadurecimento acadêmico e científico, a fazer relatos 

muito mais reflexivos com o transcorrer do semestre, como mostra o exemplo a 

seguir, no qual a aluna avalia a didática e a metodologia de ensino do professor 

observado: 

 

 
Fig. 72 Postagem na qual uma estagiária analisa a prática pedagógica do professor observado, 

explicando que o docente tem boa metodologia de ensino, mas que peca em sua didática diária. 

 

Naturalmente, no início do semestre, a maior parte dos relatos trazia práticas 

pedagógicas insatisfatórias ou sentimentos ruins frente ao estágio. Depois, por meio 

das trocas de ideias entre o professor e os alunos e entre os próprios alunos, um 

tom mais leve tomou conta do perfil criado no Facebook. 

Na verdade, aos poucos, os educandos perceberam que eles não estavam 

mais fazendo relatos para que estes apenas fossem lidos pelo professor e que eles 

poderiam escrever verdadeiramente pelo que passavam. A proposta ganhou, 

portanto, mais relevância na medida em que os alunos abandonaram a velha ideia 

de que os textos só seriam lidos pelo professor e de que eles deveriam escrever 

apenas o que o professor gostaria de ler: 
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Na situação escolar existem relações muito rígidas e bem definidas. 
O aluno é obrigado a escrever dentro de padrões previamente 
estipulados e, além disso, o seu texto será julgado, avaliado. O 
professor, a quem o texto é remetido, será o principal – talvez o único 
– leitor da redação. Consciente disso, o estudante procurará escrever 
a partir do que acredita que o professor gostará (e, 
consequentemente, dará uma boa nota). Mais precisamente, fará a 
redação com base na imagem que cria do “gosto” e da visão de 
língua do professor (BRITO, 2011, p. 120).  

 

Os textos deixaram de ser feitos só para a atribuição de uma nota e 

ganharam um caráter público. Os relatos tornaram-se coletivos. O Facebook passou 

a representar um diário coletivo das experiências, das angústias, das dúvidas, mas, 

também, das possíveis soluções para os problemas apresentados. Todos os colegas 

viam o que os outros escreviam e comentavam. 

É importante ressaltar que a responsabilidade sobre o ato da escrita 

aumentou, assim como ampliou-se também a responsabilidade do professor que 

orientou essa nova experiência. O Facebook não poderia transformar-se, por 

exemplo, em um ambiente de apenas reclamações. Buscavam-se, primordialmente, 

soluções para os problemas apresentados. 

É por isso, também, que relatos sobre experiências positivas e estimulantes 

passaram a ser descritos no Facebook. Um tom de esperança imperava, assim, da 

metade do semestre em diante. Seguem alguns exemplos: 
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 Fig. 73 Postagem na qual uma aluna narra um situação engraçada pela qual  

passou durante o Estágio Curricular Supervisionado. 

 

 

Fig. 74 Postagem na qual uma aluna descreve que se sentia mais próxima dos alunos com o passar 

das aulas assistidas ao longo do Estágio Curricular Supervisionado. 
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Fig. 75 Postagem na qual uma estagiária narra uma prática pedagógica satisfatória na aula de 

gramática de Língua Portuguesa. 

 

 

 
Fig. 76 Postagem na qual uma estagiária descreve sua experiência de estágio, ressaltando que ficara 

espantada com um retorno tão positivo dado pelos alunos diante de oportunidades e incentivos. 
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Fig. 77 Postagem na qual uma estagiária narra como uma professora executou de forma satisfatória 

uma proposta que buscava trabalhar com os gêneros notícia e anúncio publicitário. 

 

Destaque deve ser dado, ainda, a um relato por meio do qual o estagiário 

explica que, ao final do processo de observação das aulas, a professora que o 

acompanhara na escola de Educação Básica solicitara um relatório feito por ele 

mesmo, analisando a prática pedagógica da docente:  

 

 
Fig. 78 Postagem na qual o estagiário expõe que ainda existem no mercado professores 

preocupados em melhorar sua prática pedagógica. 
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Além disso, ao término dos estágios, muitos alunos diziam que acabavam 

ficando emocionados ao saber que não veriam mais os rostos daqueles 

determinados alunos: 

 

 

 
Fig. 79 Postagem na qual a universitária relata o final do seu Estágio Curricular Supervisionado. 

 

 

 Por meio desses relatos, nota-se, portanto, que os alunos passaram a 

produzir o próprio conhecimento e os relatos não estavam mais baseados em 

simples observações das aulas assistidas. Havia a partir de agora análises mais 

sólidas do ambiente educacional da Educação Básica, além de uma vontade grande 

de mudar o que não estava satisfatório e adequado: 
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Fig. 80 Postagem na qual uma estagiária analisa com criticidade a prática pedagógica  

do professor observado, explicando que o docente tem boa metodologia de ensino,  

mas que peca em sua didática diária. 

 

De forma geral, o relato acima retrata como a maior parte dos alunos chega 

ao final do estágio depois de passarem o semestre dividindo quase que diariamente 

experiências no Facebook: realistas, mas esperançosos. Eles detectam problemas, 

questões difíceis de serem solucionadas no dia a dia escolar, mas não perdem a 

vontade de fazer algo diferente por aquela árdua realidade. Assim, eles fazem várias 

reflexões ao longo de todo o estágio: 

 

Nesta perspectiva, a reflexão didática parte do compromisso com a 
transformação social, com a busca de práticas pedagógicas que 
tornem o ensino eficiente (não se deve ter medo da palavra) para a 
maioria da população. Ensaia. Analisa. Experimenta. Rompe com 
uma prática profissional individualista (CANDAU, 1996, p. 20).  
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Entretanto, se só houvesse o relatório escrito impresso, prática que ocorre na 

maioria das instituições de ensino que possuem cursos de Licenciatura, parte desse 

processo de reflexão, todo aqui relatado, não teria se efetivado. Ao se comparar 

trechos sobre a mesma temática dos relatórios impressos e trechos postados no 

Facebook, pode-se verificar a diferença: 

 
 

QUADRO COMPARATIVO 1 
 

ASSUNTO 

 

 

RELATÓRIOS IMPRESSOS 

 

POSTS NO FACEBOOK 

 

Dificuldade para se 

conseguir vaga de 
estágio 

 

“Depois de grande dificuldade 

para conseguir uma vaga de 

estágio, comecei a observar as 

aulas de Língua Portuguesa da 

Profa X nos 6o e 7o anos do 

Fundamental II.” 

 

“Comecei hoje meu estágio, mas 

preciso desabafar... rs... Estou 

inconformada com o descaso das 

escolas com a minha e a formação 

dos meus colegas. Parece que 

ninguém quer receber estagiários. 

Tive que ir a 5 escolas pra 

conseguir uma vaga e em algumas 

as secretárias diziam que não 

havia mais vagas sem olharem na 

minha cara =( 

Como pode isso, gente?” 

 

 

COMENTÁRIO DA 

PESQUISADORA 

 

A aluna informa que foi muito 

difícil conseguir uma vaga de 

estágio e inicia o relato de 

observação das aulas. 

 

A aluna informa que foi muito difícil 

conseguir uma vaga de estágio, 

divide isso com os colegas, afirma 

que está com a impressão de que 

as escolas de Educação Básica 

não querem receber estagiários e 

de que o tratamento dado aos 

graduandos não é amigável. Por 

fim, questiona como isso é 

possível. 
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QUADRO COMPARATIVO 2 
 

ASSUNTO 

 

 

RELATÓRIOS IMPRESSOS 

 

POSTS NO FACEBOOK 

 

Assinatura do Termo 

de Compromisso de 

Estágio 
 

 

“Infelizmente, fui muito mal 

recebida na escola em que o 

diretor, depois de horas, aceitou 

assinar o Termo de Compromisso 

de Estágio, mas, de qualquer 

forma, iniciei meu estágio logo 

depois de assinado o TCE.” 

