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1. INTRODUÇÃO 

 

O Estágio, realizado em dupla por nós, estagiárias Cecília Augusta Vieira Pinto 

e Gabriella Ligocki Pedro, no Colégio de Aplicação da UFSC, aconteceu no âmbito da 

disciplina Estágio de Ensino em Língua Portuguesa e Literatura II (252 horas/aula), 

ministrada pela Professora Doutora Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott.  

A etapa de observação da escola, que se deu entre os dias 7 e 29 de março de 

2012, foi um período de coleta de dados para entendimento de qual realidade estávamos 

nos inserindo e que tipo de trabalho construiríamos e exerceríamos durante o período de 

inserção na escola, imbuídas do nosso conhecimento de formação intelectual e de 

ideologias como futuras educadoras.  

O projeto “Viajar é preciso, relatar não é preciso: explorando os relatos de 

viagens”, direcionado para o primeiro ano do ensino médio, foi executado em 16 

horas/aula (entre os dias 24 de abril a 31 de maio) divididas em 8 planos de aula, em 

que cada estagiária ficou responsável por 8 horas/aula. 

O projeto extraclasse “Recuperando leituras: o que os contos nos contam” foi 

executado para alunos da Recuperação de Estudos da sexta série do ensino fundamental 

(sétimo ano), em 12 horas/aula (entre os dias 2 e 16 de maio) divididas em três planos 

de aula, em que cada estagiária ficou responsável por 6 horas/aula. 

A etapa da docência constituiu uma importante fase do conteúdo programático 

da disciplina, o qual consiste em formar o professor no espaço de trabalho, com a 

imersão na instituição de ensino para acompanhamento cotidiano do trabalho de 

docentes de língua portuguesa e de atividades na escola que envolvam o campo da 

linguagem e o próprio exercício da docência como forma de treinar os futuros 

professores. 

O presente relatório está dividido em cinco seções nas quais apresentaremos a 

descrição do campo de estágio, os relatos das observações das aulas, os projetos de 

docência e extraclasse com seus respectivos planos de aula, os relatos dos exercícios de 

docência e processo de aprendizagem, além da nossa visão sobre toda experiência. 
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2. DESCRIÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

O espaço escolar está aqui registrado conforme a organização entre as 

características estruturais e funcionais da escola, a ideologia política e pedagógica 

presentes no Regimento Escolar, a caracterização das turmas trabalhadas e trechos das 

entrevistas realizadas com os funcionários da escola.  
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2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

O Colégio de Aplicação foi criado em 1961, sob a denominação de Ginásio de 

Aplicação e com o objetivo de servir de campo de estágio destinado à pratica docente 

dos alunos matriculados nos cursos de Didática (Geral e Específica) da Faculdade 

Catarinense de Filosofia (FCF). Nesse período, o funcionamento das Faculdades de 

Filosofia Federais foi regulamentado pelo decreto-lei nº 9.053 de 12/03/46 que 

determinava que as mesmas tivessem um ginásio de aplicação destinado à pratica 

docente dos alunos matriculados naqueles cursos. 

O funcionamento do curso ginasial foi requerido em 31/07/59, pelo então diretor 

da FCF, Professor Henrique da Silva Fontes e em 15 de março de 1961 foi concedida a 

autorização para o funcionamento condicional por meio do Ato nº 5 da Inspetoria 

Seccional de Florianópolis. No entanto, somente em 17 de julho, o oficio nº 673 do 

Diretor do Ensino Secundário do Ministério da Educação e Cultura ratifica o Ato nº 5 

da Inspetoria Seccional de Florianópolis e autoriza o funcionamento condicional do 

Ginásio de Aplicação, pelo período de quatro anos e passa a se integrar ao Sistema 

Federal de Ensino. 

Inicialmente, foi implantada apenas a 1ª série ginasial, e a cada ano subsequente, 

foi sendo acrescentada uma nova série até completar as quatro séries do ciclo ginasial. 

O número de turmas por série manteve-se constante até 1967, quando foram compostas 

três turmas da 1ª série ginasial. Em 1968, foram formadas duas turmas de 1ª e 2ª séries 

ginasiais, e por implementação progressiva, em 1970, havia duas turmas por série. 

No ano de 1970 foi substituído o nome Ginásio de Aplicação para Colégio de 

Aplicação, e o colégio passou a ter a primeira série do segundo ciclo, com os cursos 

Clássico e Científico. As demais séries do Ensino Médio foram implementadas 

gradativamente nos anos seguintes. 

Em 1980, foi acrescentado aos cursos já existentes o Ensino Fundamental com a 

implementação de oito turmas, duas (turno matutino e vespertino) para cada uma das 

quatro séries iniciais. 

Os alunos que frequentavam, até então, o Colégio de Aplicação eram filhos de 

professores e servidores técnico-administrativos da Universidade Federal de Santa 

Catarina. 
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A partir da Resolução nº 013/CEPE/92, ficou estabelecido o número de três 

turmas por série, com 25 alunos cada uma. O ingresso de alunos no Colégio passa a 

ocorrer via sorteio aberto à comunidade. 

Enquanto escola experimental, o Colégio tem proporcionado o desenvolvimento 

de experiências pedagógicas e estágios supervisionados para os cursos de Licenciatura e 

Educação, segundo as exigências da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB). 

O Colégio de Aplicação segue a política educacional adotada pela Universidade 

Federal de Santa Catarina que visa atender à trilogia de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

No presente momento, o Colégio de Aplicação está em processo de 

implementação do seu Projeto Político-Pedagógico, que foi concebido a partir de uma 

proposta de gestão participativa. 

A estrutura pedagógica e administrativa do Colégio de Aplicação é constituída 

de: Colegiado, Diretor Geral, Diretor de Ensino, Assessoria Pedagógica, Coordenadoria 

Administrativa, Supervisão Escolar, Orientação Educacional, Coordenadorias de Apoio 

Administrativo ao Ensino Fundamental e Médio, Coordenadoria de Estágio, 

Coordenadoria de Pesquisa e Extensão, Coordenadoria de Comunicação, Divulgação e 

Eventos, Biblioteca, Secretaria escolar, Corpo docente, Corpo Discente, Serviço 

técnico-administrativo. 

A direção é eleita, por um período de quatro anos, pela comunidade do Colégio 

de Aplicação, formada pelos quatro segmentos: servidores docentes, servidores técnico-

administrativos, alunos e pais. A gestão de 2008 a 2012 é ocupada pelo Diretor Geral 

Romeu Augusto de Albuquerque Bezerra e a Diretora de Ensino Professora Sylvia 

Terezinha Damiani. 

O corpo docente do Ensino Fundamental e Médio do Colégio de Aplicação é 

constituído por docentes habilitados, aprovados em Concurso Público a ser realizado 

pelos órgãos responsáveis da Universidade Federal de Santa Catarina. Dentre algumas 

atribuições do docente pode-se citar: participar do Planejamento Geral do Colégio de 

Aplicação; cumprir e fazer cumprir o Regimento do Colégio de Aplicação, a legislação 

e decisões superiores na esfera de suas atribuições; elaborar e apresentar, no tempo 

previsto, planos de ensino e ementas em conformidade com a filosofia do Colégio; 

ministrar as aulas para as quais tenha sido contratado, executando o plano de ensino de 

acordo com as diretrizes metodológicas recomendadas. 
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A Biblioteca Setorial do Colégio de Aplicação é subordinada à Biblioteca 

Universitária e tem a finalidade de atuar  como órgão auxiliar e complementar da 

Escola, facilitando aos usuários o acesso ao material bibliográfico e as informações para 

suas necessidades de pesquisa. O bibliotecário tem como atribuições: coordenar e 

administrar a biblioteca; atender e orientar o usuário; processar tecnicamente a 

preparação de documentos bibliográficos; auxiliar o usuário na pesquisa bibliográfica; 

emprestar o material bibliográfico; reservar as salas da biblioteca; coordenar, planejar e 

executar as atividades de leitura na biblioteca; atender o setor Áudio-visual; executar os 

serviços administrativos (expedientes, emissão de relatórios, etc); registrar e organizar 

os periódicos e folhetos, entre outras. 

 A alimentação no colégio acontece com recursos vindos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

Inclusive os professores podem usufruir da alimentação que é oferecida. 

Segundo o diretor da escola, o próprio colégio investe para dobrar os valores vindos do 

FNDE. 

Os funcionários da cozinha são terceirizados e toda semana é atualizado o 

cardápio da merenda que será servida no site
1
 do Colégio. Ex: 

Segunda-feira 

12/03 

Terça-feira 

13/03 

Quarta-feira 

14/03 

Quinta-feira 

15/03 

Sexta-feira 

16/03 

Pão doce com 

farofa Bebida 

láctea de pêssego 

Vitamina de 

banana e 

Bolacha 

Pão de milho 

com queijo 

Achocolatado 

Banana 

Frutas: banana, 

laranja, maçã e 

melancia 

Pão de trigo 

com 

manteiga 

Suco de uva 

Maçã 

 

O colégio possui mais de dez projetos em andamento. Entre eles, o projeto 

Córdoba, que visa possibilitar o estreitamento de relações culturais através de 

intercâmbio entre professores e estudantes da Escuela Manuel Belgrano de UNC e do 

Colégio de Aplicação da UFSC. 

              O objetivo do projeto é conhecer elementos específicos de cada cultura em 

particular e, através do acesso a estes conhecimentos, possibilitar a professores e 

estudantes envolvidos, a discussão e reflexão a respeito de uma identidade latino-

                                                                    
1 http://www.ca.ufsc.br/merenda-escolar-2/ 

http://www.ca.ufsc.br/merenda-escolar-2/
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americana e, especificamente, da Argentina e do Brasil; possibilitar a reflexão a respeito 

de elementos comuns, e, portanto integradores, não deixando de reconhecer e de 

identificar os aspectos plurinacionais e pluriculturais das referidas sociedades. 

O Projeto de Educação Inclusiva tem como objetivo desenvolver uma política de 

Inclusão, buscando possibilidades de intervenções pedagógicas, capacitando o corpo 

docente e a equipe pedagógica do Colégio de Aplicação da UFSC para a inclusão de 

alunos com história de deficiência no ensino regular. 

A Constituição Brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB Lei n 9394/96, asseguram às pessoas com história de deficiência, igualdade de 

condições para seu acesso e permanência na escola através de atendimento 

especializado 

A Iniciação Científica Júnior constitui um projeto de Ensino e Pesquisa que 

propõe o desenvolvimento de um programa de Iniciação Científica junto aos alunos das 

8ªs séries do Colégio de Aplicação – CED/UFSC, aplicando a metodologia da Pesquisa 

Orientada, decorrente das condições criadas pela investigação de temáticas e pelo 

confronto direto observados em pesquisa de campo, em cada uma das etapas do “Projeto 

Pés na Estrada do Conhecimento”. Dessa forma estimula o desenvolvimento do 

pensamento, da criatividade e da reflexão crítica do ambiente histórico-social. A 

formação inicial de um jovem pesquisador é uma entre as várias ações de fortalecimento 

de um ensino que se quer crítico, reflexivo e por fim, democrático. 

O projeto Pés na Estrada do Conhecimento caracteriza-se como atividade de 

caráter permanente na estrutura pedagógica do Colégio de Aplicação – CED/UFSC. 

Constitui experimento no campo do Ensino, Pesquisa e Extensão e tem como objetivo 

estimular a prática da pesquisa orientada no Ensino Fundamental – mais 

especificamente junto aos estudantes das 8as séries. Desenvolve ações de estímulo à 

Iniciação Científica, através da prática sistemática de pesquisa de campo. Nesse sentido, 

propõe uma maior articulação entre os campos do saber escolar, na perspectiva do 

trabalho interdisciplinar e contribui para a formação do cidadão crítico, reflexivo e 

produtor de conhecimento. 

 

2.1.1 O Regimento Escolar 
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A fim de compreender os princípios políticos pedagógicos que norteiam e 

estruturam o Colégio de Aplicação, é que se procurou extrair alguns pontos relevantes 

do Regimento Escolar da instituição, o qual se faz necessário para registrar o espaço 

escolar e refletir sobre a prática docente de língua portuguesa. O Regimento Escolar e a 

organização Didática do Colégio de Aplicação (CA) são frutos do Projeto Político 

Pedagógico, construído democraticamente com a participação ativa de docentes, alunos, 

servidores e famílias. Após dez anos de construção do documento oficial, hoje esse se 

encontra aprovado pelo Colegiado do Colégio de Aplicação. Como retrato de um 

momento escolar, esses documentos refletem o pensamento institucional e sua 

concepção de homem, sociedade e mundo. 

O Colégio de Aplicação, inserido na Universidade Federal de Santa Catarina, se 

propõe a ser um Colégio Experimental onde se desenvolvem práticas e se produzem 

conhecimentos em função de uma melhor qualidade de ensino, exercendo assim, a 

função de campo de estágio supervisionado para acadêmicos dos cursos de Licenciatura 

e Educação.  

A filosofia norteadora da ação pedagógica do Colégio de Aplicação tem sua 

origem e seu fim na prática social concreta. O contexto histórico-social no qual vivem 

docentes e educandos constitui o fundamento do trabalho do Colégio de Aplicação. 

O Colégio de Aplicação tem como objetivo geral proporcionar a transmissão, 

produção e apropriação crítica do conhecimento com o fim de instrumentalizar a 

responsabilidade social e a afirmação histórica dos educandos. Os objetivos específicos 

visam: propiciar os conhecimentos necessários para instrumentalizar o educando na sua 

atuação, tornando-o crítico e produtivo no processo de transformação no mundo e na 

consequente construção de uma sociedade justa, humanitária e igualitária; possibilitar 

ao educando a vivência de práticas democráticas concretas para que este possa 

desenvolver-se como sujeito livre, consciente e responsável na construção coletiva de 

sua realidade histórica; proporcionar e desenvolver atividades de pesquisa e extensão 

que contribuam para a melhoria do ensino, como para a formação continuada dos 

docentes. 

Os níveis de ensino ministrados pelo Colégio de Aplicação são no Ensino 

Fundamental, de 1ª a 8ª série e Séries Iniciais: Ciclo de Alfabetização, 2ª a 4ª série e 

Séries Finais: 5ª a 8ª série e Ensino Médio. Os níveis de ensino funcionam em séries 

anuais, nos períodos matutino e vespertino. 
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No que tange aos Planos de Ensino, esses são organizados anualmente pelos 

professores das atividades e/ou disciplinas constantes da grade curricular, de acordo 

com os seus objetivos, com os princípios norteadores do Projeto Político Pedagógico e 

com as fases do desenvolvimento do educando, devendo ser posteriormente analisados 

pela Supervisão Escolar. Os Planos de Ensino devem ser revistos e alterados para 

atualizações e/ou outras adequações necessárias e deve ser encaminhado pelo 

Coordenador da Disciplina à Supervisão Escolar. As alterações nos planos de ensino 

somente entrarão em vigor no ano letivo seguinte. 

O acesso ao preenchimento das vagas no Colégio de Aplicação, no Ciclo de 

Alfabetização e nas demais séries, quando existem, se dão pelo sistema de sorteio 

público, de acordo com a resolução número 013/CPE, de 13 de março de 1992. As 

vagas que vierem a ocorrer durante o ano letivo serão preenchidas até o final do 

segundo trimestre letivo, não se admite ingresso do educando comprometido com a 

dependência no estabelecimento de origem e não há ingresso de educandos na terceira 

série do Ensino Médio. 