 

 

“Alguém tá tendo dificuldade pra 

conseguir a assinatura do TCE? Gente, 

não estou brincando... Hoje, um diretor 

chegou a dizer na minha cara que 

aquilo só existia na minha universidade 

e que nós é que estávamos inventando 

aquele documento para depois 

comprometer a escola. Agora eu 

pergunto: comprometer a escola em 

que se eles nem querem me aceitar? 

Tô quase desistindo da Licenciatura. 

Desculpe, prô, mas tá difícil!” 

 

 

COMENTÁRIO DA 

PESQUISADORA 

 

A aluna informa que foi mal 

recebida na instituição escolar em 

que faria estágio, que o gestor só 

aceitou assinar o Termo de 

Compromisso depois de horas, 

mas que, pelo menos, conseguiu 

iniciar seu estágio logo que o 

TCE fora assinado. 

 

 

O aluno pergunta aos colegas se 

alguém também está tendo a mesma 

dificuldade para conseguir a assinatura 

do Termo de Compromisso de Estágio, 

demonstra insatisfação ao narrar que, 

naquele dia, um diretor dissera que o 

Termo de Compromisso era um 

documento criado apenas pela 

universidade na qual estuda o 

graduando e explica, ainda, que o 

gestor o acusara de, futuramente, poder 

usar aquele documento para 

comprometer a escola. Antes de 

terminar o relato, o estagiário diz que 

está quase desistindo da Licenciatura e 

pede desculpas para a professora pela 

possível desistência, mas explica que a 

situação é muito difícil. 
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QUADRO COMPARATIVO 3 
 

ASSUNTO 

 

 

RELATÓRIOS IMPRESSOS 

 

POSTS NO FACEBOOK 

 

Situação em que 

alguns professores 

não aceitam 
estagiários em 

suas aulas 

 

 

“Embora tenha conseguido a 

vaga de estágio, logo na 

primeira aula, me senti um 

pouco desconfortável porque a 

professora deixou claro para 

mim que a minha presença não 

era bem vinda.” 

 

 

“Dureza! Devo confessar que não será fácil 

fazer estágio com um professor que me 

disse que só havia me aceitado porque era 

obrigado a aceitar estagiários naquela 

escola. Será que esse professor nunca foi 

estagiário? Ele esqueceu que também já 

passou por isso? Quando eu for receber os 

meus estagiários, os receberei bem porque 

me lembrarei do péssimo tratamento que 

recebi #revoltado.” 

 

 

COMENTÁRIO DA 

PESQUISADORA 

 

O aluno informa que desde o 

início do estágio percebera que 

a sua presença não era bem 

aceita pela docente que seria 

observada pelo estagiário. 

 

 

O aluno informa que desde o início do 

estágio percebera que a sua presença não 

era bem aceita pelo docente que seria 

observado pelo estagiário, questiona se o 

professor nunca fora estagiário ou se ele 

esqueceu-se dessa fase e ainda termina 

com a afirmação de que, quando se tornar 

professor e tiver estagiário, irá recebê-los 

de uma forma muito mais agradável e 

amigável. Ao final do post, o graduando 

deixa claro que está revoltado com a 

postura do docente que é observado por 

ele. 
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QUADRO COMPARATIVO 4 
 

ASSUNTO 

 

 

RELATÓRIOS IMPRESSOS 

 

POSTS NO FACEBOOK 

 

Comentários sobre 
o tom de voz usado 

pelos professores 

 

 

“Infelizmente, tenho de iniciar 

meu relato tratando do tom de 

voz usado pela professora 

observada. A professora X tem 

um tom de voz muito elevado, 

fato que transforma a atmosfera 

da sala de aula em um 

ambiente muito desconfortável.” 

 

 

“Acabo de chegar do meu primeiro dia de 

estágio e eu não podia dormir sem antes 

deixar aqui relatado o meu espanto com a 

professora que estou observando. Saí da 

escola com dó dos alunos e com dor de 

cabeça. A professora grita muito! E não 

estou exagerando. E o pior é que quanto 

mais alto ela fala, mais os alunos ficam 

irritados... mais eles falam alto... É um ciclo 

sem fim. O mais interessante é que em um 

determinado momento ela me perguntou 

uma dúvida de um aluno que ela não sabia 

responder e quando eu fui explicar para a 

turma, todos ouviram sem gritar. Logo, a 

professora falou: ‘Eles só vão te respeitar 

hoje. Amanhã, você vai ver... Vão estar 

gritando com você também’. Pra que me 

desestimular assim?”  

 

 

COMENTÁRIO DA 

PESQUISADORA 

 

A aluna trata do tom de voz 

usado pela docente observada 

e explica que acha que o tom é 

elevado demais e que ele acaba 

transformando o ambiente da 

sala de aula em um local 

desconfortável. 

 

 

A aluna trata do tom de voz usado pela 

docente observada e explica que acha que 

o tom é elevado demais e que ele acaba 

transformando o ambiente da sala de aula 

em um local desconfortável. Termina o 

relato, narrando uma situação de uma das 

aulas observadas em que explicou 

oralmente uma questão para a turma e que 

foi desestimulada pela docente observada. 

Por fim, questiona qual foi o objetivo da 

docente com tal prática. 
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QUADRO COMPARATIVO 5 
 

ASSUNTO 

 

 

RELATÓRIOS IMPRESSOS 

 

POSTS NO FACEBOOK 

 

Metodologia 
utilizada nas aulas 

de leitura, 

compreensão 

interpretação de 

textos 

 

 

“Nas aulas de leitura, 

interpretação e compreensão de 

textos, lamentavelmente, a 

professora usava sempre a 

mesma metodologia: pedia para 

que os alunos fizessem a leitura 

silenciosa do texto, solicitava 

que eles respondessem às 

questões do livro didático e, na 

aula seguinte, pedia para que 

uma aluna com letra 

considerada ‘bonita’ colocasse o 

gabarito das questões na lousa.” 

 

 

“Estou perto de terminar o meu estágio e 

hoje resolvi postar aqui um comentário que 

talvez explique porque o Brasil sempre fica 

nas últimas colocações nessas provas 

internacionais. A professora observada em 

meu estágio sequer lê com os alunos o 

texto a ser estudado. Acho isso uma prova 

de total descaso! Percebi que quando eles 

têm a chance de falar o que pensam, o que 

entenderam depois da leitura de um texto, 

quando raramente isso acontece, todos 

levantam a mão... Confesso que às vezes 

até há uma certa bagunça nessas 

situações. Mas nem ler o texto com eles? 

Não dá! A minha professora faz a 

chamada, manda ler o texto... Diz que quer 

silêncio e como lição de casa pede as 

questões do livro. E na aula seguinte? 

Nem faz a correção. Dá pra acreditar? 

Preguiça de ler! Só pode ser! Essa é a 

escola brasileira...” 

 

 

COMENTÁRIO DA 
PESQUISADORA 

 

A aluna descreve, com 

insatisfação, a metodologia 

repetitiva de uma professora 

nas aulas de leitura, 

compreensão e interpretação de 

textos. 

 

 

A aluna descreve, com indignação, a 

ausência de metodologia de uma 

professora nas aulas de leitura, 

compreensão e interpretação de textos. 

Comenta que os alunos gostam de 

participar das aulas, mas que, raramente, 

têm chance de fazê-lo. Por fim, procura 

causas para o fato de a docente nem ler o 

texto em voz alta com os alunos e julga ser 

simplesmente preguiça. 
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Os relatórios impressos são mais descritivos e menos reflexivos. A impressão 

que se tem é que o papel é limitador e que, muitas vezes, por diversas questões já 

aqui levantadas, o aluno filtra grande parte das informações que possui. Os relatos 

no Facebook, por sua vez, eram francos e questionadores. Dessa forma, constata-se 

que quando bem orientados, os estagiários podem, sim, aproveitar o estágio de 

forma bem intensa: “Assim, o supervisor/orientador de estágio será encarado como o 

promotor de estratégias que irão desenvolver nos futuros professores o desejo de 

reflectirem e, através da reflexão, a vontade de se desenvolverem em continuum” 

(ALARCÃO, 1996, p. 91). 