A avaliação do rendimento escolar é um processo contínuo e cumulativo que 

envolve o educando, o docente e a escola a fim de verificar o desempenho escolar frente 

aos objetivos previstos. Sua verificação, para fins de promoção, compreende a avaliação 

do aproveitamento do educando, bem como a apuração da assiduidade. O sistema de 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem é trimestral para o Ensino Fundamental 

e Médio. 

O rendimento escolar é avaliado pelo aproveitamento do educando, através de 

técnicas e instrumentos de avaliação diversos, tais como: observação diária do docente; 

trabalhos de pesquisa individual ou coletiva; testes, provas orais ou escritas; resoluções 

de exercícios; planejamento, execução e apresentação de experiências ou projetos; 

relatórios; trabalhos práticos; outras técnicas e/ou instrumentos que o docente julgar 

conveniente. 

O colégio proporciona Recuperação de Estudos durante o ano letivo com a 

finalidade de melhorar o desempenho escolar dos educandos. A Recuperação é 

entendida como processo didático-pedagógico que visa oferecer novas oportunidades ao 

educando para superar defasagens ao longo do processo de ensino-aprendizagem. No 

decorrer do trimestre, o professor deve diagnosticar as deficiências do educando e 
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convocá-lo para as atividades de Recuperação de Estudos sempre que sua nota for 

inferior a seis em qualquer avaliação. 

A Recuperação de Estudos é oferecida de forma paralela, e em horário oposto ao 

período de estudo do educando e é realizada no decorrer do trimestre. Ao educando em 

Recuperação de Estudos que não atingir média trimestral igual ou superior a seis, será 

concedida a oportunidade de realizar Prova de Recuperação de Estudos abrangente 

sobre todo o conteúdo do trimestre, em data e horário fixados pela Direção da Escola, 

por série, por disciplina e, preferencialmente, de forma espaçada. A nota obtida pelo 

educando na Prova de Recuperação de Estudos substituirá a nota trimestral quando for 

maior. 

O Colégio de Aplicação possui um guia de Princípios de Convivência na escola, 

que tratam dos direitos e deveres do educando, assim como as consequências do não 

cumprimento das normas previstas. Os princípios de convivência tratam de questões 

referentes à: tolerância mútua, cordialidade, respeito à autoridade, cumprimento dos 

direitos e deveres e produção escolar. Os princípios que norteiam os direitos e deveres 

na escola são: Democracia, Organização, Ética e valores, Respeito. 

São alguns dos direitos dos educandos: participar ativamente do processo 

ensino-aprendizagem e recuperação de estudos; participar das atividades curriculares 

oferecidas pelo Colégio; organizar-se no Grêmio Escolar; participar do Colegiado e do 

Conselho de Classe; apresentar sugestões à Direção do Colégio; requerer documentos, 

cancelamento, trancamento ou transferência de matrícula nos termos desde Regimento; 

ser atendido pelo corpo administrativo e pedagógico do Colégio; ser tratado de forma 

respeitosa; tomar conhecimento do resultado das avaliações e frequência escolar através 

do boletim; representar por escrito e, em termos, contra atos que firam seus direitos; 

requerer revisão das avaliações; ter reconhecido seu direito de organização estudantil e 

coletiva, como cidadão. 

São alguns dos deveres do educando: comparecer à escola, munido da Agenda 

Escolar, respeitando pontualmente os horários definidos para início e término de aulas, 

cumprindo a carga horária prevista na grade curricular; comparecer às aulas e às 

avaliações de Recuperação de Estudos quando for convocado pelo docente; conservar 

todo o material escolar recebido da escola; preservar o patrimônio físico (pátios, jardins, 

mobiliários e materiais didáticos da escola); tratar a todos de forma respeitosa; 

apresentar justificativa na Agenda Escolar e/ou atestados médicos, nos prazos 
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estipulados, nas situações previstas no Regimento Escolar; comparecer à escola 

portando exclusivamente seu material escolar; aguardar o docente em sala de aula nos 

momentos de troca de aula; solicitar autorização do docente, do inspetor ou do 

Coordenador de Apoio Administrativo de Ensino para retirar-se da sala de aula ou da 

escola; trazer autorização dos pais ou responsáveis, na Agenda Escolar, em caso de 

necessidade de afastamento da escola, e outros. 

De acordo com as normas e a gravidade da infração cometida pelo educando, 

serão tomadas as seguintes medidas: advertência oral; advertência escrita; penalidades 

alternativas; suspensão parcial ou total das atividades didático-pedagógicas, podendo ser 

progressiva. No caso de suspensão total não será permitida a presença, no ambiente 

escolar, do educando no período de suspensão. O educando que tiver cometido excesso 

de infrações terá sua matrícula condicional e em casos extremos será indicada a 

transferência do mesmo. 

As instâncias para aplicação das medidas previstas e as respectivas 

competências, de acordo com a gravidade, são as seguintes: Coordenadoria de Apoio 

Administrativo ao Ensino: advertência oral, escrita, penalidades alternativas e suspensão 

parcial; Direção: suspensão total e transferência. Quando julgar necessário, a Direção 

pode convocar o Conselho de Classe para manifestar-se a respeito do assunto. 

 

2.1.2 Caracterização das Turmas 

 

2.1.2.1 Caracterização da turma 1C 

 

A turma 1C, do primeiro ano do Ensino Médio é composta por 24 alunos, entre 

os quais 12 são meninas e 12 são meninos.  

Parte da turma está um pouco atrasada em relação à seriação, pois repetiram em 

algum ano no decorrer do período de estudos no colégio. A faixa etária compreende 

entre 14 e 16 anos de idade.  

Em geral, os alunos demonstraram atenção e participação nas atividades 

propostas pela professora. Eles têm o comportamento próprio da idade como querer 

conversar, mandar mensagem pelo celular, ouvir música, mas não deixam de dar 

respostas ao trabalho que está sendo proposto em sala. 
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A conversa entre os alunos é constante e, muitas vezes, a professora tem que 

interromper a explicação para chamar atenção. 

Através da observação, pode se perceber que os alunos não possuem sérios 

problemas de escrita. Seus textos têm sentido, começo, meio e fim e quase não há 

problemas ortográficos e estruturais. Percebemos sim, uma deficiência na escritura do 

gênero crônica em si.  Isso ocorreu, talvez, pelo fato de termos analisado as primeiras 

atividades dos alunos escritas no gênero. O encaminhamento a ser dado pela professora 

regente, depois do nosso período de observação, seria justamente focar mais no gênero 

crônica. 

 

2.1.2.2 Caracterização da turma de Recuperação 

 

A Recuperação de Estudos é uma proposta que não tem a finalidade de recuperar 

nota, e sim o conteúdo que foi trabalhado.  

O aluno é convocado para comparecer nas aulas de recuperação, não é obrigada 

a sua presença nas aulas. Como é uma nova proposta, em que o retorno não é 

quantitativo, há certa relutância de parte dos alunos e até mesmo dos pais. Sendo assim, 

a frequência nas recuperações em geral não é assídua.  

Segundo a professora das três sextas séries, a dificuldade de escrita é grande, 

apresentando problemas de ortografia, coesão e coerência. A dificuldade é vista também 

em leitura e interpretação de textos. Os alunos ainda estão muito imaturos e não 

conseguem trabalhar sozinhos, sem o auxílio da professora. 

As duas turmas de Recuperação das sextas séries iniciaram as atividades apenas 

em 11 de abril, depois da primeira avaliação do trimestre. A maioria dos alunos foi 

convocada por apresentar dificuldade em tal avaliação. Alguns deles foram convocados 

por conta do comportamento em sala.  

Nas aulas de recuperação, os alunos se mostraram tranquilos, participando das 

atividades propostas. Na turma em que contém a 6ª série C, foram convocados 12 

alunos e compareceram 7. Na turma em que contém as 6ªs séries A e B, foram 

convocados 18 alunos e compareceram 14. Os alunos possuem entre 11 e 13 anos. 

Nas duas turmas, há a conversa entre os alunos, mas não ao ponto de 

interromper a aula. 
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2.1.3 Entrevistas - Perfil do Quadro Funcional
2
 

 

2.1.3.1 Nara – professora da turma de primeiro ano do Ensino Médio observada 

 

Meu nome é Nara Caetano Rodrigues, me formei em 1989, em uma faculdade 

que não existe mais. Ela chamava Faculdade de Filosofia e Ciências de Letras 

Imaculada Conceição, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Meu mestrado foi em 

Análise do Discurso, aqui na UFSC, de 1995 a 1997. Meu doutorado foi em Linguística 

Aplicada, também na UFSC, de 2005 a 2009. 

Eu trabalho na área da educação há 20 anos. Somente no período de formação é 

que fiquei afastada. Logo que eu me formei, trabalhei em algumas escolas particulares 

de Florianópolis (Energia, Colégio Catarinense, Evolução). Trabalhei também com 

supletivo, com Ensino Fundamental e Médio. 

Aqui no Colégio de Aplicação, minha carga horária é de 40 horas, dedicação 

exclusiva, que são divididas da seguinte maneira: 26 horas para Ensino - 12 horas em 

sala, mais o fator multiplicador de 12 horas e mais 2 horas para recuperação de estudos; 

2 horas para a coordenação da disciplina; 2 horas para o colegiado; e o restante fica para 

os projetos de Pesquisa e Extensão. O máximo que podemos locar para Pesquisa e 

Extensão são 14 das 40 horas, mas se formos somar toda a nossa dedicação aos projetos, 

extrapola um pouco. Por isso, registramos 2 horas em um certo projeto, 3 horas em um 

outro, e assim vai. 

Atualmente, eu coordeno um projeto que se chama “A pesquisa em Linguística 

Aplicada na Escola Básica”; participo de um outro núcleo de pesquisa e extensão da 

Língua Portuguesa, que é um projeto que tem no CED e discute questões de 

alfabetização e ensino de Língua Portuguesa; estou envolvida também em um projeto 

que se chama AME (Acervo da Memória Educacional), que é de professores de história 

e possui uma parceria do Colégio com o CED.  

Além disso, temos um grupo de estudos na disciplina que se chama Gelca, que 

tem professores dos anos iniciais, do ensino fundamental e Médio e a nossa ideia é 

constituir três núcleos: um mais voltado para iniciação científica, um para práticas de 

                                                                    
2 As entrevistas foram gravadas e serão usados trechos pra a construção deste texto que contribui para a 

caracterização do espaço escolar. 
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leitura e um para práticas de linguagem oral e escrita. Eu coordeno este terceiro núcleo. 

Nós ainda estamos nos organizando. 

Na minha vida profissional, eu vou apagando incêndios. Vejo o que é mais 

urgente fazer primeiro. Sempre, a prioridade é a sala de aula. Depois vêm as reuniões 

com hora marcada (as de colegiado, de disciplina, de série). A parte da Pesquisa e 

Extensão é mais flexível. Acabo fazendo à noite e em fim de semana. 

O tempo que eu tenho para corrigir as atividades e planejar as aulas está inserido 

no fator multiplicador, que eu tenho a liberdade de trabalhar em casa. 

Para trabalhar no colégio, o professor não necessita ter mestrado e/ou doutorado. 

Os concursos aceitam inscrição de graduados. Mas é mais difícil de concorrer com os 

doutores, por exemplo, porque tem uma prova de títulos. O doutor, neste caso, já sai 

com uma pontuação maior do que o graduado.  

Sobre o salário, na rede federal, o professor que entra com mestrado recebe 

próximo de 4  mil reais. Com doutorado, deve estar em torno de 7 mil reais. O graduado 

deve receber em torno de 2 ou 3 mil reais. 

Temos uma questão mais interna do colégio que chama política de formação. Na 

disciplina de português, os professores mais antigos têm a preferência de sair em licença 

formação primeiro. Geralmente, conseguimos ter uma pessoa afastada em formação. 

Somos um grupo de 8 pessoas. Agora, temos uma professora que está fazendo mestrado 

e retorna no meio do ano. Quando ela voltar, o professor dos terceiros anos sairá para o 

pós-doc. Tudo isso é um acordo na disciplina para viabilizar as saídas. No período em 

que o professor está afastado, ele continua recebendo seu salário. 

Eu entrei aqui no Colégio em 1992, como substituta. Depois disso, teve um 

concurso em 1995 e outro em 1998. Apenas em 2010, quando já estávamos com quase 

50% do quadro de substitutos, foi ter outro concurso. Foram contratados neste ano, 35 

professores. Com frequência, sai concurso para substituto, que é contratado durante 2 

anos e, depois disso, não pode voltar a ser professor substituto na rede federal durante 

outros dois anos. 

No ano passado, eu trabalhei com as oitavas séries. Para essa série, tem o 

projeto, que já é curricular, “Pés na estrada”. Tem duas horas, na grade, que o projeto 

ocupa. É um projeto que envolve saídas e muitas atividades extra. Neste ano, meu 

envolvimento está sendo com o PIBIC do CNPq, que começou ano passado, mas 

conseguimos nos organizar melhor somente neste ano. Eu estou orientando duas alunas. 
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Além disso, a própria escola decidiu ampliar essas bolsas e criou o “Programa de 

Iniciação à Pesquisa”. Neste, estou orientando mais duas alunas. 

Quando eu entrei como efetiva em 1998, eu propus um projeto que se chamava 

“Redação Nota Dez”. A ideia era avaliar os critérios de avaliação do vestibular. 

Desenvolvi este projeto por dois anos. 

Em 2002, montei um projeto que chamava “O trabalho com produção textual na 

escola: o previsto e o construído”, cuja intenção era analisar a proposta dos documentos 

oficiais e aquilo que conseguíamos fazer na escola. A minha inquietação era: temos um 

conjunto de condições aqui no Colégio de Aplicação. E, por que, é tão difícil mudar? 

Nós temos formação, sabemos o que está publicado nos documentos oficiais, sabemos 

as novas propostas de ensino. Mas, por que, é tão difícil mudar? Nós discutíamos neste 

projeto especificidades da disciplina. Foi a partir disso que eu elaborei o meu projeto de 

doutorado. E parte da tese está sendo publicada em um livro. Com a pesquisa, deu para 

entender um pouco a complexidade que é mudar uma forma de trabalho que está 

consolidada a mais de duzentos anos. Existe uma construção cultural em torno do que 

seja o ensino da língua portuguesa, não é apenas o professor pegar o material e decidir 

que agora irá trabalhar de acordo com esta nova perspectiva. Na escola, tem uma série 

de forças que contribuem ou barram essa mudança. Com a pesquisa, eu consegui 

explicitar um pouco do que é esta complexidade. 

Quando eu voltei do doutorado, propus o projeto “A pesquisa em Linguística 

Aplicada na Escola Básica”, cuja ideia é ver o tipo de pesquisa que está sendo feita na 

escola. Por muito tempo, os pesquisadores entraram na escola para apontar o que estava 

errado. Isso fez com que os professores ficassem mais resistentes à entrada de 

pesquisadores na sala de aula. A intenção, então, é ver sobre o que são as pesquisas, o 

tipo delas (qualitativas ou quantitativas) e, em que medida o professor que está na 

escola é visto como participante, e não só como objeto que está sendo observado sem 

ser ouvido efetivamente pelo pesquisador. 

Eu já tive fases em que abominava o livro didático. Hoje, estou num momento 

de ressignificar este material. Até por conta de que existe todo um programa nacional, 

os livros já não são produzidos aleatoriamente, existe um direcionamento para que eles 

estejam mais sintonizados com os documentos oficiais e com as novas teorias sobre o 

ensino de língua. Depois do livro pronto, ele ainda é avaliado. O material que chega na 

escola hoje não é mais um material tão desavisado, fora do contexto previsto para o 
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trabalho. A minha postura, então, é usar em algumas situações e não ficar somente nele. 

O livro, muitas vezes, é o ponto de partida porque tem um texto, ou exercício que está 

muito legal. Do livro, eu acrescento e vou para a minha elaboração de aula. Ou, então, 

eu monto um trabalho com outros materiais e depois eu chego no livro para ver como 

está sistematizado ali. 

Eu gosto muito de trabalhar com jornal e revista, porque é a linguagem que está 

circulando e está muito viva. E, além disso, trabalho muito com os livros de literatura. A 

biblioteca da escola tem assinatura do Jornal Catarinense. Mas eu só posso levar os 

alunos para lerem lá no espaço, não posso levar o jornal para a sala de aula. Utilizo 

bastante a Folha de São Paulo e a Istoé que tenho assinatura em casa. Vez ou outra, 

acabo comprando a Superinteressante e A Carta.  

Um grande diferencial no trabalho, que podemos fazer aqui na escola, é a 

liberdaade que o professor tem de fazer a sua elaboração didática. É claro que temos um 

programa a ser seguido. Mas este programa é desenvolvido nas reuniões de disciplina e 

o professor é ouvido. Dar aula desta forma dá muito trabalho. Quando eu pego um texto 

de um jornal e monto perguntas para este texto, eu não tenho as respostas certas. Eu 

monto tentando focar em determinados aspectos. Mas, muitas vezes, a compreensão que 

o aluno tem da pergunta que eu fiz, não é aquela que eu imaginava. 

As reuniões de disciplina são ótimas. Os professores trocam muitas ideias e 

trazem suas dúvidas para discussão. Nós discutimos questões administrativas, mas 

discutimos muitas questões pedagógicas também. Neste momento, estamos em uma 

fase de atualização dos planos de ensino. Mas, nas reuniões seguintes, vez ou outra, a 

pauta é leitura, escrita, avaliação. E cada um vai falando como está trabalhando, as 

dificuldades que está tendo e etc. 

Até o ano passado, tínhamos cota para xerox, eram 400 cópias por professor. 

Essa cota saía de um valor cobrado dos pais. No início de cada ano, a APP cobrava uma 

taxa no ato da matrícula.  Agora, a APP foi proibida de cobrar essa taxa.  Por isso, deu 

problema na licitação da empresa que fazia as cópias e agora temos apenas uma 

impressora aqui no andar dos professores. Não temos mais cota, podemos tirar à 

vontade. Mas, por ser uma impressora para tanta gente, nunca tem papel e nem tinta. É 

uma questão bem complicada que ainda está sendo vista junto à Reitoria. 

Eu tento sempre não trazer aos meus alunos um posicionamento político muito 

fechado. Por exemplo, no projeto “Pés na estrada”, trabalhávamos muito com a questão 
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da terra. Nós líamos jornais e revistas que apresentavam uma versão. Depois, nós íamos 

com os alunos aos assentamentos de terra e eles conheciam outra versão. Neste caso, eu 

não defendia, não militava o movimento sem terra. Mas, ao problematizar a situação, os 

alunos acabavam percebendo a minha posição. Penso que o professor não pode 

doutrinar uma posição política. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode se isentar. O 

professor é também um sujeito situado no mundo, ele tem que se posicionar. Mas este 

posicionamento deve ser ético. 

Durante a minha tese, eu trabalhei muito com Bakhtin e me encantei bastante 

com a concepção de linguagem como forma de interação. Quanto mais eu fui lendo e 

me apropriando desta teoria, mais fui vendo o quanto ela faz sentido. Eu procuro sempre 

trabalhar com a perspectiva de que o aluno é um outro que deve ser considerado o 

tempo todo. A aula tem que ser um espaço de interação em que tanto o professor quanto 

o aluno tenham voz. Quando o aluno faz uma leitura de literatura é muito importante 

entender a partir de que lugar ele faz aquela leitura. A leitura dele vai ser diferente da 

minha. Nós temos idades diferentes, trajetórias de vidas diferenciadas umas das outras. 

Cada um atribui sentido ao que lê, a partir dos seus horizontes e das suas vivências. 

Falta material que nos indique como trabalhar vendo o aluno como sujeito e vendo as 

questões de linguagem que interessam para que aquela interação funcione, para que o 

aluno dê sentido à notícia, à crônica, ao que estamos trabalhando em sala. A dificuldade, 

então, é articular isso. O que é leitura, o que é gramática, o que é produção textual 

foram tão separados, historicamente, e para nós, professores, juntarmos tudo isso agora 

é um desafio. 

Além de Bakhtin, gosto muito do trabalho do Geraldi. Penso que sua proposta de 

leitura e produção de texto como conteúdos de ensino é como um divisor de águas. 

Antes, se trabalhava com leitura e produção, mas não se ensinava efetivamente. A 

concepção de análise linguística também é outra. Quando Geraldi propõe que se 

trabalhe a partir do texto do aluno, é algo que muda tudo. Gosto muito também da 

Ângela Kleimman, da Ana Raquel Machado, da Irandé Antunes, além de outros. 

 

2.1.3.2 Rafaela – professora da turma de Recuperação observada  

 

Eu me formei em Letras Português - Espanhol na UNESP (Universidade 

Estadual Paulista) de 2006 a 2010. Um semestre da Faculdade eu fiz intercâmbio na 
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Argentina. Desde o segundo ano da faculdade, dei aula de espanhol em escola de idioma 

e como ACT.  

Quando vim para Florianópolis, a intenção era fazer o mestrado. Mas, como eu 

não consegui bolsa, tive que procurar emprego. Comecei trabalhando no Projeto Mais 

Educação de uma escola em Barreiros como professora de reforço de língua portuguesa. 

No mesmo ano de 2010, fiz o concurso para o Colégio de Aplicação. Como era uma 

vaga apenas e, eu tinha ficado em segundo lugar, não tinha mais esperança de que 

fossem me chamar.  

Em 2011, consegui bolsa do mestrado e acabei ficando longe da sala de aula. Eu 

só dava aula de espanhol, como professora voluntária, no cursinho do Pet de História.  

Em setembro de 2011, fui chamada para trabalhar aqui no Aplicação. Sou 

professora substituta e estou cobrindo a licença gestação de uma professora, meu 

contrato vai sendo renovado de acordo com a necessidade dela.  

Tive a oportunidade de me dedicar muito ao mestrado, quando dava aula só no 

cursinho, já que era apenas uma aula semanal. Dessa forma, pude qualificar no fim do 

ano e agora, quero defender no meio de 2012. 

É a primeira vez que estou dando aula de Português e estou considerando como 

um desafio. Sempre achei que escrevia e me expressava melhor em espanhol. Tinha 

receio de ensinar português, tem coisas que eu não sei da minha própria língua. A 

proposta que o colégio tem é bem diferente da que eu tive. 

Na faculdade, estudei todas as vertentes do ensino, desde a mais tradicional. 

Estudei as novas propostas, mas nunca com a visão de qual era a melhor. A prática de 

sala de aula é uma outra concepção. 

Aqui no colégio, eu não tenho que seguir uma apostila como em colégios 

particulares. Não é engessado, aqui eu tenho liberdade no meu trabalho.  

Ano passado, foi bem difícil. Eu dava aula para três turmas de primeiro ano e 

três turmas de sexta série. Eu não tinha tempo para preparar as aulas e, além disso, era 

minha primeira vez em sala de aula como professora de português. Dessa forma, eu não 

consegui trabalhar todo o conteúdo que era para ser trabalhado. Passei, então, o que 

precisava ser trabalhado ao professor de português deste ano. 

Eu tenho 19 horas/aula, mais o fator multiplicador, somando 40 horas. Como 

professora substituta, não posso trabalhar com atividades de pesquisa e extensão. Tenho 

uma turma de 1º ano e três turmas de 6ª série.  
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O professor substituto graduado ganha em torno de 2.100 reais. Conforme o 

nivelamento, o salário aumenta. Não tem muita diferença para o salário do professor 

efetivo. Além disso, tem auxílio alimentação e transporte. 

É bem difícil eu usar o livro didático nas minhas aulas, eu não gosto de ficar 

presa. Acabo usando outros materiais para preparar minhas aulas. Uso os livros de 

literatura e pesquiso planos de aula em sites como o da Nova Escola, em que me baseio 

para montar a minha aula. Troco muita ideia com a Nara também. Gosto de trabalhar 

com outros recursos como músicas, e tento sempre voltar para a realidade mais próxima 

do aluno. 

Para eu conseguir me organizar, anoto tudo em um caderninho, como se fosse 

um diário. Planejo minhas aulas, geralmente, no dia anterior. Não tenho costume de 

escrever a aula, monto na minha cabeça. A aula vai se dando na hora mesmo. Enquanto 

estou lendo o texto em sala, por exemplo, percebo algo que não tinha me dado conta 

antes e acabo trabalhando na hora. Não demoro muito para planejar minhas aulas 

quando elas já estão em andamento. Demoro mais quando vou mudar o conteúdo. 

Em relação ao posicionamento político, eu tento ser o mais imparcial possível 

em sala. Deixo bem claro para eles que exponho certa posição, mas não tenho a 

intenção de dizer se ela é certa ou errada. Na 6ª série, por exemplo, expliquei sobre a 

manipulação das notícias que saem nos jornais e mostrei as diferentes visões das 

revistas. 

Não sigo uma concepção de língua em específico. Fui apresentada a certas 

concepções e retiro o que acho de ruim de cada uma delas. 

 

2.1.3.3 Lourdes – coordenadora da Biblioteca Setorial 

 

Meu nome é Maria de Lourdes e eu sou coordenadora aqui na biblioteca. 

Nosso acervo é composto de livros infantis, materiais didáticos, livros de 

literatura, vídeos, além de revistas e jornais que a biblioteca central tem assinatura e nos 

envia. 

Nós recebemos doações, mas no momento, não estamos aceitando porque temos 

muitos livros para serem catalogados. Todo livro que chega aqui na biblioteca é enviado 

para catalogação na biblioteca central e cadastrado no sistema que agora é único. Antes, 

nós tínhamos um programa próprio e apenas os alunos do Colégio podiam emprestar os 
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livros. Como agora é o mesmo sistema, os alunos da graduação, inclusive, podem pegar 

livros emprestado. 

Normalmente, quando o professor precisa de certos livros para trabalhar em sala 

de aula, é feito pedido e o governo manda. Mas, anualmente, são enviados apenas os 

livros didáticos. 

Os alunos de 1ª a 4ª série podem pegar até 4 livros e, os outros até 5. Eles podem 

ficar com o livro durante até sete dias. 

Nós temos um projeto da hora do conto para as turmas de 1ª a 4ª série. Todas 

essas turmas têm horários semanais marcados para vir na biblioteca. Elas faziam 

trabalhos manuais, nós líamos histórias, dávamos orientações sobre o uso da biblioteca 

e etc. Eu trabalhei durante oito anos no projeto planejando e aplicando as aulas.  Agora, 

como estamos em poucos funcionários, os próprios professores orientam os alunos aqui 

no espaço. 

Temos uma sala na parte de cima da biblioteca em que os professores podem 

marcar horário para trazer suas turmas. Tem uma outra sala menor que funcionava como 

sala de vídeo. Com a queda no número de funcionários, a outra coordenação 

transformou a salinha em um depósito e trouxe o vídeo para a sala de cima. Mas, como 

agora temos, no colégio, outras salas com televisões maiores e mais confortáveis, quase 

não é usado o vídeo aqui na biblioteca. 

Aqui no Colégio, não temos nenhum bibliotecário contratado na função. Somos 

todos técnicos administrativos. Mas, temos a sorte de três das funcionárias serem 

formadas em biblioteconomia. 
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3. OBSERVAÇÃO DAS AULAS E RELATOS 

 

O período de observação é pré-requisito para o cumprimento da disciplina de 

Estágio de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura II, o qual consiste em formar o 

professor no espaço de trabalho, com a imersão na instituição de ensino para 

acompanhamento cotidiano do trabalho de docentes de língua portuguesa e de 

atividades na escola que envolvam o campo da linguagem e o exercício da docência.  

Pelo fato do presente estágio ter se dado em dupla, a seguir, apresentamos os 

relatos das aulas observadas nas visões das duas estagiárias. 
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3.1 OBSERVAÇÃO DAS AULAS E RELATO ESTAGIÁRIA CECÍLIA 

 

3.1.1 Relato Cecília 13/03/2012 das 10h30 às 11h50 - Observação 1 Aula de 

Português – Aulas 1 e 2 

 

Chegamos na sala de aula e os alunos estavam um pouco agitados.  

Eu e Gabriella nos apresentamos na frente da sala e explicamos como seria o 

nosso período na escola. 

A aula começa e a professora recolhe, de muitos alunos, uma atividade que 

deveria ter sido entregue há uma semana. Alguns nem entregam neste dia e a professora 

diz que podem entregar até quinta feira, dia 15, sendo que a nota máxima valerá oito.  

Tal atividade, era sobre memórias de leitura. A professora pergunta aos alunos 

como foi o processo de escrita. Várias respostas foram surgindo: "difícil", "nostálgico", 

"chato", "ruim".  Alguns alunos comentam que pediram ajuda para os pais e outros 

dizem que fizeram tudo sozinhos. A professora explica aos alunos que precisará de um 

mês para corrigir estas atividades. Se justifica por ter 3 turmas de 25 alunos.  

A professora chama a atenção dos alunos no decorrer de toda aula. A conversa 

é constante. 

Há 23 alunos em sala. A sala de aula é quente, embora possua dois 

ventiladores. Há também um ar-condicionado, que ainda não está instalado. Na parede 

direita, há dois murais de aviso (uma para a turma da manhã e outro para a turma da 

tarde). Na frente, um quadro verde grande em que os professores escrevem com giz. A 

sala é bem iluminada por conta das grandes janelas. 

A professora pergunta o que estavam fazendo na última aula de português e 

uma aluna responde que estavam começando a escrever uma crônica a partir de uma 

reportagem de revista. A professora pede, então, para se sentarem nas mesmas duplas da 

aula passada, pois hoje deverão entregar a primeira versão do texto (anexa na seção 

9.3.1, p. 140). Ela explica que esta primeira versão vai contar para a nota de tarefas e 

que a versão final valerá de zero a dez. 

Os alunos ficam agitados e o barulho é grande por conta das carteiras sendo 

arrastadas. A professora distribui as mesmas revistas com as quais eles já estavam 

trabalhando. 
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A professora explica a tarefa para uma das duplas que parecia não saber sobre 

a atividade. Ela descreve que eles devem dar um tom irônico e debochado ao texto e que 

ressaltem os detalhes do ocorrido. Diz para eles imaginarem alguém que vivenciasse ou 

que tivesse visto a situação que é descrita na reportagem. Deixa claro que a reportagem 

é só um ponto de partida, que eles não precisam se prender a ela. 

A maioria dos alunos começa a atividade, mas a sala continua barulhenta. 

A professora vai pedindo atenção aos poucos, fazendo algumas alunas se 

sentarem em seus lugares, alguns alunos guardarem seus celulares e aproveita para ir de 

mesa em mesa auxiliando nas dúvidas. 

A chamada é feita depois que bate o sinal para a segunda aula. 

Os alunos continuam produzindo e conversando. A professora fica até o fim 

da aula auxiliando individualmente. 

Há um pouco de barulho fora da sala por conta da instalação dos aparelhos de 

ar-condicionado.  

Os alunos entregam suas atividades e a professora diz para que os que não 

terminaram entregarem na aula seguinte. 

A aula acaba e todos saem. 