 Na prática, o que ocorreu foi que as discussões e interações na página do 

Facebook foram levadas para o contexto educacional universitário e, depois de um 

tempo, as reflexões virtuais tomaram as aulas presenciais. O Facebook, portanto, 

provocou debates e discussões profundas e auxiliou no processo de entendimento 

de diferentes visões sobre um mesmo tema, percurso orientado de perto pela 

docente que ministrava as disciplinas que faziam a supervisão do Estágio Curricular 

Supervisionado. 

 Houve, assim, a criação de um ciberespaço, de um “hipertexto mundial 

interativo, onde cada um pode adicionar, retirar e modificar partes dessa estrutura 

telemática, como um texto vivo, um organismo auto-organizante” (LEMOS, 2002, p. 

131); de um “ambiente de circulação de discussões pluralistas, reforçando 

competências diferenciadas e aproveitando o caldo de conhecimento que é gerado 

dos laços comunitários, podendo potencializar a troca de competências, gerando a 

coletivização dos saberes” (LEMOS, 2002, p. 145). 

 Ademais, os relatos de um semestre serviam como estímulos para os alunos 

que iniciavam os estágios no curso de Licenciatura. Muitos agradeciam pelos relatos 

anteriores, pelas dicas de escolas que recebiam bem os universitários e pelas 

práticas pedagógicas que inspiravam. Segue um exemplo: 
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 Fig. 81 Postagem cujo objetivo era elogiar os relatos e os posts do alunos veteranos. 

 

 Diante de todas essas possibilidades, mais uma vez, afirma-se que o docente 

tem um papel importante no processo de ensino-aprendizagem: 

 

O professor poderá redimensionar sua autoria, modificando a base 
comunicacional potencializada pelas tecnologias digitais. Precisará 
modificar o modelo centrado no falar-ditar do mestre, passando a 
disponibilizar ao aprendiz autoria em meio a conteúdos de 
aprendizagem o mais variados possível, em vídeo, imagem, som, 
textos, gráficos, facilitando permutas, agregações, associações, 
novas formulações e modificações na tela do computador online 
(FREIRE, 2008, p. 82). 

 

Apesar de todas as dificuldades vivenciadas durante o estágio, o 

professor/supervisor do Estágio Curricular Supervisionado pode transformar, por 

meio de estratégias múltiplas, os obstáculos em estímulos. O docente universitário, 

quando consciente e envolvido com sua tarefa, pode fazer brotar no futuro professor 

a vontade de mudar, de melhorar o que não está bom na área educacional.  

Embora a internet e as redes sociais propiciem um ambiente de aprendizado 

mais livre, no qual o ritmo individual de aprendizado é mais respeitado, o papel do 

professor como mediador, como guia, como facilitador, continua sendo insubstituível. 

Da mesma forma, o comprometimento docente mantém-se essencial no ambiente 

escolar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Será possível, então, um triunfo no amor? 
Sim. Mas ele não se encontra no final do 
caminho: não na partida, não na chegada, 
mas na travessia. 

Rubem Alves 

 

 

O Estágio Curricular Supervisionado, obrigatoriedade legal que institui que 

todos os alunos dos cursos de formação de professores têm de cumprir horas de 

estágio para a obtenção do diploma de Licenciatura, há anos tem sido alvo de 

muitas discussões no ambiente acadêmico. 

Muitos educadores julgam que só por meio dos estágios os futuros 

professores podem adquirir uma formação plena e útil para a vida profissional. 

Outros educadores acreditam que o objetivo dos estágios perdeu-se na medida em 

que é cada vez maior o número de graduandos que mais se depara com práticas 

pedagógicas inadequadas e ineficazes do que adequadas e satisfatórias. 

Na verdade, talvez, muito se tenha discutido e pouco se tenha feito 

verdadeiramente pela formação de professores no Brasil, como já exposto no 

primeiro capítulo desta pesquisa, capítulo em que ficou evidente que a educação 

nunca fora prioridade para os governantes da terra brasileira. 

Foi a partir desse dilema que surgiu o caminho a ser pesquisado por esta 

tese. Embora o Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução CNE/CP no 

01, de 18 de fevereiro de 2002, no §3o do Art. 13, estabeleça que o Estágio 

Curricular Supervisionado deve se realizar em escola de Educação Básica, que um 

regime de colaboração entre os sistemas de ensino deve ocorrer e que todo o 

processo deve ser avaliado conjuntamente pela instituição superior formadora e pela 

escola na qual se concretiza o estágio, por meio da análise de 436 relatórios de 
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estágio, de duas renomadas instituições de Ensino Superior da cidade de São 

Paulo, constatou-se que não é isso que ocorre na prática e foi possível detectar uma 

realidade extremamente negativa em relação à formação de professores no maior 

centro econômico e cultural do Brasil. 

De forma geral, não há um regime de colaboração entre as universidades 

formadoras e as escolas de Educação Básica que recebem os graduandos. Além 

disso, o estágio não é avaliado conjuntamente pelas instituições envolvidas. Isso 

mostra que não basta existir inúmeros documentos legais se a realidade está muito 

longe de corresponder ao que está instituído nos documentos. Desponta, então, a 

inquietante constatação de que nem sempre os estágios ocorrem de maneira 

proveitosa para a formação docente. 

Em primeiro lugar, os alunos universitários têm grande dificuldade para 

conseguir uma escola para estagiar. Infelizmente, além de serem muito mal 

recebidos pela maioria dos secretários, professores, coordenadores e diretores, eles 

recebem várias negativas de estágio, às vezes, três, quatro, cinco negativas, antes 

de conseguir uma vaga, sendo que o mais controverso disso tudo é o fato de 

professores, coordenadores e diretores, que um dia já foram estagiários, recusarem 

oferecer uma contribuição para a formação de jovens que, muitas vezes, têm dentro 

de si a vontade de melhorar o quadro da educação brasileira. 

Nesse contexto, são frequentes, ainda, frases desses mesmos funcionários 

que desestimulam os futuros professores, estimulando-os a sair da área, procurando 

um outro curso superior.  

 Em segundo lugar, os relatórios de estágio, que normalmente são entregues 

impressos aos professores universitários que fazem a supervisão do estágio na 

instituição formadora, comprovam que, depois de conseguir a vaga com dificuldade, 

os estagiários observam uma grande quantidade de aulas que apresentam muito 

mais exemplos insatisfatórios do que satisfatórios de práticas docentes.  

São descritos nos relatórios professores que solicitam que o estagiário 

ministre uma aula em seu lugar sem nenhum aviso prévio (porque naquele dia o 

docente não quer ministrar aulas); docentes que pedem que os graduandos corrijam 

atividades de produção de texto dos alunos da Educação Básica sem nem mesmo 
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saber qual foi a proposta do professor ou ainda professores que utilizam palavras de 

baixo-calão com grande naturalidade, demonstrando total desrespeito pelos alunos e 

pelo ambiente. 

 Além de se sentirem intrusos nas salas de aula dos professores observados, 

já que a maioria dos docentes da Educação Básica não se preocupa com o 

estagiário e deixa claro que a sua presença não é bem vinda, os graduandos 

passam 700 horas observando práticas que transformam o ambiente escolar em 

algo maçante, cansativo e desestimulante, que, cada vez mais, afasta-se da 

realidade prática e midiática da qual fazem parte os jovens do Ensino Fundamental II 

e Ensino Médio. 

 Embora surjam relatos de professores comprometidos, que preparam com 

cuidado suas aulas, que criam dinâmicas motivadores para os adolescentes e que 

consigam bons resultados, impera a prática de não se preparar aula, de se repetir a 

mesma atividade durante várias aulas, de se passar uma aula inteira apenas 

passando matéria na lousa, de basicamente fazer os alunos decorarem longas listas 

de conteúdos gramaticais ou tabelas literárias. 

 A educação continua tradicional e repressora quando deveria ser libertadora. 

Questiona-se, então, qual seria o papel do Estágio Curricular Supervisionado na 

formação do profissional da área de Letras nos dias de hoje na medida em que a 

maioria dos estagiários sai com uma péssima impressão do dia a dia docente.  

A partir desse questionamento, percebeu-se que o docente universitário que 

acompanha os estagiários tem de desenvolver um trabalho muito bem feito para que 

toda essa difícil situação não faça com que os alunos dos cursos de Licenciatura, 

que já não são muitos, desistam da profissão docente. Além disso, é necessário 

acabar com a falsa ideia de que no curso de Letras, por exemplo, as disciplinas de 

língua e literatura são mais importantes do que as pedagógicas. Todas devem estar 

em um mesmo patamar. Ter domínio de todos os conteúdos de língua e literatura, 

se é que isso é possível, não garante uma boa aula. Conteúdo tem de ser somado à 

didática, à metodologia e ao comprometimento com a docência. 

Os próprios relatórios de estágio - que foram estudados cuidadosamente no 

segundo capítulo desta tese e que são entregues ao professor universitário que 
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ministra a disciplina que supervisiona o estágio - são alvos de críticas por parte dos 

graduandos, pois eles, normalmente, são lidos apenas pelo professor ao término do 

período letivo. Assim, frequentemente, as reflexões que surgem a partir das aulas 

assistidas no Ensino Fundamental II ou no Ensino Médio ficam apenas entre a 

escrita do aluno e a leitura do relatório por parte do professor.  

É imprescindível destacar que o docente que supervisiona o Estágio 

Curricular Supervisionado pode solicitar, em sala de aula, uma troca de experiências 

entre os colegas, mas, levando-se em consideração a quantidade média de alunos 

por turma, 30 graduandos, tal prática torna-se difícil. Em um mundo tão colaborativo 

como o de hoje, pouco se consegue com um material que é lido apenas por uma 

única pessoa. Uma mudança é necessária. Sabe-se que em algumas instituições de 

ensino esse número pode chegar a cem alunos. Aqui não se considerou essa 

quantidade de discentes por julgar ser uma farsa uma disciplina prática com tantos 

graduandos. 

O mais curioso é que, naturalmente, como 1h30min de aula por semana e os 

relatórios em papel não davam conta de funcionarem como espaço de troca e de 

reflexão de informações sobre as aulas da Educação Básica observadas, os 

graduandos passaram a usar a página pessoal da professora (no Facebook) que 

supervisionava o estágio para contar as experiências que mais geravam 

inquietações.  

Com o tempo, os universitários também passaram a utilizar a página pessoal 

para tirar dúvidas sobre o estágio, para oferecer dicas aos colegas de escolas 

públicas e privadas que bem recebiam os futuros professores. Assim, a docente que 

ministrava a disciplina que supervisionava o Estágio Curricular Supervisionado 

aprendeu, com os alunos, a usar a rede social como uma ferramenta didático-

metodológica. Os papéis de professor e alunos misturaram-se e os próprios 

discentes passaram a ajudar a pesquisadora a buscar novos caminhos para 

melhorar o processo de formação docente. 

Embora muitos professores digam que os alunos só usem o Facebook para 

reclamar das aulas e dos professores, os educandos também compartilham 

materiais e informações e elogiam aulas e professores. 
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 Foi a partir dessa prática natural que surgiu a proposta de criar um 

mecanismo coletivo para facilitar a troca de informações entre os estagiários; para 

propiciar discussões; para permitir desabafos e questionamentos; para dividir boas e 

más experiências pedagógicas vivenciadas ao longo do cumprimento do Estágio 

Curricular Supervisionado. Acompanhar os Estágios Curriculares Supervisionados 

por meio de uma rede social foi a opção. 

 Docentes malformados, pouco informados, sem entusiasmo e sem 

comprometimento usam ferramentas tecnológicas sem nenhum propósito evidente, 

situação que não caracteriza a experiência aqui descrita. 

 A presente pesquisa trouxe, então, à tona, no terceiro capítulo, reflexões 

sobre o uso da Internet e das redes sociais no mundo moderno e no ambiente 

educacional dos cursos de formação docente, além de um pequeno histórico do 

Facebook para, depois, no quarto capítulo, descrever o acompanhamento das 

experiências vivenciadas pelos estagiários nas escolas da Educação Básica 

brasileira por meio da rede social. 

Depois de criada a página, em 06 de agosto de 2012, os resultados vieram a 

cada dia. Logo de início um grande número de alunos passou a enviar postagens 

para o perfil com dúvidas, com sugestões de escolas, com pedidos de ajuda para 

conseguir vaga em alguma escola; para contar alguma experiência vivenciada nas 

escolas de Ensino Fundamental II e Ensino Médio; para indicar aos outros 

graduandos dicas culturais de filmes que tratavam do tema educação; para 

compartilhar vídeos e fotos, captados pelos celulares, também sobre o tema 

educação, prática que era impossível nos relatórios impressos. É o celular, tão 

temido nas salas de aulas de alguns professores, a favor do processo de 

aprendizagem colaborativa.  

Várias vozes estavam presentes ao mesmo tempo em um mesmo ambiente. 

Alunos de uma mesma sala e mesma disciplina ajudavam-se, mas ajudavam 

também alunos de semestres e de disciplinas diferentes. Veteranos ajudavam 

calouros. Calouros ajudavam veteranos. Surgia, portanto, um ambiente colaborativo. 

É evidente que algumas dúvidas expressas nos posts, que eram enviados em 

tempo real durante as horas de estágio, poderiam ser solucionadas em sala de aula, 
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mas levando-se em consideração que, normalmente, só há uma aula semanal da 

disciplina pedagógica que supervisiona o Estágio Curricular Supervisionado, a 

utilização do Facebook fazia com que os alunos tirassem suas dúvidas de forma 

muito mais rápida e dinâmica. Era a tecnologia móvel a favor do processo de ensino-

aprendizagem. 

Além disso, sobrava mais tempo na aula para a reflexão acerca das questões 

práticas do estágio, não se perdendo, assim, tempo com situações, muitas vezes, 

puramente burocráticas.  

O Facebook funcionou como uma nova ferramenta pedagógica que facilitou o 

processo de formação docente e o docente não perdeu sua importância, receio de 

muitos. Apenas é possível perceber que a principal função do professor, nos dias de 

hoje, na escola híbrida, não pode ser mais simplesmente a difusão dos 

conhecimentos, que agora é feita de maneira mais eficaz por outros meios, como por 

meio das redes sociais. 

Os alunos passaram, com o tempo e por meio de um processo de 

amadurecimento acadêmico e científico, a fazer relatos muito mais reflexivos com o 

transcorrer do semestre. Não que isso não ocorresse com os relatórios impressos. 

Mas é fundamental dizer que no Facebook esse processo deu-se de forma muito 

mais intensa, significativa e coletiva. 

Os futuros professores passaram a produzir, coletivamente, o próprio 

conhecimento e os relatos não estavam mais baseados em simples observações 

das aulas assistidas, como ocorria de forma frequente nos relatórios impressos. 

Passara a existir, então, análises mais sólidas do ambiente educacional da 

Educação Básica, além de uma vontade grande de mudar o que não estava 

satisfatório e adequado. 