 

3.1.2 Relato Cecília 15/03/2012 das 9h30 às 11h10 - Observação 2 Aula de 

Português – Aulas 3 e 4 

 

A turma estava agitada quando chegamos na sala. A professora vai orientando 

para pegarem o material de português e guardarem o de matemática.  

Ela recolhe as crônicas que não foram entregues na aula passada e explica que, 

na primeira aula, eles vão ler uma crônica em sala e, na segunda aula, farão atividade de 

leitura na biblioteca.  

Ela entrega aos alunos a crônica de Ignácio Loyola Brandão, “Uma visão da 

vida” (anexo na seção 9.3.2, p. 144), mas não chega a usá-la em sala. 

A professora começa a aula perguntando aos alunos por onde circula a crônica 

e comenta sobre os suportes em que o texto aparece. Os alunos prestam atenção. Alguns 

conversam no decorrer da aula e a professora precisa chamar a atenção deles. 

Ela mostra a estrutura de um jornal, “Folha de São Paulo”, aos alunos. 

Pergunta a eles em qual caderno do jornal eles acham que a crônica irá aparecer. Uma 
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aluna responde que é no caderno intitulado “Cotidiano”. A professora diz que é no 

caderno “Ilustrada” em que é publicada, todos os dias, alguma crônica. 

Depois, mostra que no “Diário Catarinense” as crônicas do Veríssimo são 

publicadas aos domingos no caderno “Dona”. Apresenta a eles uma crônica do 

Veríssimo intitulada “Vô” Volpe (anexa na seção 9.3.3, p. 145). Lê apenas o título e 

pergunta aos alunos sobre o que eles acham que é a crônica. Depois de várias respostas, 

ela inicia a leitura em voz alta. Às vezes, interrompe a leitura para chamar a atenção de 

alguns alunos. 

Terminando o texto, a professora apresenta outra crônica do autor (anexa na 

seção 9.3.4, p. 147), publicada em outro exemplar do jornal de Santa Catarina e faz o 

mesmo exercício de ler apenas o título. Desta vez, ela apenas conta a história e não lê a 

crônica na íntegra. Ao ir contando, vai perguntando aos alunos o que eles imaginam que 

iria acontecer depois na história. 

Uma aluna é bem participativa e mostra bastante conhecimento sobre jornais e 

sobre o próprio gênero. Ela cita um livro, “As cem melhores crônicas brasileiras”, que 

possui em casa e que a professora, coincidentemente, havia trazido para a aula. A aluna 

continua falando sobre o livro e cita vários autores que publicaram nele. A professora 

aproveita a situação e fala sobre o livros e sobre os vários autores. Sempre pergunta aos 

alunos se conhecem os autores, se conhecem textos destes autores. 

O sinal bate para o intervalo e todos saem. 

Ao voltarmos, a professora explica que irão para a biblioteca e que lá 

encontrarão livros de crônicas em cima das mesas. Eram vários exemplares de 

“Comédias para se ler na Escola” e “As mentiras que os homens contam”, de Luiz 

Fernando Veríssimo. 

Na biblioteca, alguns alunos ficaram na área central, outros na sala infantil e 

outros na área reservada. Poucos alunos conversavam baixinho. A maioria fazia a leitura 

dos livros. A professora ia andando de grupo em grupo conversando sobre os textos. 

Depois de um tempo, os alunos que estavam na sala infantil começaram a se 

distrair com os livros que ficam expostos. Eles conversam e lembram que gostavam de 

ler tais livros quando eram pequenos. 

O tempo da aula chega ao fim e todos voltam para a sala de aula. 
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3.1.3 Relato Cecília 20/03/2012 das 10h30 às 11h50 - Observação 3 Aula de 

Português – Aulas 5 e 6 

 

Ao chegarmos na sala, poucos alunos estavam presentes. 

A professora chegou e, junto dela, o restante da turma. 

Pedimos para que eles se apresentassem um por um, pois nós, estagiárias, 

estávamos sentindo dificuldade de identificarmos os nomes, já que a professora faz a 

chamada em silêncio na maioria das vezes. 

A professora pede para pegarem a crônica que entregou na aula passada e 

pergunta se eles responderam às questões que ela passou. Os alunos dizem que não 

foram passadas as questões. Dessa forma, ela começa a escrevê-las no quadro. 

Os 24 alunos presentes copiam as questões com tranquilidade, em meio a 

comentários sobre o texto lido. 

Análise da crônica “Uma visão da vida” de Ignácio de Loyola Brandão: 

1. Qual é o tema/assunto do texto? 

2. Vamos pensar sobre o modo como o texto foi construído. Diga o que é 

abordado em cada parágrafo. 

3. Segundo o autor, que características deve ter um cronista? 

4. O que diz o autor sobre o assunto da crônica? 

5. Como o autor define a crônica? 

6. Quais as diferenças apontadas pelo autor entre crônica e conto? 

7. Você concorda com o que diz o autor nas últimas linhas da crônica? 

Justifique. 

 

Depois de copiarem, a professora diz que podem se sentar em duplas para 

responder. 

Muitos deles não trouxeram a crônica em questão e a professora fala da 

importância de colarem os textos no caderno. Enquanto eles faziam a atividade, a 

professora conversou conosco, estagiárias, sobre nossa proposta de aula. 

Os alunos se agitam e a professora vai de mesa em mesa orientá-los. 

Faltando meia hora para acabar a aula, a professora começa a correção. Ela lê 

as perguntas, eles respondem e ela complementa. 
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No decorrer de toda a aula, a professora teve que chamar a atenção de certos 

alunos que estavam ouvindo música e conversando com os colegas. 

Enquanto respondiam às questões, a professora destacava as diferenças entre 

crônica e conto, de acordo com a comparação que o autor faz no texto. 

Destaca também, a diferença entre "olhar" e "contemplar". Explica que o autor 

da crônica pega uma situação pontual e contempla, faz uma reflexão.  

Os alunos participam da discussão e mostram que estão entendendo o gênero.  

Terminando os exercícios, a professora vai escrevendo no quadro os títulos 

das crônicas lidas na aula passada, conforme os alunos iam ditando. 

Eles se agitaram e contavam as histórias lidas uns aos outros. 

A aula acaba e todos saem. 

 

3.1.4 Relato Cecília 22/03/2012 das 9h30 às 11h10 - Observação 4 Aula de 

Português – Aulas 7 e 8 

 

Neste dia, havia 21 alunos em sala e teve apenas uma aula de português, pois a 

professora viajaria ainda neste dia e trocou a última aula com a professora de geografia. 

Os alunos não se mostraram muito contentes com a troca, preferiam ter duas aulas de 

português. A professora contorna a situação e explica que a colega a está ajudando. 

Começando a aula, a professora pergunta aonde eles pararam na aula passada. 

Estava um pouco perdida em relação a isso, mas os alunos a ajudaram. 

Ela traz vários livros de crônicas (capas em anexo na seção 9.3.5, p. 149) e 

explica que o suporte original em que essas crônicas provavelmente foram publicadas é 

o jornal. 

A professora explica que eles sentarão em duplas e deverão escolher uma 

crônica para apresentar. Ela diz que vai entregar um roteiro (anexo na seção 9.3.6, p. 

150) e lê as perguntas em voz alta, enquanto os alunos prestam atenção. 

Quando termina a explicação, pede para começarem a se juntar e fala para um 

da dupla vir buscar um dos livros que se encontram em sua mesa. 

Os alunos estão calmos e vão pegar seus livros. 

Alguns conversam um pouco, mas a maioria começa a atividade. 

A professora pergunta se eles já querem ter o roteiro em mãos, mas deixa claro 

que quer que eles leiam várias crônicas e escolham uma delas, antes de começarem a 
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responder. 

Vários alunos perguntam se é para entregar naquela aula e se agitam para responder o 

roteiro antes de ler os textos. 

Alguns alunos conversam sobre os textos que estão lendo. 

A aula acaba e nós, estagiárias, pedimos para uma aluna entregar para a turma 

o nosso questionário sobre o perfil do aluno. 

 

3.1.5 Relato Cecília 27/03/2012 das 10h30 às 11h50 - Observação 5 Aula de 

Português – Aulas 8 e 9 

 

A aula, neste dia, foi na sala de inglês por conta das instalações dos aparelhos 

de ar-condicionado. A turma estava bem agitada, talvez por conta da aula ser depois do 

intervalo. Há 22 alunos em sala. 

A professora pede para fazerem um círculo e sentarem perto das duplas da 

aula passada para continuarem a atividade. 

Os alunos vão até a mesa da professora para pegarem os livros que estavam 

trabalhando e continuam a responder o roteiro de leitura. 

Há uma discussão entre uma dupla. Um dos alunos diz que não sabe onde está 

o roteiro que estavam respondendo. A professora, então, sai da sala para tirar mais 

cópias do roteiro. 

A turma continua agitada, mas muitos fazem a atividade. 

Eu recolho alguns questionários (anexos na seção 9.3.7, p. 151) que havíamos 

entregado aos alunos na aula passada. Muitos alunos dizem que vão entregar na aula 

que vem. 

A professora faz a chamada e explica uma nova atividade de leitura. Ela pede 

para eles verificarem em casa se possuem livros sobre relatos de viagem. Essa vai ser a 

leitura do primeiro trimestre: leitura de um livro, de escolha livre, sobre relato de 

viagem, para o dia 10 de maio. O relato não pode ser fictício, a viagem deve ser 

verídica. 

A professora conversa conosco, estagiárias, sobre o tema de nossas aulas, 

enquanto os alunos terminam a atividade. 

Depois de um tempo, começa a orientar o início das apresentações. 
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A primeira dupla começa a falar sobre a crônica que leu seguindo o roteiro. A 

professora vai fazendo outras perguntas sobre a história e fica satisfeita com a 

apresentação. A dupla entrega o roteiro preenchido para a professora. 

A aula acaba e todos saem. 

 

3.1.6 Relato Cecília 29/03/2012 das 9h30 às 10h10 - Observação 6 Aula de 

Português – Aula 10 

 

Neste dia, a turma estava bem calma e apresentava um pouco de desânimo.  

A professora lembra com os alunos o que estavam fazendo na aula anterior e 

pede para formarem um círculo para continuarem as apresentações.  

A turma se agita um pouco, mas quando a professora fala, eles prestam 

atenção. 

Ela explica que a crônica que eles escreveram em outra aula serão retomadas 

em outro momento. Eles se basearão no mesmo roteiro que estão usando agora para as 

apresentações e analisarão suas próprias crônicas. Assim, poderão constatar o que falta 

para que seus textos se efetivem no gênero. 

As duplas começam suas apresentações e a professora vai orientando 

conforme a ordem do roteiro. Os alunos respondem às questões que a professora faz, se 

mostram bem seguros e aparentando terem lido os textos.  

O sinal bate e todos saem para o recreio. 

 

3.1.7 Relato Cecília 12/03/2012 das 8 às 11 horas - Observação 1 da Reunião de 

Disciplina 

 

As reuniões de disciplina acontecem em média duas vezes por mês. Neste dia, 

estavam presentes as professoras de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental, mais a 

professora do 1º ano do Ensino Médio, que é coordenadora de disciplina. 

Os professores discutiram, na primeira parte da reunião, coisas burocráticas 

que envolviam alterações na normativa da escola em relação às eleições de 

coordenadoria administrativa. 

Na segunda parte da reunião, partiram para a discussão do plano de ensino da 

5ª série.  
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A professora que deu aula para as 5ªs séries no ano passado fala um pouco de 

como se deram as aulas para que a professora das 6ªs séries (deste ano) possa saber o 

que deve dar continuidade. 

Depois, todos discutem juntos os conteúdos do plano de ensino da 5ª série para 

saber o que deve ser alterado ou mantido neste ano, de acordo com o relato da 

professora do ano passado. 

A intenção é abordar o máximo de conteúdos durante a educação básica e não 

repetir os mesmos conteúdos em séries diferentes (apenas se houver necessidade). 

A reunião acaba e é marcado um novo encontro para 19 de março. 

 

3.1.8 Relato Cecília 19/03/2012 das 8 às 11 horas - Observação 2 da Reunião de 

Disciplina 

 

Neste dia, estavam presentes, além das mesmas professoras que 

compareceram na reunião passada, os professores dos 2ºs e 3ºs anos do Ensino Médio. 

Novamente, a primeira parte da reunião é tomada por discussões burocráticas 

sobre as alterações na normativa da escola em relação às eleições de coordenadoria 

administrativa. 

Na segunda parte da reunião, o plano de ensino da 6ª série foi tomado para 

discussão.  

Eles discutem pontualmente cada conteúdo ou termo usado e analisam o que 

deve estar em tal série, ou ser adaptado. 

A reunião chega ao fim e é marcado um novo encontro para o dia 2 de abril. 

 

3.1.9 Relato Cecília 11/04/2012 das 9 horas às 9h45 e das 10h50 às 11h35 - 

Observação da Recuperação das sextas séries do Ensino Fundamental – Aulas 1 e 2 

 

Chegamos na sala de Francês e só estava a professora. Os alunos foram 

chegando aos poucos: três meninos e quatro meninas, embora 12 alunos da turma 6ª C 

tivessem sido convocados para esta aula. 

As cadeiras estavam dispostas em círculo. 

A professora começa a aula lembrando aos alunos o objetivo da recuperação 

de estudos que não é recuperar nota. Ela entrega um texto (anexo na seção 9.3.8, p. 156) 



39 

 

intitulado “Pé de Guerra” e percebe na hora que não há o nome do autor na folha que 

entregou. 

Ela pede para que cada aluno leia um trecho do texto e vai corrigindo, 

conforme vão gaguejando. 

Depois disso, a professora pede para relerem o texto em silêncio, marcarem as 

palavras desconhecidas e já irem fazendo uma interpretação para depois responderem ao 

roteiro. Ela aproveita o momento para ir buscar um dicionário.  

Os alunos são bem calmos e participam das atividades. Quando começaram a 

conversar no início da aula, a professora já os interrompeu e disse que ali não era igual à 

sala de aula. Eles estavam ali para trabalhar. 

Depois da leitura silenciosa, eles discutem as palavras desconhecidas. A 

professora começa a procurar no dicionário a palavra “trincheira” e um dos alunos se 

oferece para procurar. 

Um outro aluno diz que sabe o significado da palavra e a professora pede para 

esperar, porque o colega estava procurando no dicionário. Ela não retoma o significado 

com este aluno até o fim da aula. 

A professora pede para eles escreverem no caderno as respostas do roteiro de 

leitura e coloca no quadro: 

Nome do autor 

Título do texto 

Personagens principais 

Onde se passa a história  

Em que tempo 

 

Eles vão fazendo juntos os exercícios até que bate o sinal e todos saem. 

Há uma aula vaga entre esta turma e a outra que chega às 10h50. 

A outra aula foi na sala de Espanhol. Quatorze alunos das turmas A e B 

estavam aguardando o início da aula. Havia sido convocados 18 alunos. 

Estes alunos são um pouco agitados mas logo ficam em silêncio quando a 

professora entrega o mesmo texto. Ela tráz a referência do texto agora e coloca no 

quadro. 

Segue a mesma ordem da aula dada para a outra turma: explica como funciona 

a recuperação de estudos e pede para cada aluno ler um trecho do texto. 
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Há um pouco de barulho por conta da instalação dos aparelhos de ar-

condicionado. 

Ela chama a atenção dos alunos para as vírgulas e entonações quando leem o 

texto em voz alta. 

Pede aos alunos para que contem o texto para ela. Aos poucos, os alunos vão 

se ajudando e contando a história. 