Não se pode ignorar, é claro, que o Facebook não fará com que funcionários 

e secretários de escolas tratem bem os estagiários; não fará com que os diretores 

cumpram suas horas de trabalho nas escolas ou que assinem rapidamente, como 

deveria ser, o Termo de Compromisso de Estágio; não fará com que os atuais 

professores preparem suas aulas; não fará com que os estagiários deixem de ser 

estimulados a largarem a carreira docente.  
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Entretanto, o Facebook serviu, no momento em que a proposta estava sendo 

testada, para formar professores que, espera-se, prepararão suas aulas, que bem 

receberão seus estagiários e que, se um dia migrarem para a área administrativa da 

escola, cumprirão suas horas de trabalho como gestores, assinarão, rapidamente, o 

Termo de Compromisso de Estágio e estimularão seus funcionários, secretários e 

coordenadores a bem receberem os estagiários que, no futuro, poderão ser colegas 

de trabalho. 

Evidentemente, é importante ressaltar que o professor formador, diante de 

novas práticas de formação docente, deverá ter disponibilidade para acompanhar, 

por exemplo, as páginas criadas, comentar os posts dos alunos, responder a 

dúvidas e publicar conteúdos. Contudo, mais uma vez, percebe-se que tal prática 

não representa um tempo perdido na formação docente, mas, sim, um real exercício 

educacional, talvez, um novo modelo que dialoga com a contemporaneidade. 

O Facebook funcionou como uma nova ferramenta pedagógica que facilitou o 

processo de formação docente. Sem sombra de dúvida, a tecnologia, quando bem 

utilizada, potencializa o caráter coletivo da aprendizagem. Todavia, não é ela que 

melhorará a qualidade da educação brasileira. Só o educador bem formado, criativo 

e comprometido pode fazer isso. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 172 

REFERÊNCIAS  

 

 

ALARCÃO, Isabel. Formação reflexiva de professores: estratégias de supervisão. 

Porto: Porto Editora, 1996. 

ALVES, Nilda. Formação de professores: pensar e fazer. 11. ed. São Paulo: 

Cortez, 2011 (Coleção questões da nossa época).  

ANTUNES, Irandé. Aula de Português: encontro & interação. São Paulo: Parábola, 

2005. 

______________. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras 

no caminho. São Paulo: Parábola, 2007. 

BARBOSA, Alexandre F. Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e 
comunicação no Brasil: TIC Educação 2012. São Paulo: Comitê Gestor da Internet 

no Brasil, 2013. 

BARROSO, José Liberato. A instrução pública no Brasil. Pelotas: Seiva, 2005. 

BIANCHI, Anna Cecilia de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. 

Orientação para Estágio em Licenciatura. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 

2005. 

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

BRASIL. Decreto no. 7.247 de 19 de abril de 1879. Reforma do Ensino Primário e 

Secundário do Município da Corte e o Superior em todo o Império. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-7247-19-abril-1879-

547933-publicacaooriginal-62862-pe.html Acesso em 28 nov. 2011. 

____________. Lei de 15 de outubro de 1827, sancionando Ato do Poder 

Legislativo. Manda criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e 

lugares mais populosos do Império. Coleção das Leis do Império do Brasil de 1827 – 

Primeira parte. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1878. Disponível em: 



 173 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-15-10-1827.htm Acesso em 29 nov. 

2011. 

____________. Parecer CNE/CEB n. 15/98, de 1o. de junho de 1998. Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Diário Oficial da União, Brasília, 26 jun. 

1998. Disponível em: 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/TextosLegais/LegislacaoE

ducacional/Parecer_CNB_CEB_15_98_InstituiDiretrizesCurricularesNacionaisEnsino

Medio.pdf Acesso em 25 nov. 2011. 

____________. Parecer  CNE/CES no. 492/2001a, de 03 de abril de 2001. Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, 

Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e 

Museologia. Diário Oficial da União, Brasília, 09 jul. 2001. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf. Acesso em 26 nov. 2011. 

____________. Parecer CNE/CP 009/2001b, de 08 de maio de 2001. Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Diário Oficial da União, 

Brasília, 18 jan. 2002. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquiviso/pdf/009.pdf. Acesso em 22 nov. 2011. 

____________. Parecer CNE/CP no. 21/2001c, de 06 de agosto de 2001. Duração e 

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/021.pdf Acesso em 29 nov. 2011. 

____________. Parecer CNE/CP no. 27/2001d, de 02 de outubro de 2001. 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. Diário Oficial 

da União, Brasília, 18 jan. 2002. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/027.pdf. Acesso em 23 nov. 2011. 

____________. Parecer CNE/CP no. 28/2001e, de 02 de outubro de 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, 



 174 

curso de licenciatura, de graduação plena. Diário Oficial da União, Brasília, 18 jan. 

2002. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/028.pdf. Acesso em 

22 nov. 2011. 

____________. Parecer CFE no. 349/72. Dispõe sobre a HEM. Diretrizes e Bases 

da Educação. São Paulo, Imprensa Oficial do Estado, 1981. Disponível em: 

http://lise.edunet.sp.gov.br/paglei/notas/parcfe349_72.htm. Acesso em 23 nov. 2011. 

____________. Resolução CNE/CP no. 01/2002a. Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação de professores da Educação Básica, em nível superior, 

curso de licenciatura, de graduação plena. Diário Oficial da União, Brasília, 09 abr. 

2002. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf. Acesso 

em 22 nov. 2011. 

____________. Resolução CNE/CP no. 02/2002b. Institui a duração e a carga 

horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores 

da Educação Básica em nível superior. Diário Oficial da União, Brasília, 10 abr. 

2002. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf Acesso 

em 22 nov. 2011. 

BRITTO, Luiz Percival Leme. Em terra de surdos-mudos (um estudo sobre as 

condições de produção de textos escolares). In: GERALDI, João Wanderley (Org.). 
O texto na sala de aula: leitura e produção. 3. ed. São Paulo: Ática, 2001. 

BRZEZINSKI, Iria. Pedagogia, pedagogos e formação de professores. Campinas: 

Papirus, 1996. 

CANDAU, Vera Maria. A didática em questão. Petrópolis: Vozes, 1996. 

CARDOSO, Tereza Maria Rolo Fachada Levy. As luzes da educação: 
fundamentos, raízes históricas e práticas das aulas régias no Rio de Janeiro. 
Bragança Paulista: EDUSP, 2002. 

CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. Tecnologias que educam: ensinar e 

aprender com tecnologias da informação e comunicação. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2010. 



 175 

CARVALHO, Laerte Ramos de. As reformas pombalinas da instrução pública. 
São Paulo: Saraiva/Edusp, 1978. 

CHAGAS, Raimundo Valnir Cavalcante. O ensino de 1o. e 2o. graus: antes, agora e 

depois? 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1984. 

CHAIA, Josephina. Financiamento escolar no segundo império. Marília: 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília, 1965. 

CUNHA, Maria Isabel da. O bom professor e sua prática. 17. ed. Campinas: 

Papirus, 2006. 

DEMO, Pedro. Formação permanente e tecnologias educacionais. Petrópolis: 

Vozes, 2006. 

ESPÍRITO SANTO, Ruy Cezar do. Desafios na formação do educador: retomando 

o ato de educar. 4. ed. São Paulo: Ágora, 2012. 

FALCÃO, Jorge Tarcísio R. Computadores e educação: breves comentários sobre 

alguns mitos.  Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, no. 165, 

maio/ago. 1989. 

FARIAS, Isabel Maria Sabino de [et al.]. Didática e docência: aprendendo a 

profissão. 2. ed. Brasília: Liber Livro, 2009 (Série formar). 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. A prática de ensino e o estágio 
supervisionado. 20. ed. Campinas: Papirus, 2010. 

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 31. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 

____________. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

41. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

____________. Pedagogia do oprimido. 49. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 

FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Educar com a mídia: novos diálogos sobre 

educação. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 

FREIRE, Wendel. Tecnologia e educação: as mídias na prática docente. Rio de 

Janeiro: Wak Ed., 2008. 



 176 

HARMUCH, Rosana Apolonia; SALEH, Pascoalina Bailon de Oliveira. Estudos da 
linguagem e formação docente: desafios contemporâneos. Campinas: Mercado de 

Letras, 2011. 

KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 4. ed. 

Campinas: Papirus, 2007. 

KIRKPATRICK, David. O efeito Facebook. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2011. 

KUHLMANN JR., Moysés. As grandes festas didáticas: a educação brasileira e as 

exposições internacionais. Bragança Paulista: EDUSP, 2001. 

LAJOLO, Marisa. No jardim das Letras, o pomo da discórdia. Disponível em: 

http://www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/pomo.htm. Acesso em: 14 set. 2012. 

LEMOS, André. Cibercultura, tecnologia e vida social na cultura 
contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 2002. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. Rio de Janeiro: Editora 34, 1999. 

MANDEVILLE, Bernard. La fábula de las abejas o los vícios privados hacen la 
prosperidade pública. México: Fondo de Cultura Económica, 1982. 

MASETTO, Marcos Tarciso. Competência pedagógica do professor 
universitário. 2. ed. São Paulo: Summus, 2012a. 

____________. Docência na universidade. 11. ed. Campinas: Papirus, 2012b. 

MEZRICH, Ben. Bilionários por acaso: a criação do Facebook. São Paulo: 

Intrínseca, 2010. 

MORAN, José Manuel. Novas tecnologias e mediação pedagógica. Campinas: 

Papirus, 2000. 

MORIN, Edgar. Complexidade e transdisciplinaridade: a reforma da universidade 

e do ensino fundamental. Natal: EDUFRN, 1999. 

NEVES, Carla das. LDB: Lei de Diretrizes e Bases da educação esquematizada. Rio 

de Janeiro: Ed. Ferreira, 2010. 



 177 

NEVES, Fátima Maria. O método lancasteriano e o processo de formação 
disciplinar do povo. São Paulo. Tese (Doutorado) - Unesp, Assis, 2003. 

OLIVEIRA, José Márcio Augusto de. Escrevendo com o computador na sala de 
aula. São Paulo: Cortez, 2006. 

PEÑA, Maria de Los Dolores Jimenez; MASINI, Elcie F. Salzano. Aprendendo 
Significativamente: uma construção colaborativa em ambientes de ensino 

presencial e virtual. São Paulo: Editora Vetor, 2010. 

PEÑA, Maria de Los Dolores Jimenez; ALLEGRETTI, Sônia Maria de Macedo. 

Escola Híbrida: aprendizes imersivos. Revista Contemporaneidade Educação e 

Tecnologia, v. 01, n. 02, 2012. Disponível em: 

http://revistacontemporaneidadeeducacaoetecnologia02.files.wordpress.com/2012/0

5/edutechi_puc20121.pdf. Acesso em: 02 dez. 2013. 

PEREIRA, Elisabete Monteiro de Aguiar. Professor como pesquisador: o enfoque da 

pesquisa ação na prática docente. In: GERALDI, Corinta Maria Grisolia; 

FIORENTINI, Dario; PEREIRA, Elisabete Monteiro de A. Cartografias do trabalho 
docente: professor(a)-pesquisador(a). Campinas: Mercado de Letras/Associação de 

Leitura do Brasil (ALB), 2001.  

PILETTI, Nelson; PILETTI, Claudino. História da Educação. 7. ed. São Paulo: Ática, 

2010.  

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria do Socorro. Estágio e Docência. São Paulo: 

Cortez, 2008. 

POCHO, Cláudia Lopes. Tecnologia Educacional: descubra suas possibilidades na 

sala de aula. 5. Ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

RECUERO, Raquel. A conversação em rede – comunicação mediada pelo 

computador e redes sociais na Internet. São Paulo: Sulina, 2012. 

REIS FILHO, Casemiro. A educação e a ilusão liberal. 2. ed. Campinas: Autores 

Associados, 1995.  

RIBEIRO, Darcy. A universidade necessária. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975. 



 178 

SACRISTÁN, José Gimeno; PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e transformar o 
ensino. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

_______________. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artmed, 

2000. 

SANTOS, Benedito Rodrigues dos; MARRA E ROSA, Gabriel Artur. Facebook e as 
nossas identidades virtuais. São Paulo: Thesaurus, 2012. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice. São Paulo: Cortez, 1997. 

SAVIANI, Dermeval. Formação de professores no Brasil: dilemas e 
perspectivas. Poíesis Pedagógica, v. 09, no. 1, 2011. 

_______________. História das ideias pedagógicas no Brasil. 2. ed. Campinas: 

Autores Associados, 2008. 

SETTON, Maria da Graça. Mídia e educação. São Paulo: Contexto, 2010. 

SETZER, Valdemar W.. Meios eletrônicos e Educação - Uma visão alternativa. 3. 

ed. São Paulo: Escrituras Editora, 2005. 

SOARES, Magda. Linguagem e escola. São Paulo: Ática, 2005. 

TEIXEIRA, Anísio Spínola. Ensino superior no Brasil: análise e interpretação de 

sua evolução até 1969. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1989. 

_______________. Educação e Universidade. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 

1998. 

_______________. Educação no Brasil. 2. ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1976. 

VASCONCELOS, Maria Lúcia M. Carvalho. Contribuindo para a formação de 

professores universitários: relatos de experiências. In: MASETTO, Marcos (org.). 

Docência na Universidade. 11. ed. Campinas, SP: Papirus, 2012a. 

_______________. Educação básica: a formação do professor, relação professor-

aluno, planejamento, mídia e educação. São Paulo: Contexto, 2012b. 

VILLELA, Heloisa de Oliveira Santos.  O ensino mútuo na origem da primeira escola 

normal do Brasil. In: BASTOS, Maria Helena Camara; FARIA FILHO, Luciano 



 179 

Mendes de (orgs.). A escola elementar no século XIX: o método monitorial/mútuo. 

Passo Fundo: EDIUPF, 1999. 

ZABALZA, Miguel A. O ensino universitário, seu cenário e seus protagonistas. 
Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 180 

ANEXOS 
 
 
 
 

 
Fragmentos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

(Lei no. 9.394/96) 
 

 
Art. 47º Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, 
duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando 
houver. (NEVES, 2010, p. 26) 
 
 
Art. 61º  Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo 
exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:  
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos 
ensinos fundamental e médio;  
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 
administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos 
de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;  
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área 
pedagógica ou afim.  
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:  
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e 
sociais de suas competências de trabalho;  
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em 
serviço;  
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras 
atividades. (NEVES, 2010, p. 37) 
 
 
Art. 62º 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. (NEVES, 2010, p. 
38) 
 
 
Art. 65º A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no 
mínimo, trezentas horas. (NEVES, 2010, p. 39) 
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Fragmento do Parecer CNE/CES no. 492, de 03 de abril de 2001 
 