A professora diz que o texto tem uma outra interpretação, mas que não falaria 

por ser muito subjetiva. Ela pergunta a eles se já estudaram as guerras mundiais e eles 

respondem que sim. Resolve, então, falar um pouco mais sobre a guerra. Ela pergunta 

quem já viu o filme “A vida é bela” e, como ninguém viu, ela começa a contar a história 

(mas não é segura ao contar) que é interrompida por uma nova pergunta: “quem já viu o 

filme O menino do pijama listrado?”. Duas alunas respondem que sim e a professora 

pede para uma delas contar a história. Depois disso, pede para a outra aluna contar a 

mesma história. Mais tarde, a própria professora conta a mesma história e completa a 

história do filme “A vida é bela”. 

Ela pede para eles relerem o texto em silêncio e destacarem os personagens, as 

palavras desconhecidas e fazerem uma interpretação. 

Como acaba o tempo da aula, a professora pede para os alunos fazerem em 

casa os exercícios 1, 2 e 3 (anexos na seção 9.3.8, p. 156) para a próxima aula.  
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3.2 OBSERVAÇÃO DAS AULAS E RELATO ESTAGIÁRIA GABRIELLA 

 

3.2.1 Relato Gabriella 13/03/2012 das 10h30 às 11h50 - Observação 1 Aula de 

Português – Aulas 1 e 2 

 

A professora Nara pede para as estagiárias- o estágio foi realizado em dupla com 

a Cecília- se apresentarem. Depois de nossa apresentação, sentamos no fundo da sala e 

ela pergunta aos alunos como foi o processo de escrita do trabalho de memórias Alguns 

alunos respondem que foi difícil, pois não se lembravam de muita coisa e entregam o 

trabalho. Os alunos participam bastante dos questionamentos da professora e respondem 

a perguntas, como essa: “Alguém contou com a ajuda do pai?” Os alunos parecem não 

ficar intimidados com a nossa presença e participam. 

A professora explica que levará um mês para corrigir os textos a fim de não criar 

expectativas de receberem o trabalho corrigido na semana seguinte. Há muita conversa 

paralela e a professora pede silêncio, de vez em quando. A professora avisa que o prazo 

de entrega do trabalho de memórias foi prorrogado até quinta, com alteração de nota. 

Em seguida, ela orienta a atividade da aula: na quinta passada os alunos 

começaram a escrever uma crônica a partir de uma notícia de revista (anexa na seção 

9.3.1, p. 140). Os alunos têm que sentar em duplas e terminar a primeira versão, retomar 

o texto começado na aula anterior. Os alunos pegam as revistas que estavam 

trabalhando. A professora explica a atividade para uma dupla que não havia começado 

na aula anterior. A atividade é para ser entregue na mesma aula. Muitos alunos estão 

conversando, ou em pé e não estão escrevendo. Há muito barulho. 

A professora chama a atenção dos alunos, manda uma menina sentar de volta no 

seu lugar e recolhe o celular de um aluno até o fim da aula. Muitos alunos estão 

escrevendo. A professora passa de cadeira em cadeira dando orientações para os textos 

deles. Uma aluna chama a professora. Enquanto ela está com um aluno, outros 

conversam paralelamente. 

A professora orienta que essa atividade valerá 2 pontos e que depois trabalharão, 

lerão e analisarão outras crônicas e poderão fazer uma segunda versão da crônica. 

Depois farão uma crônica valendo nota de zero a dez. A professora faz a chamada e 2 

alunos vão até a sua mesa falar com ela. Os alunos conversam, mas trabalham. 
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A professora dá uma saída até a sala dos professores. Enquanto a professora não 

está presente, um aluno pergunta à turma quem trai mais, o homem ou a mulher, e os 

alunos respondem e riem muito. 

Um aluno se reporta às estagiárias como tias solteiras. Uma moça entra para dar 

um recado sobre o boletim informativo da APP. Quando a professora retorna à sala dá 

um aviso sobre as bolsas PIBIC. 

A professora ressalta para colocar a fonte da revista no começo ou fim do texto e 

vai passando nas carteiras dos alunos para ler algumas produções. Uma aluna entrega o 

trabalho e a professora devolve dizendo que quer ver depois. Um aluno pergunta uma 

dúvida de construção frasal. A professora dá liberdade de entregar a atividade na 

próxima aula e avisa que não usará o livro didático. 

Os alunos arrumam o material. 

 

3. 2.2 Relato Gabriella 15/03/2012 das 9h30 às 11h10 - Observação 2 Aula de 

Português – Aulas 3 e 4 

 

A professora entra e pede para os alunos guardarem o material de matemática e 

pegar o de português. A professora pergunta quem ainda não entregou o trabalho das 

memórias e a primeira versão da crônica. 

Um aluno pede para ir ao banheiro. A professora pede para os alunos sentarem. 

Em seguida, entrega a folha da crônica que irão trabalhar na aula (anexa na seção 9.3.2, 

p. 144). A professora orienta a atividade do dia: ela irá explicar as características do 

gênero e depois os alunos irão para a biblioteca ler. 

A professora explica o suporte em que é veiculado a crônica e o que é crônica. 

Os alunos que, até então, estavam conversando, ficam em silêncio. De vez em quando, a 

professora pede silêncio. A professora mostra os cadernos dos jornais e pergunta em 

qual deles é veiculado a crônica. Um aluno fala que a crônica pode estar presente em 

filme também devido ao título existente “Crônicas de Nárnia”. A professora diz que não 

saber responder a essa dúvida e vai estudar melhor isso e trazer nas próximas aulas. 

Uma aluna participa bastante e fala de crônicas em outros jornais e livros. 

A professora fala da crônica de Luís Fernando Veríssimo do caderno Donna do 

Diário Catarinense. A professora lê a crônica em voz alta, intitulada “Vô Volpe” (anexa 
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na seção 9.3.3, p. 145). Os alunos prestam atenção na leitura, mas outros estão 

distraídos com celular e conversa. 

O grupo sentado à frente está conversando. Um aluno está deitado quase 

dormindo. Uma aluna faz atividade de outra disciplina. A professora fala da motivação 

do escritor em escrever a crônica. A professora mostra outra crônica de Veríssimo em 

outra publicação do jornal, intitulada: “Proust e Big Bertha” (anexa na seção 9.3.4, p. 

147). 

A professora pergunta se alguém conhece esses nomes presentes no título da 

crônica. Um aluno fala do piloto de fórmula 1 e do escritor. A professora explica do que 

fala a crônica e narra a história dela. Uma aluna levanta o dedo para perguntar. Ela fala 

que tem um livro em casa chamado “As cem melhores crônicas brasileiras”. 

Coincidentemente, a professora traz esse livro para sala e o apresenta, mostrando alguns 

autores. A professora chama atenção para dois deles: José de Alencar e Olavo Bilac. 

Eles falam de Nelson Rodrigues que ficou mais conhecido como dramaturgo, mas 

também escreveu crônicas. 

 A professora fala de Vinícius de Moraes e outros autores pouco conhecidos 

como escritores de crônicas. Tem uma aluna que participa bastante da aula. Dois alunos 

levantam e a professora chama a atenção. O livro está dividido cronologicamente e ela 

contextualiza os autores e suas obras. 

Os alunos saem para o intervalo. 

Na volta do recreio, a professora orienta a leitura da crônica que foi entregue em 

sala e pede para que os alunos escrevam o que o autor fala em cada parágrafo. Na aula 

seguinte eles vão analisar a crônica coletivamente. A professora orienta os alunos a irem 

para a biblioteca lerem do livro “Comédias para se ler na escola”, de Luís Fernando 

Veríssimo, no mínimo cinco crônicas. 

Os alunos ficaram divididos em duas salas da biblioteca lendo. Quatro alunas 

ficaram conversando, mas logo retomaram a leitura. Dois alunos chegaram para ler e 

levaram duas alunas para ler com eles em outra parte da biblioteca. Alguns alunos estão 

lendo no vão principal da biblioteca e outros estão na sala de literatura infanto-juvenil. 

A professora circula entre os alunos para verificar se estão lendo. 

Alguns alunos conversam enquanto leem. A professora orienta para que 

terminem a leitura que estão lendo e depois subirem para sala. Deu pra perceber que 
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alguns alunos não leram devidamente, aqueles que ficaram na sala de educação infantil 

dispersaram muito com outras leituras. 

Faltando cinco minutos para acabar a aula, os alunos são orientados a voltar para 

sala. 

 

3. 2.3 Relato Gabriella 20/03/2012 das 10h30 às 11h50 - Observação 3 Aula de 

Português – Aulas 5 e 6 

 

A professora entra na sala e pede para os alunos sentarem individualmente. A 

professora anota a chamada que fica em cima da mesa. 

Atendendo nosso pedido, a professora pede para os alunos apresentarem seus 

nomes, já que não o fizeram no dia de nossa apresentação. A professora orienta a 

atividade da aula: vai passar as questões de análise linguística da crônica no quadro para 

os alunos copiarem. Um aluno diz que está com dor na mão e a professora pergunta se 

ele leu a crônica “A Bola”, de Luís Fernando Veríssimo, feita na aula anterior, que 

explica esses tipos de dores. Os alunos conversam enquanto copiam. Um aluno fala se 

pode usar telefone celular, dando indireta para uma aluna que usava o celular em sala.  

Os alunos comentam sobre as “piadinhas” presentes nas crônicas e a professora 

para de copiar no quadro para falar sobre o estilo do gênero crônica, que quando falada  

pode perder seu estilo. Um aluno pergunta sobre o filho da professora para puxar 

assunto com ela e a professora conversa com ele. A professora pede para um aluno tirar 

o fone, pois é contra as normas do colégio e o aluno tira, depois coloca de novo. 

Eis o que ela escrevia no quadro: 

 

Análise da crônica “Uma visão da vida” de Ignácio de Loyola Brandão: 

 

1. Qual é o tema/assunto do texto? 

2. Vamos pensar sobre o modo como o texto foi construído. Diga o que é 

abordado em cada parágrafo. 

3. Segundo o autor, que características deve ter um cronista? 

4. O que diz o autor sobre o assunto da crônica? 

5. Como o autor define a crônica? 

6. Quais as diferenças apontadas pelo autor entre crônica e conto? 
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7. Você concorda com o que diz o autor nas últimas linhas da crônica? 

Justifique. 

 

A professora alerta para colarem as crônicas no caderno para os textos não 

ficarem perdidos. A professora pede para sentarem em dupla a fim de responderem a 

atividade. A professora fala com a gente sobre o tema do estágio. Alguns alunos pedem 

para ir ao banheiro e ela deixa. 

A professora passa entre os alunos para tirar dúvidas e verificar o trabalho. 

Muitos alunos conversam enquanto fazem a tarefa, outros só conversam e não fazem.  

Faltando trinta minutos para terminar a aula, a professora corrige as questões 

junto com os alunos e quem não terminou pode fazer junto com a correção. Os alunos 

respondem e participam. Nessa hora os alunos ficam em silêncio. 

A professora interrompe duas vezes para chamar a atenção dos alunos. A 

professora separa um grupinho que estava conversando muito. Pouco depois, ela levanta 

a voz e diz que daqui a pouco vai mandar os alunos para fora. A professora analisa 

parágrafo a parágrafo o que o autor escreve na crônica. 

Um aluno diz para separar o grupinho de trás também que está conversando. A 

professora pede a resposta da questão 7 para uma aluna e ela diz que não fez. Uma aluna 

coloca sua opinião: a crônica pode nos levar a melhorar. 

A professora para e chama a atenção da turma que começa a conversar muito. Os 

alunos começam a arrumar os materiais, pois está quase batendo o sinal para ir embora. 

Há um barulho lá fora e a professora pede para fechar a porta e diz que há gente que vai 

resolver a situação. 

Faltando poucos minutos para acabar a aula, a professora faz uma relação no 

quadro das crônicas que os alunos leram na aula que aconteceu na biblioteca: “A bola”, 

“A espada”, “Segurança”, “Metamorfose”, “A foto”, “Rápido”, “Sexa”, “Papos”, “O 

homem trocado”, “Emergência”, “Sozinhos”, “Feliz Natal”. 

O sinal bate e a aula acaba. 

 

3. 2.4 Relato Gabriella 22/03/2012 das 9h30 às 11h10 - Observação 4 Aula de 

Português – Aulas 7 e 8 
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Obs.: A professora trocou uma aula (última) com a professora de geografia, pois ela 

teve que viajar. 

A professora entra na sala e pede silêncio. Ela pede para guardarem os celulares. 

A professora pergunta aos alunos qual foi a última atividade da última aula. A 

professora, então, orienta a nova atividade: os alunos deverão escolher um livro de 

crônicas, ler uma delas e apresentar à turma. Ela passa um roteiro para os alunos 

responderem e prepararem a apresentação (anexo na seção 9.3.6, p. 150). Ela explica as 

perguntas uma a uma, conversando com os alunos sobre o trabalho com crônicas 

realizado em aulas passadas. Os alunos estão mais quietos enquanto a professora faz a 

explicação. 

A professora pede para montarem as duplas e uma das duplas vai à frente 

escolher os livros. Uma aluna questiona a troca da aula de português para aula de 

geografia e a professora explica os seus motivos. 

Uma aluna pergunta se é para entregar toda a atividade hoje e ela diz que é para 

somente ler as crônicas e escolher uma delas, deixando identificada na folha do roteiro . 

Dois alunos saem para tomar água e demoram a voltar, uma aluna volta e diz 

que eles estão conversando no corredor. A professora, então, pede para ela chamar os 

meninos e quando eles voltam pede para eles sentarem e trabalharem. 

A professora senta e faz a chamada. 

A professora dá uma saída para mostrar o roteiro da crônica para outra 

professora de português. Os alunos ficam em silêncio lendo as crônicas. Alguns 

conversam um pouco enquanto fazem a leitura. Uma aluna me pergunta dúvidas sobre o 

roteiro de estudo da crônica e eu respondo sobre o local e o ano de publicação. 

Os alunos pedem para ir ao banheiro, porque a professora não está. O sinal bate 

e a professora pede para os alunos guardarem o material. 

 

3. 2.5 Relato Gabriella 27/03/2012 das 10h30 às 11h50 - Observação 5 Aula de 

Português – Aulas 8 e 9 

 

A professora entra na sala e pede para dois alunos pegarem os livros literários na 

sala de professores de português, trabalhados na última aula. A aula está acontecendo na 

sala de inglês, devido à instalação do ar condicionado nas salas de aulas. 
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A professora orienta para sentarem em círculo para continuarem a leitura das 

crônicas e elaboração do roteiro, em dupla. A professora pergunta se alguém tem o livro 

didático na mochila para deixar na sua sala, pois vão utilizar na próxima aula. 

Os alunos estão muito barulhentos e a professora tem que falar mais alto para ser 

ouvida. 

Um aluno vai até a sua mesa escolher um livro e a professora dá um panorama 

da linguagem da obra para facilitar sua escolha. Dois alunos saem da sala sem avisar à 

professora e quando ela volta chama atenção da turma. Muitos alunos ficam em pé, 

conversando. 

Uma aluna vai até a mesa da professora e pergunta o que significa a palavra 

“discidência” e a professora, então, explica. 

A professora sai da sala para tirar cópia do roteiro, pois alguns alunos o 

perderam. 

Uma aluna lembra-se de recolher o questionário sobre o perfil dos alunos, 

entregue por nós, na aula passada.  A gente recolhe os questionários e a professora 

volta. 

Alguns estão fazendo a atividade, outros estão conversando. A professora pede 

para guardarem o celular e faz a chamada. Os alunos estão conversando mais baixinho. 

A professora escreve no quadro enquanto os alunos trabalham: 

 

            Leitura 1º trimestre: Relato de Viagem (escolha livre) 

Para 10/05/12 

 

A professora explica a proposta de leitura de Relato de Viagem: os alunos 

devem ver se tem algum livro em casa, se não tiverem a professora vai passar uma lista 

de sugestão de livros e eles têm que pegar na biblioteca. Tem que ser um relato real e 

não ficcional. 

A professora faz a orientações individuais na carteira do aluno. A professora 

conversa com a gente sobre o tema. Em seguida, a professora retoma as atividades e 

pergunta quem começará a apresentar. A professora diz que algumas pistas sobre o 

personagem são dadas na crônica. 

A professora fala um pouco sobre o gênero crônica. Um aluno começa a 

apresentar sua crônica lida para a turma. Ele diz que o fato do cotidiano que motivou a 
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escrita da crônica foi um cara que entrou na carta e que isso não é um fato cotidiano. A 

professora dá risada. 

Os alunos terminam de apresentar e a professora vai fazendo perguntas. O sinal 

bate e a aula acaba. 

 

3. 2.6 Relato Gabriella 29/03/2012 das 9h30 às 10h10 - Observação 6 Aula de 

Português – Aula 10 

 

A professora entra na sala e orienta os alunos para sentarem em círculo, 

retomarem as duplas e pegarem o livro trabalhado na aula anterior para continuar a 

apresentação para turma. E assim os alunos fazem. Uma aluna vai até a mesa da 

professora e pergunta se pode sair da sala e ela diz que não. 

Os alunos estão mais silenciosos e a professora explica a atividade: depois da 

apresentação ela vai trabalhar com eles a respeito do conteúdo das figuras de linguagem 

presente no livro didático e logo, os alunos irão reescrever a primeira versão da crônica, 

feita anteriormente. 

A professora pergunta quem vai começar a apresentar, pois só tem duas aulas 

para terminarem a exposição da leitura das crônicas. A dupla Guilherme e Giulia 

começa a apresentação, a professora vai lendo as perguntas do roteiro e eles vão 

respondendo. Os alunos demonstram ter lido o texto e um deles disse que não gosta de 

ler esse tipo de livro. Os colegas ficam em silêncio ouvindo a apresentação e outros 

chegam até a participar. 

Em seguida, outra dupla começa a apresentar e a professora levanta 

questionamentos e faz algumas correções ao longo da apresentação. Nesse momento 

alguns alunos começam a conversar baixinho. Um aluno pede para ir ao banheiro assoar 

o nariz e outro aluno faz uma gozação. 

A professora, então, pede para outra dupla se apresentar. À medida que os 

alunos vão colocando as informações a respeito da crônica lida, ela vai fazendo 

colocações sobre a linguagem e os acontecimentos a fim de apresentar as regularidades 

que constituem o gênero crônica. 

A professora chama a atenção de dois alunos que não param de conversar. Em 

seguida ela chama a próxima dupla, mas o sinal bate e acaba a aula. 
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3.2.7 Relato Gabriella 12/03/2012 das 8 às 11 horas - Observação 1 da Reunião de 

Disciplina 

 

A reunião de disciplina de Língua Portuguesa contou com a participação das 

professoras de 5ª a 8ª séries, da professora Coordenadora da disciplina, além da 

presença da orientadora e das estagiárias da disciplina, que atuaram no ensino médio. 

O encontro, que ocorre em média duas vezes por mês ou quando surge uma 

necessidade não prevista, tem como objetivo discutir questões pertinentes à disciplina e 

ao trabalho docente e administrativo dos professores do Colégio, como também 

questões pedagógicas ou compartilhamento de particularidades encontradas na prática 

de cada um. 

Nesse dia, as questões administrativas foram discutidas em primeira parte, como 

por exemplo, alterações na normativa visando as eleições de coordenadoria 

administrativa. Na segunda parte, foram discutidas alterações no plano de ensino da 5ª 

série, ouvindo o que foi trabalhado pela professora do ano passado e o que pode ser 

mudado a fim de que se contemple o maior número de conteúdos possível durante o 

ensino fundamental. O encontro termina com continuidade prevista para o dia 19/03. 

 

3.2.8 Relato Gabriella 19/03/2012 das 8 às 11 horas - Observação 2 da Reunião de 

Disciplina 

 

Assim como na outra reunião, essa também foi dividida em duas partes. A 

primeira parte foi dedicada a discutir questões burocráticas quanto às eleições 

administrativas dentro do Colégio de Aplicação. 

A segunda parte foi destinada à discussão do plano de ensino da 6ª série, o que 

devia ser mantido e o que devia ser alterado, dispensando tempo considerável em 

avaliar a aplicabilidade de certos termos conceituais dentro do plano. A discussão não 

chega ao final e fica formalizada outra reunião para o dia 2 de abril. 

 

3. 2.9 Relato Gabriella 11/04/2012 das 9 horas às 9h45 e das 10h50 às 11h35 - 

Observação da Recuperação das sextas séries do Ensino Fundamental – Aulas 1 e 2 
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Este é o primeiro encontro do projeto de Recuperação de Estudos da 6ª série do 

Ensino Fundamental, que ocorre no contraturno escolar para alunos convocados com 

alguma dificuldade no conteúdo de sala de aula. Nesta turma foram selecionados doze 

alunos e compareceram sete. 

A professora Rafaela começa explicando que a recuperação não altera a nota e 

sim o aprendizado do aluno. Em seguida, ela explica aos alunos a nossa presença em 

sala e um pouco do que faremos com eles. 

Duas alunas começam a conversar e ela chama a atenção e pede para uma 

menina trocar de lugar, pois a cadeira estava quebrada. A professora fala que a maior 

dificuldade deles é leitura e interpretação de textos, para eles a corrigirem caso ela 

esteja enganada. 

Ela entrega um texto com questões interpretativas (anexo na seção 9.3.8, p. 156) 

e pede para os alunos lerem oralmente, cada pedaço. Quando terminaram, ela pergunta 

do que fala o texto e o que o título tem a ver com a história. Em seguida, ela pergunta se 

os alunos sabem o que significa o termo “loucura bélica” e os alunos levantam algumas 

hipóteses. 

Depois pede para lerem o texto em silêncio e grifarem as palavras que não 

conhecem. Ela pede para pensarem na interpretação do texto: quem são os personagens, 

onde se passa a história e como a contariam para alguém em um minuto. Enquanto eles 

lêem, ela sai para buscar dicionários. 

Quando retorna, ela pergunta se já terminaram a leitura e questiona quais foram 

as palavras desconhecidas e eles respondem: “trincheira” e “bélica”. Logo, ela pede para 

procurarem no dicionário e um aluno se oferece para procurar. Ela o ajuda a procurar e 

os colegas riem dele e ela chama a atenção, dizendo para o ajudarem também e não 

rirem do colega. 

Depois ela pede para responderem o roteiro de leitura no caderno e afirma que é 

possível extrair o significado das palavras a partir do contexto. 

 

Roteiro de Leitura: 

Nome do autor: 

Título do texto: 

Personagens principais: 

Onde se passa a história: 
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Em que tempo 

 

A professora chama a atenção para a entonação na leitura em voz alta e começa 

respondendo às questões. O sinal bate e ela pede para terminarem em casa. 

 

Na segunda turma da Recuperação de Estudos, os alunos convocados da sexta 

série A e B vieram quase todos: 14 alunos. 

A professora encaminha os alunos para a sala de espanhol e pede para sentarem 

em círculo. Ela anota os alunos presentes e explica o que é a Recuperação de estudos e 

nossa presença, como estagiárias, em sala, como foi feito na outra turma. 

Em seguida ela escreve a referência do texto, pois esqueceu de colocar na folha 

o nome do autor: 

 

(Pé de Guerra. Dirceu Quintanilha. Editora Comunicação. Belo Horizone. 1979. 

PP 4-25) 

 

Ela pede para os alunos lerem em voz alta, cada pedaço cuidando com a 

entonação, respeitando pontos e vírgulas. Assim que eles terminam de ler, a professora 

começa a falar da Segunda Guerra Mundial e descreve os filmes “O menino do Pijama 

Listrado”, como uma interpretação do texto mais complexa. Ela demora bastante tempo 

nessa explanação. 

Em seguida, ela pede para os alunos lerem silenciosamente e interpretarem o 

texto. O sinal bate e ela orienta para terminarem de responder no caderno em casa. 
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3.3 REFLEXÃO CRÍTICA DAS AULAS OBSERVADAS - RELATO ESTAGIÁRIA 

CECÍLIA
3
 

 

Após observar as aulas da turma de primeiro ano do Ensino médio, 1C, tenho em 

mente, mais concreta do que nunca, a ideia de que toda atividade pedagógica do ensino 

do português tem, de forma explícita ou intuitiva, uma determinada concepção de 

língua. A professora observada conseguiu nos transmitir que essa consciência é 

essencial para um bom trabalho em sala de aula. Antunes (2003) ressalta:  

Nada do que se realiza na sala de aula deixa de estar dependente de um 

conjunto de princípios teóricos, a partir dos quais os fenômenos 

linguísticos são percebidos e tudo, consequentemente, se decide. Desde 
a definição dos objetivos, passando pela seleção dos objetos de estudo, 

até a escolha dos procedimentos mais corriqueiros e específicos, em 

tudo está presente uma determinada concepção de língua, de suas 
funções, de seus processos de aquisição, de uso e de aprendizagem. (p. 

39) 

 

A concepção da linguagem como forma de interação situa a linguagem como o 

lugar de constituição de relações sociais, onde os falantes se tornam sujeitos. Nesta 

concepção, o indivíduo realiza ações, age, atua sobre o interlocutor (ouvinte/leitor). “No 

ensino da língua, nessa perspectiva, é muito mais importante estudar as relações que se 

constituem entre os sujeitos no momento em que falam do que simplesmente 

estabelecer classificações e denominar os tipos de sentenças.”(GERALDI, 1999, p. 42) 

Vista a questão da concepção, gostaria de trazer para discussão o papel que o 

docente tem de trabalhar com finalidade: 

Na esfera escolar há um modo próprio de relação social em cujos 
objetivos está o processo de ensino e de aprendizagem, cabendo ao 

professor (o docente) a maestria nessas relações possíveis para criar ou 

reafirmar processos de interação, objetivos e objetos de ensino, 

materiais e estratégias didáticas, tempo para atividades. Estamos, 
portanto, falando de trabalho com finalidade. Ensinar na escola exige-

nos planejamento, exige-nos uma orientação geral articulada aos 

objetivos teórico-metodológicos do ato de ensinar e de aprender. Exige-
nos uma articulação com projetos mais amplos da própria instituição 

escolar em que atuaremos e com aqueles elaborados fora dela referentes 

a políticas públicas, políticas de trabalho, de humanidade com mais 

justiça social. (PELANDRÉ [et al.], 2011, p. 11) 

                                                                    
3 A aula de Recuperação de estudos da 6ª série foi observada, no entanto, não constará da reflexão 

crítica. 
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Tivemos a oportunidade de presenciar as reuniões de disciplina em que os 

professores de Língua Portuguesa discutem questões administrativas e trocam 

experiências sobre questões pedagógicas. Neste momento, estavam em uma fase de 

atualização dos planos de ensino. Mas, a intenção é que nessas reuniões, troquem 

muitas ideias e tragam suas dúvidas para discussão.  

O planejamento da professora observada pôde ser percebido desde a nossa 

entrada na escola. Desde a primeira reunião, já nos apresentou seu planejamento anual 

e, nossa escolha na docência deveria estar dentro do previsto. Ela deu total apoio a 

nossas ideias e nos mostrou que sua prática condiz com suas bases teóricas. Em sala de 

aula, seguia com o planejado e aplicava o mesmo planejamento nas diferentes turmas. 

Em discussão com outras colegas estagiárias, pudemos perceber que, por mais que o 

retorno dos alunos das diferentes turmas não fosse igual, ela estava sempre pronta para 

instigar os alunos de acordo com as respostas apresentadas. 

Em relação à leitura, percebeu-se uma valorização, uma atitude de intimidade, 

de curiosidade pelos livros. As práticas que privilegiam a leitura por ela mesma foi vista 

em sala de aula. Após as leituras, os alunos conversavam, desinteressadamente, sobre o 

que leram.  A interpretação de texto orientada pela professora buscou não só encontrar 

nele o que o sujeito-leitor enxerga a partir dos recortes que sua visão de mundo faz, mas 

foi capaz, também, de levantar marcas deste texto que apontam para possíveis intenções 

do autor, do gênero, do momento político, da ideologia vigente, etc. 

Irandé Antunes (2003) coloca que a leitura deve ser, junto com outras atividades, 

uma forma de integração do aluno com a vida de seu meio social. O professor deve 

providenciar a diversidade de gêneros de textos, a fim de que o aluno, sistematicamente, 

seja levado a perceber a multiplicidade de usos e funções a que a língua se presta, na 

variedade de situações em que acontece. Deve, portanto, ajudar o aluno a identificar os 

elementos típicos de cada gênero que não seriam, apenas, objeto de observações 

fortuitas, assistemáticas e apressadas, mas seriam matérias de várias aulas, matéria 

cuidadosamente explicitada, cuidadosamente analisada.  

Não pudemos acompanhar o trabalho feito anteriormente à atividade de escrita 

de uma crônica, aplicada na primeira aula observada, mas, de acordo com a prática da 

professora, acredito que buscou sim objetivos da escrita propostos por Geraldi. Tal 

atividade seria retomada depois do nosso período de observação para ser trabalhada a 
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segunda versão. Os alunos iriam revisar o que escreveram e vivenciando todas as etapas 

do processo de escrita. 

Geraldi (1997) diz que a produção de textos (orais e escritos) deve ser o ponto de 

partida (e ponto de chegada) de todo o processo de ensino/aprendizagem da língua. É no 

texto, que a língua-objeto de estudos se revela em sua totalidade. É na produção de 

discursos que o sujeito articula um ponto de vista sobre o mundo e, seu trabalho não é 

mera reprodução mecânica. Se fosse apenas isso, os discursos seriam sempre idênticos, 

independentemente de quem e para quem resultam. O sujeito deve comprometer-se com 

sua palavra e de sua articulação individual com a formação discursiva de que faz parte, 

mesmo quando dela não está consciente. Operando nesse incessante movimento, torna-

se produtor do seu conhecimento. É a partir desta perspectiva que, Geraldi distingue, no 

interior das atividades escolares, produção de textos e redação. Nesta, produzem-se 

textos para a escola; naquela produzem textos na escola. Ao fazer uma redação, o aluno 

não possui outra finalidade que não seja a de cumprir uma tarefa designada pelo 

professor. Já, para a produção de textos é preciso que: 

a) se tenha o que dizer; 

b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer; 

c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer; 

d) o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para quem 

diz; 

e) se escolham estratégias para realizar a, b, c, d. 

“Centrar o ensino na produção de textos é tomar a palavra do aluno como 

indicador dos caminhos que necessariamente deverão ser trilhados no aprofundamento 

quer da compreensão dos próprios fatos sobre os quais se fala quer dos modos 

(estratégias) pelos quais se fala.” ( p. 165). 

A aula de gramática não foi vista durante o período de observação. O trabalho 

com o texto foi feito através de interpretação e características do gênero textual visto em 

sala. Em conversa com a professora regente, pude perceber que sua proposta de  

trabalho com a gramática deve ser feita conforme a proposta de Geraldi e Franchi, 

citada por Britto (1997): a intenção é abandonar o ensino de uma teoria gramatical, 

substituindo por atividades de leitura e produção de textos, articulando-as com 

exercícios de análise linguística, de modo a perceber os vários recursos expressivos 
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disponíveis e estabelecer as exigências formais do padrão escrito. Não se trata de negar 

a legitimidade da metalinguagem, mas de entender que ela só faz sentido no interior da 

disciplina que a constitui e só pode funcionar como instrumento efetivo e econômico de 

análise se aqueles que a manipulam forem capazes de conhecer sua referencialidade e 

seus limites. Essa análise consiste no fato de ela poder remeter a si própria, ou seja, com 

a linguagem não só falamos sobre o mundo ou sobre nossa relação com as coisas, mas 

também falamos sobre como falamos. O professor deve facultar recursos expressivos 

que não fazem parte daqueles já usados pelos alunos.  