 
DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE LETRAS 

 
Introdução 
 
          Esta proposta de Diretrizes Curriculares leva em consideração os desafios da educação 
superior diante das intensas transformações que têm ocorrido na sociedade contemporânea, no 
mercado de trabalho e nas condições de exercício profissional. Concebe-se a Universidade não 
apenas como produtora e detentora do conhecimento e do saber, mas, também, como instância 
voltada para atender às necessidades educativas e tecnológicas da sociedade. 
          Ressalta-se, no entanto, que a Universidade não pode ser vista apenas como instância reflexa 
da sociedade e do mundo do trabalho. Ela deve ser um espaço de cultura e de imaginação criativa, 
capaz de intervir na sociedade, transformando-a em termos éticos. 
          A área de Letras, abrigada nas ciências humanas, põe em relevo a relação dialética entre o 
pragmatismo da sociedade moderna e o cultivo dos valores humanistas. Decorre daí que os cursos 
de graduação em Letras deverão ter estruturas flexíveis que: 
• facultem ao profissional a ser formado opções de conhecimento e de atuação no mercado de 
trabalho; 
• criem oportunidade para o desenvolvimento de habilidades necessárias para se atingir a 
competência desejada no desempenho profissional; 
• deem prioridade à abordagem pedagógica centrada no desenvolvimento da autonomia do aluno; 
• promovam articulação constante entre ensino, pesquisa e extensão, além de articulação direta com 
a pós-graduação; 
• propiciem o exercício da autonomia universitária, ficando a cargo da Instituição de Ensino Superior 
definições como perfil profissional, carga horária, atividades curriculares básicas, complementares e 
de estágio. 
          Portanto, é necessário que se amplie o conceito de currículo, que deve ser concebido como 
construção cultural que propicie a aquisição do saber de forma articulada. Por sua natureza teórico-
prática, essencialmente orgânica, o currículo deve ser constituído tanto pelo conjunto de 
conhecimentos, competências e habilidades, como pelos objetivos que busca alcançar. Assim, 
define-se currículo como todo e qualquer conjunto de atividades acadêmicas que integralizam um 
curso. Essa definição introduz o conceito de atividade acadêmica curricular – aquela considerada 
relevante para que o estudante adquira competências e habilidades necessárias a sua formação e 
que possa ser avaliada interna e externamente como processo contínuo e transformador, conceito 
que não exclui as disciplinas convencionais. 
          Os princípios que norteiam esta proposta de Diretrizes Curriculares são a flexibilidade na 
organização do curso de Letras e a consciência da diversidade / heterogeneidade do conhecimento 
do aluno, tanto no que se refere à sua formação anterior, quanto aos interesses e expectativas em 
relação ao curso e ao futuro exercício da profissão. 
          A flexibilização curricular, para responder às novas demandas sociais e aos princípios 
expostos, é entendida como a possibilidade de: 
• eliminar a rigidez estrutural do curso; 
• imprimir ritmo e duração ao curso, nos limites adiante estabelecidos; 
• utilizar, de modo mais eficiente, os recursos de formação já existentes nas instituições de ensino 
superior. 
          A flexibilização do currículo, na qual se prevê nova validação de atividades acadêmicas, requer 
o desdobramento do papel de professor na figura de orientador, que deverá responder não só pelo 
ensino de conteúdos programáticos, mas também pela qualidade da formação do aluno. 
          Da mesma forma, o colegiado de graduação do curso de Letras é a instância competente para 
a concepção e o acompanhamento da diversidade curricular que a IES implantará. (BRASIL, 2001, p. 
29). 
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Fragmentos do Parecer CNE/CP no. 09, de 08 de maio de 2001 

 
 
          Durante os anos 80 e 90, o Brasil deu passos significativos no sentido de universalizar o 
acesso ao ensino fundamental obrigatório, melhorando o fluxo de matrículas e investindo na 
qualidade da aprendizagem nesse nível escolar. Mais recentemente, agregam-se a esse esforço o 
aumento da oferta de ensino médio e de educação infantil nos sistemas públicos, bem como o 
estabelecimento de diretrizes nacionais para os diferentes níveis da Educação Básica, considerando 
as características do debate nacional e internacional a respeito da educação. 
          A democratização do acesso e a melhoria da qualidade da educação básica vêm acontecendo 
num contexto marcado pela redemocratização do país e por profundas mudanças nas expectativas e 
demandas educacionais da sociedade brasileira. O avanço e a disseminação das tecnologias da 
informação e da comunicação está impactando as formas de convivência social, de organização do 
trabalho e do exercício da cidadania. A internacionalização da economia confronta o Brasil com a 
necessidade indispensável de dispor de profissionais qualificados. Quanto mais o Brasil consolida as 
instituições políticas democráticas, fortalece os direitos da cidadania e participa da economia 
mundializada, mais se amplia o reconhecimento da importância da educação para a promoção do 
desenvolvimento sustentável e para a superação das desigualdades sociais. 
          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, entre as quais se destacam: 
 
- orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; 
- comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos alunos; 
- assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos; 
- incentivar atividades de enriquecimento cultural; 
- desenvolver práticas investigativas; 
- elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares; 
- utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio; 
- desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe.  
 
          Este documento, incorporando elementos presentes na discussão mais ampla a respeito do 
papel dos professores no processo educativo, apresenta a base comum de formação docente 
expressa em diretrizes, que possibilitem a revisão criativa dos modelos hoje em vigor, a fim de: 
 
- fomentar e fortalecer processos de mudança no interior das instituições formadoras; 
- fortalecer e aprimorar a capacidade acadêmica e profissional dos docentes formadores; 
- atualizar e aperfeiçoar os formatos de preparação e os currículos vivenciados, considerando as 
mudanças em curso na organização pedagógica e curricular da educação básica; 
- dar relevo à docência como base da formação, relacionando teoria e prática; 
- promover a atualização de recursos bibliográficos e tecnológicos em todas as instituições ou cursos 
de formação. (BRASIL, 2001b, p. 04-5) 
 
 
          No caso da formação nos cursos de licenciatura, em seus moldes tradicionais, a ênfase está 
contida na formação dos conteúdos da área, onde o bacharelado surge como a opção natural que 
possibilitaria, como apêndice, também, o diploma de licenciado. Neste sentido,  nos cursos 
existentes, é a atuação do físico, do historiador, do biólogo, por exemplo, que ganha importância, 
sendo que a atuação destes como “licenciados” torna-se residual e é vista, dentro dos muros da 
universidade, como “inferior”, em meio à complexidade dos conteúdos da “área”, passando muito 
mais como atividade “vocacional” ou que permitiria grande dose de improviso e autoformulação do 
“jeito de dar aula”. (BRASIL, 2001b, p. 16) 
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          Se o uso de novas tecnologias da informação e da comunicação está sendo colocado como um 
importante recurso para a educação básica, evidentemente, o mesmo deve valer para a formação de 
professores. No entanto, ainda são raras as iniciativas no sentido de garantir que o futuro professor 
aprenda a usar, no exercício da docência, computador, rádio, videocassete, gravador, calculadora, 
internet e a lidar com programas e softwares educativos. Mais raras, ainda, são as possibilidades de 
desenvolver, no cotidiano do curso, os conteúdos curriculares das diferentes áreas e disciplinas, por 
meio das diferentes tecnologias. (BRASIL, 2001b, p. 24) 
 
 
          É imprescindível que haja coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro 
professor. (BRASIL, 2001b, p. 30) 
 
 
          Assim, por exemplo, estudos sobre a psicogênese da língua escrita trouxeram dados para a 
didática na área de Língua Portuguesa, especialmente no que se refere à alfabetização. Do mesmo 
modo, na área de Matemática, tem havido progressos na produção de conhecimento sobre 
aprendizagem de números, operações etc que fundamentam uma didática própria para o ensino 
desses conteúdos. (BRASIL, 2001b, p. 39) 
 
 
          As escolas de formação de professores devem trabalhar em interação sistemática com as 
escolas do sistema de educação básica, desenvolvendo projetos de formação compartilhados. 
(BRASIL, 2001b, p. 50) 
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Fragmentos do Parecer CNE/CP no. 21, de 06 de agosto de 2001 

 
 