A professora observada tem total consciência do que faz. Sua prática deixa claro 

do quão importante é o “estar em dia com a teoria”. Oportunidade esta que a Escola 

proporciona ao professor ao oferecer-lhe horas tanto para ensino, quanto para pesquisa e 

extensão. Percebeu-se, neste período de observação, um trabalho com ensino e 

aprendizagem de língua materna comprometido com os usos sociais da linguagem. As 

concepções sobre gêneros do discurso foram claras e apresentaram uma ação 

pedagógica que parte da esfera da atividade humana em que o gênero circula e a 

natureza das relações interpessoais que institui, focalizando o suporte, para, então, 

atentar à materialidade dos usos da modalidade falada ou escrita. Uma base teórica 

dessa natureza requer a consideração de que a aula de Língua Portuguesa deve tematizar 

os usos da língua tal qual se estabelecem em situações naturalísticas nas vivências 

humanas. 
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3.4 REFLEXÃO CRÍTICA DAS AULAS OBSERVADAS - RELATO ESTAGIÁRIA 

GABRIELLA 

 

Acerca das observações das aulas de língua portuguesa para a turma C, do 1º ano 

do Ensino Médio, inicio minha análise crítica com um trecho da obra de Luiz Carlos 

Travaglia, intitulado “Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de gramática 

no 1º e 2º graus”, referentes à concepção de língua e linguagem: 

 

Outra questão importante para o ensino de língua materna é a maneira como 

o professor concebe a linguagem e a língua, pois o modo como se concebe a 

natureza fundamental da língua altera em muito o como se estrutura o 

trabalho com a língua em termos de ensino.(2000, p.21) 

 

Inicio minha reflexão pelas teorias que dizem respeito às concepções de língua 

(gem), pois é nesse ponto que a prática de sala de aula da professora de língua 

portuguesa da turma se diferencia de outras experiências observadas, dentro de outros 

contextos, como a educação pública do estado e do município. Em primeira instância, a 

formação da professora, com mestrado e doutorado na área de Linguística Aplicada, 

tendo como respaldo autores consagrados por seus estudos em gêneros textuais e 

concepções de linguagem como interação, Bakhtin, Geraldi, Irandé Antunes, Ângela 

Kleiman e outros, possibilita o profissional a refletir sobre sua prática 

didático/metodológica e atualizar sua prática de ensino com as teorias que melhor se 

ajustam à realidade.  

Em segundo lugar, está a inserção do Colégio de Aplicação dentro da 

Universidade Federal de Santa Catarina, instituição de ensino do governo federal que 

oferece recursos materiais e qualificações aos profissionais, bem como oportunidade de 

trabalho com Projetos de Pesquisa e Extensão e Iniciação Científica. Um professor com 

acesso a tais benefícios tem outra perspectiva quanto à prática docente e um horizonte 

ampliado de conhecimentos, que qualificam suas aulas, em prol da formação de seus 

alunos. 

Durante as dez horas/aulas de observação, percebeu-se que em todos os 

momentos de sua aula, a prática esteve condizente com as teorias que ela disse seguir, 

durante entrevista realizada para coleta de informações das características do espaço 
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escolar. Durante sua tese de doutorado, trabalhou muito com Bakhtin o que fez com que 

se encantasse com a concepção de linguagem como forma de interação. Ela procura 

sempre trabalhar com a perspectiva de que o aluno é um outro que deve ser considerado 

o tempo todo. Sua aula tem um espaço de interação em que tanto o professor quanto o 

aluno tenham voz. Ela diz que quando um aluno faz uma leitura de literatura é muito 

importante entender a partir de que lugar ele faz aquela leitura. Cada um atribui sentido 

ao que lê, a partir de seus horizontes e das suas vivências. É o que vai dizer Bakhtin, na 

obra “Estética da Criação Verbal”: 

 

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo 

fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. 

Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 

palavra serve de expressão a um em relação ao outro. (2003, p.30) 

 

A linguagem como forma de interação é mais do que possibilitar uma 

transmissão de informações de um emissor a um receptor, a linguagem é vista como um 

lugar de interação humana. Por meio dela, o sujeito que fala pratica ações que não 

conseguiria levar a cabo, a não ser falando; com ela o falante age sobre o ouvinte, 

constituindo compromissos e vínculos que não preexistiam à fala, nas palavras de 

Geraldi. Ainda ele diz, que estudar a língua é, então, tentar detectar os compromissos 

que se criam por meio da fala e as condições que devem ser preenchidas por um falante 

para falar de certa forma em determinada situação concreta de interação. Nessa 

perspectiva, é muito mais importante estudar as relações que se constituem entre os 

sujeitos no momento em que falam do que simplesmente estabelecer classificações e 

denominar os tipos de sentenças. 

Em sua entrevista, a professora da turma sinaliza dificuldades em como trabalhar 

vendo o aluno como sujeito, já que ela diz haver pouco material disponível que mostre 

como as questões de linguagem que interessam para que aquela interação funcione, para 

que o aluno dê sentido aos gêneros trabalhados em sala de aula, como por exemplo a 

crônica, a notícia, etc. A dificuldade então, é articular isso, visto que o que é leitura, 

gramática e produção textual foram tão separados, historicamente. 

Mesmo com todos os desafios, que a nova concepção teórica de linguagem 

carrega consigo, devido ao pouco material e até mesmo, por estar tão arraigada na 
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prática de ensino a concepção tradicional da língua portuguesa, trabalhada à exaustão 

através da história, mesmo assim a professora consegue subverter as dificuldades e 

utilizar a língua materna como forma de interação socialmente relevante, quando inicia 

suas aulas perguntando aos alunos como sentiram o processo de leitura e escrita, o que 

acharam de determinado conteúdo trabalhado em sala, se conhecem determinado autor, 

o que entendem pela palavra crônica, quais características acham que contém o texto, 

entre outras considerações dos alunos, sempre privilegiando o conhecimento prévio dos 

alunos e partindo dele para inserir o conhecimento próprio do gênero trabalhado, 

mantendo unidos e imbricados os quatro eixos oralidade, leitura, escrita e análise 

linguística, como conteúdos de ensino. 

À guisa da prática de sala de aula da professora da turma C, a leitura e a 

produção textual são trabalhados à luz das novas teorias de gênero, defendidas por 

Geraldi e Irandé Antunes. Durante as aulas, a professora explora a interpretação de texto 

esmiuçada parágrafo a parágrafo coletivamente, enfatizando o sentido das palavras 

isoladamente e dentro do contexto, extraindo elementos literários e linguísticos para 

serem abordados com os alunos, sempre ouvindo as considerações deles, partindo de 

seus conhecimentos locais para os globais.  

A produção textual, especificamente, é orientada a partir do gênero que está 

sendo estudado. No exemplo presenciado durante o período de observação, o gênero 

crônica estava sendo conhecido, analisado e produzido e os alunos deveriam produzir 

uma crônica a partir da leitura de uma reportagem de revista, podendo escolher qualquer 

tema de sua escolha. O gênero já havia sido conhecido com a leitura de uma crônica de 

Ignácio de Loyola Brandão, sua temática, o estilo, o suporte e a esfera de circulação. 

Após esse primeiro momento de escrita, os alunos leram mais crônicas, apresentaram e 

montaram um roteiro que virou uma tabela de características do gênero e embasados, 

produziriam uma segunda versão daquela primeira produção, ajustando os elementos 

que estivessem deficientes para se constituir propriamente uma crônica. Por todo esse 

trabalho meticuloso com o texto, pode se dizer que o objeto de estudo da aula de 

português é o gênero textual e a partir dele vão se trabalhando com outros elementos. 

 

Se o texto é o objeto de estudo, o movimento vai ser ao contrário: primeiro 

se estuda, se analisa, se tenta compreender o texto (no todo e em cada uma 

de suas partes- sempre em função do todo) e, para que se chegue a essa 
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compreensão, vão- se ativando as noções, os saberes gramaticais e lexicais 

que são necessários. Este objeto- o texto- é que vai condicionar a escolha dos 

itens, os objetivos com que os abordamos e a escolha das atividades 

pedagógicas. (ANTUNES, Irandé p.110) 

 

A citação extraída da obra de Irandé Antunes, “Aula de Português: encontro & 

interação”, respalda com argumento o que foi trabalhado pela professora da turma 

observada, ainda reforçado pelas palavras de João Wanderley Geraldi, em seu texto “Os 

perigos do texto na sala de aula”, em excerto que diz: 

 

Um texto não é produto da aplicação de regras e nem mesmo das 

regularidades genéricas; é produto de elaboração própria que encontra nos 

outros textos apenas modelos ou indicações. A criatividade posta em 

funcionamento na produção do texto exige articulações entre situação, 

relação entre interlocutores, temática, estilo do gênero e estilo próprio, o 

querer dizer do locutor, suas vinculações e suas rejeições aos sistemas 

entrecruzados de referências com as quais compreendemos o mundo, as 

pessoas e suas relações. (...) Por essa razão, as aulas de produção de texto 

não podem estar dissociadas de atividades de leitura com ênfase na 

compreensão ativa e responsiva que aponta, inclusive, para uma análise 

linguística dos textos que se debruce sobre aspectos discursivos. (1999, p.40) 

 

Concernente ao trabalho com os gêneros, a crônica foi trabalhada à miúde, com 

foco no dialogismo de Bakhthin, daquilo que é socialmente relevante, para tanto, foi 

apresentado aos alunos o suporte, a esfera de circulação, o locutor que produz para quê 

produz e para quem produz, bem como seus aspectos temáticos, composicionais e 

estilísticos, através de uma enunciação baseada na interação com os alunos. Como diria 

Bakhtin (1952), “isso se deve ao fato de que, toda vez que falamos ou escrevemos, 

atualizamos formas relativamente consagradas de interação linguística, visto que o 

querer-dizer do locutor se realiza acima de tudo na escolha de um gênero discursivo”. 

No campo do trabalho com a leitura ela é objeto de estudo que perpassa todas as 

etapas da aula de português da professora e é tratada como uma oportunidade de 

aprendizagem a uma mera tarefa escolar, sem uma atenção resguardada. Ela trabalha 

com leitura silenciosa, no caso da leitura das reportagens de revista, do momento de 
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leitura das crônicas de Luís Fernando Veríssimo na biblioteca e da escola de outras 

crônicas em outros suportes, não contemplando a leitura em voz alta dos alunos. Dessa 

forma, observo que ela não encara a leitura como simples aferição do código escrito, 

mas como uma forma de aquisição de conhecimento de avaliação do seu meio social. A 

leitura como decodificação (em voz alta), não é mais vista como tarefa escolar no 

sentido de se trabalhar a oralidade, em outros momentos ela vai ser ponto-chave para 

determinado trabalho, destituída do modelo vazio de outrora. Irandé Antunes vai 

confirmar: 

 

Assim, a leitura deixaria de ser uma tarefa escolar, um simples treino de 

decodificação, uma oportunidade de avaliação, para ser junto com outras 

atividades, uma forma de integração do aluno com a vida de seu meio social. 

Sabemos quanto a integração da pessoa em seu grupo social passa pela 

participação linguística, passa pelo exercício da “voz”, que não deve ser 

calada, nem reprimida, mas sim promovida, estimulada e encorajada. (p.119) 

 

No âmbito das aulas que envolveram, majoritariamente, a leitura, faço duas 

ressalvas quanto ao encaminhamento das atividades: considerei pouco tempo, uma aula 

com duração de 45 minutos, para leituras das crônicas, visto que a professora ainda 

explicou como se daria a atividade e teve o tempo perdido durante o deslocamento e 

outro aspecto a ser comentado e a leitura realizada em duplas, prática recorrente nas 

aulas da professora, acarreta em pouco atenção e foco na atividade, bem como maior 

chance de uma leitura-estudo pouco proveitosa. 

Embora não tenhamos presenciado nenhum trabalho específico com aspectos 

gramaticais, observamos que a análise linguística esteve sempre presente no trabalho 

com o gênero textual que estava sendo estudado, através de roteiros de análise de 

interpretação de aspectos textuais. A noção de estudo da gramática tradicional, de forma 

solta e descontextualizada é ressignificada a partir da noção do texto como objeto de 

estudo. A professora segue em sua prática a teoria postulada por Irandé Antunes, em: 

 

Assim, o estudo do texto, da sua sequência e da sua organização sintático-

semântica conduzirá forçosamente o professor a explorar categorias 

gramaticais, conforme cada texto em análise, sem perder de vista, no 

entanto, que não é a categoria em si que vale, mas a função que ela 



61 

 

desempenha para os sentidos do texto. Ou seja, mesmo quando se está 

fazendo a análise linguística de categorias gramaticais o objeto de estudo é o 

texto. (...) Ou seja, pela análise dos usos da língua entende-se mais e melhor 

o funcionamento das unidades da gramática. Por conseguinte, é preciso que 

se analise o emprego dessas unidades em textos, para que se garanta seu uso 

com coerência e adequação comunicativa. (p.121) 

 

As atividades em torno da oralidade perpassam todas as aulas da professora, pois 

a voz do aluno é sempre levada em consideração e toda tarefa proposta em sala ou em 

casa é aferida através da sua participação oral, seja lendo a atividade realizada, seja 

emitindo opiniões. Irandé Antunes já dizia que as circunstâncias de falar em público 

exigem o cumprimento de certas convenções sociais que interferem na organização do 

que dizer e na forma de como dizer. A professora está atenta para desenvolver nos 

alunos as competências necessárias a uma participação eficiente em diversos eventos da 

comunicação pública. 

Finalmente, vale considerar que toda a teoria e prática da professora de língua 

portuguesa da turma observada está de acordo, além das teorias privilegiadas no 

decorrer dessa reflexão, mas também amparada no documento oficial do Parâmetro 

Curricular Nacional, o que qualifica e viabiliza o excelente trabalho dessa profissional 

da educação. De acordo com o documento, as ações realizadas na disciplina de língua 

portuguesa, no contexto do ensino médio, devem propiciar ao aluno o refinamento de 

habilidades de leitura e de escrita, de fala e de escuta. Isso implica tanto a ampliação 

contínua de saberes relativos à configuração, ao funcionamento e à circulação dos textos 

quanto ao desenvolvimento da capacidade de reflexão sistemática sobre a língua e a 

linguagem. E foi observado que isso está sendo realizado com responsabilidade, 

consciência e maestria. 

À luz do que foi exposto a respeito das aulas da professora da turma do primeiro, 

faço uma breve reflexão sobre a aula de Recuperação de Estudos observada. Percebe-se 

pela pouca experiência da professora, contada durante a entrevista, que ela não 

compartilha do respaldo teórico da linguagem como interação social, do dialogismo e 

do texto como objeto de estudo, visto que ela traz um texto descontextualizado, sem 

referência, sem explicação de que suporte foi retirado, qual sua esfera de circulação e 

apenas traz perguntas de aferição do texto, sem realizar uma abordagem epilinguística 

dos elementos que ressignificam as linhas do papel. A partir dessa outra realidade 
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observada, pode se perceber a importância do estudo consciente e atualizado das teorias 

que respaldam a metodologia e a didática de sala de aula do professor, demonstrando 

que a teoria e a prática devem caminhar juntas para que a boa educação, de qualidade e 

significado aconteça e produza jovens preparados para a sociedade. 
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4. PROJETOS E PLANOS DE AULA 

 

Cabe ao professor a maestria de trabalhar com finalidade. 