          Ao se considerar o conjunto deste Parecer em articulação com o novo paradigma das 
diretrizes, com as exigências legais e com o padrão de qualidade que deve existir nos cursos de 
licenciaturas, ao mínimo legal de 300 horas deve-se acrescer mais 100 horas que, além de ampliar o 
leque de possibilidades, aumente o tempo disponível para cada forma de prática escolhida no projeto 
pedagógico do curso. As trezentas horas são apenas o mínimo abaixo do qual não se consegue dar 
conta das exigências de qualidade. Assim torna-se procedente acrescentar ao tempo mínimo já 
estabelecido em lei (300 horas) mais um terço (1/3) desta carga, perfazendo um total de 400 horas. 
(BRASIL, 2001c, p. 10) 
 
 
          Neste sentido, os cursos de licenciatura, no que se refere ao componente aqui denominado 
trabalho acadêmico, deverão ter uma duração que atenda uma completude efetiva para os duzentos 
dias letivos exigidos em cada um dos anos de formação. Assim, considerando-se a experiência sob o 
esquema formativo da Lei 5.540/68 e a necessidade de se avançar em relação ao que ela previa 
dado o novo paradigma formativo debaixo da Lei 9.394/96 e suas exigências, dadas as diretrizes 
curriculares nacionais da formação docente postas no Parecer CNE/CP 009/01, cumpre estabelecer 
um patamar mínimo de horas para estas atividades de modo a compô-las integrada e 
articuladamente com os outros componentes. 
          Para fazer jus à efetivação destes considerandos e à luz das diretrizes curriculares nacionais 
da formação docente, o tempo mínimo para todos os cursos superiores de graduação de formação de 
docentes para a atuação na educação básica não poderá ficar abaixo de 2.000 horas para a 
execução das atividades científico-acadêmicas, sendo que, respeitadas as condições peculiares das 
instituições, estimula-se a inclusão de mais horas para estas atividades. Do total deste componente, 
1.800 horas serão dedicadas às atividades clássicas de ensino/aprendizagem em sala de aula e as 
demais 200 horas para outras formas de atividades de enriquecimento didático, curricular, científico e 
cultural. 
          Estas 2.000 horas de trabalho para execução de atividades científico-acadêmicas somadas às 
400 horas de prática de ensino e às 400 horas de estágio supervisionado são o campo da duração 
formativa em cujo terreno se plantará a organização do projeto pedagógico planejado para um total 
mínimo de 2.800 horas. Este total não poderá ser realizado em tempo inferior a 3 anos de formação 
tanto para os cursos de licenciatura quanto o curso normal superior. (BRASIL, 2001c, p. 14) 
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Fragmento do Parecer CNE/CP no. 27, de 02 de outubro de 2001 

 
 
          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 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 (BRASIL, 2001d, 
p. 01). 
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Fragmentos do Parecer CNE/CP no. 28, de 02 de outubro de 2001 

 
 
          Assim, há que se distinguir, de um lado, a prática como componente curricular e, de outro, a 
prática de ensino e o estágio obrigatório definidos por lei. (BRASIL, 2001e, p. 09) 
 
 
          Neste sentido, os cursos de licenciatura, no que se refere ao componente aqui denominado 
trabalho acadêmico, deverão ter uma duração que atenda uma completude efetiva para os duzentos 
dias letivos exigidos em cada um dos anos de formação. Assim, considerando-se a experiência sob o 
esquema formativo da Lei 5.540/68 e a necessidade de se avançar em relação ao que ela previa 
dado o novo paradigma formativo debaixo da Lei 9.394/96 e suas exigências, dadas as diretrizes 
curriculares nacionais da formação docente postas no Parecer CNE/CP 9/2001, cumpre estabelecer 
um patamar mínimo de horas para estas atividades de modo a compô-las integrada e 
articuladamente com os outros componentes. 
          Para fazer jus à efetivação destes considerandos e à luz das diretrizes curriculares nacionais 
da formação docente, o tempo mínimo para todos os cursos superiores de graduação de formação de 
docentes para a atuação na educação básica para a execução das atividades científico-acadêmicas 
não poderá ficar abaixo de 2000 horas, sendo que, respeitadas as condições peculiares das 
instituições, estimula-se a inclusão de mais horas para estas atividades. Do total deste componente, 
1800 horas serão dedicadas às atividades de ensino/aprendizagem e as demais 200 horas para 
outras formas de atividades de enriquecimento didático, curricular, científico e cultural. Estas 2000 
horas de trabalho para execução de atividades científico-acadêmicas somadas às 400 horas da 
prática como componente curricular e às 400 horas de estágio curricular supervisionado são o campo 
da duração formativa em cujo terreno se plantará a organização do projeto pedagógico planejado 
para um total mínimo de 2800 horas. Este total não poderá ser realizado em tempo inferior a 3 anos 
de formação para todos os cursos de licenciatura inclusive o curso normal superior. (BRASIL, 2001e, 
p. 13) 
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Fragmentos da Resolução CNE/CP no. 01, de 18 de fevereiro de 2002 

 
 
          Art. 2º A organização curricular de cada instituição observará, além do disposto nos artigos 12 
e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, outras formas de orientação inerentes à formação 
para a atividade docente, entre as quais o preparo para: 
 
I - o ensino visando à aprendizagem do aluno; 
II - o acolhimento e o trato da diversidade; 
III - o exercício de atividades de enriquecimento cultural; 
IV - o aprimoramento em práticas investigativas; 
V - a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos curriculares; 
VI - o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, estratégias e materiais 
de apoio inovadores; 
VII - o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. (BRASIL, 2002a, p. 01) 

 
          Art. 12º Os cursos de formação de professores em nível superior terão a sua duração definida 
pelo Conselho Pleno, em parecer e resolução específica sobre sua carga horária. 
§ 1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a restrinja ao 
estágio, desarticulado do restante do curso. 
§ 2º A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do professor. 
§ 3º No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes curriculares de 
formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática.  (BRASIL, 
2002a, p. 05) 
 
 
          Art. 13º Em tempo e espaço curricular específico, a coordenação da dimensão prática 
transcenderá o estágio e terá como finalidade promover a articulação das diferentes práticas, numa 
perspectiva interdisciplinar. [...]  
§ 3º O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado em escola de Educação 
Básica, e respeitado o regime de colaboração entre os sistemas de ensino, deve ser desenvolvido a 
partir do início da segunda metade do curso e ser avaliado conjuntamente pela escola formadora e a 
escola campo de estágio. (BRASIL, 2002a, p. 06) 
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Fragmento da Resolução CNE/CP no. 02, de 19 de fevereiro de 2002 

 
 
          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; 
IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais. (BRASIL, 
2002b, p. 01) 
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Fragmento da Resolução CNE/CES no. 18, de 13 de março de 2002 

 
 
          Art. 2º O projeto pedagógico de formação acadêmica e profissional a ser oferecida pelo curso 
de Letras deverá explicitar: 
 
a) o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e licenciatura; 
b) as competências gerais e habilidades específicas a serem desenvolvidas durante o período de 
formação; 
c) os conteúdos caracterizadores básicos e os conteúdos caracterizadores de formação profissional, 
inclusive os conteúdos definidos para a educação básica, no caso das licenciaturas; 
d) a estruturação do curso; 
e) as formas de avaliação. (BRASIL, 2002b, p. 01) 
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Fragmento do Parecer CNE/CES no. 83, de 20 de março de 2007 

 
 
          A carga horária mínima de 2.800 horas foi definida considerando a formação em uma única 
habilitação. (BRASIL, 2007, p. 04) 
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Fragmentos do Parecer CNE/CP no. 05, de 05 de maio de 2009 

 
 
          Art. 3º A carga horária para uma nova habilitação deverá ter, no mínimo, 800 (oitocentas) 
horas. (BRASIL, 2009, p. 04) 
 
 
          Art. 4º A carga horária do estágio curricular supervisionado compreenderá, no mínimo, 300 
(trezentas) horas. (BRASIL, 2009, p. 04) 
 
 