Na esfera escolar há um modo próprio de relação social em cujos objetivos está o processo de ensino e de 

aprendizagem, cabendo ao professor (o docente) a maestria nessas relações possíveis para criar ou 

reafirmar processos de interação, objetivos e objetos de ensino, materiais e estratégias didáticas, tempo 

para atividades. Estamos, portanto, falando de trabalho com finalidade. Ensinar na escola exige-nos 

planejamento, exige-nos uma orientação geral articulada aos objetivos teórico-metodológicos do ato de 
ensinar e de aprender. Exige-nos uma articulação com projetos mais amplos da própria instituição escolar 

em que atuaremos e com aqueles elaborados fora dela referentes a políticas públicas, políticas de trabalho, 

de humanidade com mais justiça social. (PELANDRÉ [et al.], 2011, p. 11). 

 

Visto a importância do planejamento, apresentamos, nesta seção, os projetos de 

docência e extraclasse, junto com seus respectivos planos de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

4.1 PROJETO DE DOCÊNCIA – VIAJAR É PRECISO, RELATAR NÃO É 

PRECISO: EXPLORANDO OS RELATOS DE VIAGENS 

 

4.1.1 Introdução 

 

O Projeto de Docência constitui uma das etapas do conteúdo programático da disciplina 

de Estágio de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura II, o qual consiste em formar o 

professor no espaço de trabalho, com a imersão na instituição de ensino para 

acompanhamento cotidiano do trabalho de docentes de língua portuguesa e de 

atividades na escola que envolvam o campo da linguagem e o exercício da docência, 

planejada neste presente projeto.  

O Projeto foi fundamentado na realidade social, política e pedagógica do Colégio de 

Aplicação, localizado no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, no bairro 

Trindade, no município de Florianópolis e foi ancorado no aporte teórico dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e autores consagrados no curso de Letras Língua 

Portuguesa que defendem a docência, leitura, produção de textos e análise linguística 

como atividades com finalidade socialmente relevantes. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, sabemos que a escola tem a 

função de promover condições para que os alunos reflitam sobre os conhecimentos 

construídos ao longo de seu processo de socialização e possam agir sobre (e com) eles, 

transformando-os, continuamente, nas suas ações, conforme as demandas trazidas pelos 

espaços sociais em que atuam. Assim, se considerarmos que o papel da disciplina 

Língua Portuguesa é o de possibilitar, por procedimentos sistemáticos, o 

desenvolvimento das ações de produção de linguagem em diferentes situações de 

interação, abordagens dialógicas na prática da sala de aula são essenciais. 

Assim é que o projeto se encoraja a constituir-se como tal a fim de que se objetiva a 

compreender os textos orais e escritos com os quais os alunos se defrontam em 

diferentes situações de participação social, interpretando-os corretamente e inferindo as 

intenções de quem os produz, bem como usar os conhecimentos adquiridos por meio da 

prática de reflexão sobre a língua para expandirem as possibilidades de uso da 

linguagem e a capacidade de análise crítica. Para confirmar o que afirma o documento 

oficial e continuar com a qualidade do trabalho desempenhado até então, o projeto para 

o primeiro ano do ensino médio consolida-se através do dialogismo, defendido por 
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Bakhtin, partindo do conhecimento de mundo prévio do aluno para chegar ao 

conhecimento do conteúdo estudado na disciplina, qual seja a leitura e escrita de 

gêneros para fins socialmente relevantes, isto é, o quê escrever, para quem e para quê. 

Mais que capacitar os alunos em uma leitura e escrita proficiente, o projeto viabiliza o 

contato com diversas demonstrações do gênero trabalhado e promove a reflexão acerca 

de sua linguagem dentro da sua própria vivência e da linguagem social do mundo. 

O corpo docente do Ensino Fundamental e Médio do Colégio de Aplicação é 

constituído por docentes habilitados, aprovados em Concurso Público a ser realizado 

pelos órgãos responsáveis da Universidade Federal de Santa Catarina. O corpo discente 

é constituído por todos os educandos regularmente matriculados no estabelecimento. 

Algumas atribuições do educando são: frequentar com assiduidade e pontualidade as 

aulas e demais atividades escolares; comparecer às aulas, inclusive às de Educação 

Física, devidamente uniformizados; trazer o material escolar solicitado, mantendo-o em 

perfeita ordem; trazer justificativas, na agenda escolar, por todas as entradas tardias 

após a segunda aula ou saídas antecipadas, assinadas pelos pais ou responsáveis legais.  

Durante o período de observação, focou- se na estrutura física do prédio que abrigava a 

escola, como se constituía o quadro de funcionários e professores da escola, a 

quantidade de alunos que frequentavam a escola, quais os turnos disponíveis, como se 

estruturou e ancorou o Projeto Político Pedagógico, que é a espinha dorsal que mantém 

as filosofias da gestão e da postura pedagógica da escola, como é a realidade sócio-

econômica da comunidade escolar, como acontecem as aulas de língua portuguesa para 

o primeiro ano do ensino médio, como é a realidade específica desses alunos da turma 

de imersão, enfim foi um período de coleta de dados para entendimento de qual 

realidade estávamos nos inserindo e que tipo de trabalho, imbuídas do nosso 

conhecimento de formação intelectual e de ideologias enquanto futuras educadoras, 

construiríamos e exerceríamos durante o período de 16h/a de inserção na turma. 

A partir dessa amostragem da realidade do contexto da comunidade escolar e da 

concepção que se tem do ensino da língua portuguesa no ensino médio e seus objetivos 

é que se pensou na execução desse projeto, confluindo a importância da escolha do tema 

e o percurso do processo metodológico, bem como a etapa de avaliação, a fim de atingir 

com qualidade e êxito o objetivo de aprimorar a reflexão, a leitura, produção escrita e 

análise linguística dos alunos do primeiro ano do ensino médio. 
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O tema escolhido para o projeto intitula-se “Viajar é preciso, relatar não é preciso: 

explorando Relatos de Viagens”, em circunstância da necessidade de dar continuidade 

aos encaminhamentos do planejamento da professora titular da turma, em que o gênero 

Relato de Viagem era o assunto seguinte do seu plano de aula, coincidindo com o 

período de nossa inserção na execução do projeto de docência para a turma. 

Diferentemente da experiência do estágio anterior, o tema teve que ser definido antes e 

durante o período de observação das aulas da professora, o que dantes foi feito somente 

no período de planejamento. Isso vale ser registrado, pois demonstra a estrutura 

organizacional da escola, que sistematiza e prevê todos os conteúdos que devem ser 

trabalhados já no início do ano, através de objetivos claros e conscientes que permeiam 

toda a prática docente e que viabilizam uma metodologia encadeada e coesa. Dessa 

forma, não tivemos tanta liberdade na escolha de que gênero gostaríamos de abordar, no 

entanto a escolha dos textos e do nosso olhar para as aulas foram todas delegadas a nós, 

com total liberdade de ideias. 

A realização desse projeto se faz importante para o desenvolvimento da consciência 

crítica dos alunos, no que tange a sua relação com a reflexão do mundo e da linguagem 

a partir do estudo do texto. A partir da exposição e discussão de diversos textos no 

gênero Relatos de Viagens, em diferentes vertentes, como de cunho mais jornalístico, de 

cunho mais literário, inserido em cartas de literatura de informação, enfim, a partir do 

estudo aprofundado do suporte, da esfera de circulação, das características, os alunos 

serão capazes de transitar pelas diferentes formas de manifestação da linguagem e 

refletir sobre eles, de maneira embasada e consciente, tendo adquirido instrumentos de 

leitura e escrita para isso. 

O projeto se fortalece quando tem como objetivo principal trabalhar com os quatro 

eixos do conhecimento, subsidiado pelos documentos oficiais, fala/escuta, 

leitura/escrita. Todos os eixos serão trabalhados com igual importância e teor de 

relevância para o andamento das aulas, contando com o mesmo peso avaliativo de 

participação dos alunos.  

Através de uma ação bem planejada e norteada pelos documentos oficiais e teorias que 

defendem o dialogismo, essenciais para que a atividade docente se constitua com 

discernimento e objetivos consistentes, os alunos aprenderão a ler/ interpretar textos 

com mais desenvoltura, conhecerão mais o tema viagens a partir do gênero relato de 

viagens de autores como Zeca Camargo, Amyr Klink e Pero Vaz de Caminha, 
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aprenderão a estrutura e as características dos relatos, percebendo semelhanças e 

diferenças entre um relato mais jornalístico, mais literário e inserido em uma carta de 

informação, colocarão em prática esse conhecimento através da produção escrita, cuja 

proposta é escrever um relato de viagem sobre uma viagem ou passeio vivenciado, 

entremeando e enriquecendo esse relato com a leitura de um livro de relato de viagem 

realizada previamente. A atividade de produção escrita procura além de desenvolver a 

temática e a estrutura de um gênero novo, também aperfeiçoar aspectos linguísticos 

trabalhando a coesão e a coerência, problema mais recorrente na escrita desses alunos. 

Ao final dessa intervenção, esperamos ter plantado uma semente inspiradora para que se 

tornem leitores e escritores ávidos e curiosos por conhecer, aprender. 

O projeto envolve a comunidade escolar, não apenas os professores e alunos que 

diretamente trabalharão com o tema e a proposta de atividade, mas todos que, 

indiretamente, passarão a conviver com as mudanças de formação desses jovens alunos, 

como seus pais, amigos, vizinhos e todos em volta.  

Além de nos orientarmos pelos documentos e teorias mencionados, a Proposta Política 

Pedagógica e a realidade da comunidade escolar, bem como o perfil específico dos 

alunos da turma a ser trabalhada foram indispensáveis para a construção do projeto a 

fim de que não se criasse uma atividade docente descontextualizada da realidade local, 

que não fosse utópica e, então, pouco eficiente para o objetivo a que se destina.  

Diante de tudo o que foi extraído do período de observação acerca da realidade, 

estrutura e recursos do colégio, da comunidade escolar, das aulas de língua portuguesa 

da turma de imersão do projeto de docência, das características e dificuldades dos 

alunos do primeiro ano C, é que se chegou ao produto final deste Projeto de Docência, 

visando agregar todo esse contexto e agregar ao trabalho da professora regente, um 

pouco do nosso olhar oriundo de nossa recente formação acadêmica e transformar um 

pouco a teoria dos bancos da universidade para a prática real e engajada, que deve ser, 

dos bancos da escola. Na certeza de que além de ensinar, muito aprenderemos, ficam os 

grandes votos de estarmos somando forças para uma educação cheia de conhecimentos 

e esperança. 

 

4.1.2 Referencial Teórico 

 

O planejamento 
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O ensino de língua exige do professor uma atuação atenta às interlocuções da sala de 

aula. As ações realizadas na disciplina Língua Portuguesa, no contexto do ensino médio, 

devem propiciar ao aluno o refinamento de habilidades de leitura e de escrita, de fala e 

de escuta. Isso implica tanto a ampliação contínua de saberes relativos à configuração, 

ao funcionamento e à circulação dos textos quanto ao desenvolvimento da capacidade 

de reflexão sistemática sobre a língua e a linguagem. 

Para isso, um bom início é a elaboração e a execução de um projeto pedagógico, tanto 

para ganhar um sentido de trabalho coletivo como para significar as atividades de ensino 

e de aprendizagem. Isso requer, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), 

que “[...] sejam criadas situações por meio das quais (e nas quais) se realizem ações de 

estudo e reflexão, acompanhamento e avaliação acerca da gestão pedagógica e, por 

conseguinte, da gestão curricular, o que concorre para abrir a possibilidade de 

empreender em serviço a formação contínua do professor.” (Brasil, 2006, p.44). 

No livro “Português no Ensino Médio e formação do professor”, organizado por Clecio 

Bunzen e Márcia Mendonça, é citado o ponto de vista metodológico de Geraldi, que  

[...] propõe – a partir de três grandes eixos teóricos que são a concepção de linguagem como 

interação, as variedades lingüísticas e as teorias do texto/discurso – que o ensino de língua 
se efetive através de três práticas articuladas [...]: 

a)  leitura – como um trabalho de compreensão dos sentidos de um 

texto, que corporifica o dizer de um sujeito de linguagem; 
b) produção de textos – como a expressão da subjetividade de um 

autor, registro de uma certa compreensão ou visão de mundo para o 

outro; 
c) análise linguística – como um trabalho de reflexão sobre os 

modos de funcionamento dos recursos expressivos da língua, em cujo 

centro estariam o texto e suas operações de construção. (GERALDI, 

in: BUNZEN e MENDONÇA, 2006, p. 229, grifos do autor). 
 

Iniciaremos nosso ensaio com a discussão sobre a concepção de linguagem e 

partiremos, em seguida, para as questões de leitura, escrita e análise linguística. 

A Concepção 

A concepção de linguagem como forma de interação situa a linguagem como o lugar de 

constituição de relações sociais, onde os falantes se tornam sujeitos. Nesta concepção, o 

indivíduo realiza ações, age, atua sobre o interlocutor (ouvinte/leitor). “No ensino da 

língua, nessa perspectiva, é muito mais importante estudar as relações que se constituem 

entre os sujeitos no momento em que falam do que simplesmente estabelecer 

classificações e denominar os tipos de sentenças.”(GERALDI, 1999, p. 42) 
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Segundo Antunes (2003), uma visão interacionista da escrita supõe encontro, parceria, 

envolvimento entre sujeitos. É assim que ocorrerá a comunhão de ideias, de 

informações e de intenções pretendidas. Por essa visão, se supõe que alguém selecionou 

alguma coisa a ser dita a um outro alguém, com quem pretendeu interagir, em vista de 

algum objetivo. A suposição da existência de um “tu” é muito importante e, mesmo que 

o sujeito com quem interagimos pela escrita não esteja presente, este é um exercício da 

faculdade da linguagem.  

Como tal, existe para servir à comunicação entre sujeitos, os quais, cooperativa e mutuamente, 

se ajustam e se condicionam. Quem escreve, na verdade, escreve para alguém, ou seja, está em 
interação com outra pessoa. Essa outra pessoa é a medida, é o parâmetro das decisões que 

devemos tomar acerca do que dizer, do quanto dizer e de como fazê-lo (Grifos da autora. p. 46). 

 

A atividade da leitura completa a atividade da produção escrita. Ela é muito mais do que 

a decodificação dos sinais gráficos. O leitor participa como um dos sujeitos da 

interação, buscando recuperar, interpretar e compreender o conteúdo e as intenções do 

autor. 

Geraldi (1997) diz que uma língua pode ser encarada de duas perspectivas diferentes: ou 

ela é vista como instrumento de comunicação, como meio de troca de mensagens entre 

as pessoas, ou ela é tomada como objeto de estudos, como um sistema cujos 

mecanismos estruturais se procura identificar e descrever. Os objetivos para essas duas 

perspectivas são diferentes: ou será desenvolver no aluno as habilidades de expressão e 

compreensão de mensagens (o uso da língua), ou será o conhecimento do sistema 

linguístico (o saber a respeito da língua). Qualquer criança possui o conhecimento 

prático dos princípios da língua materna e, é exercendo a linguagem que será capaz de 

deduzir a teoria de suas leis. A intenção é induzir o aluno a adquirir a concepção 

racional do que já sabe por hábito, e repete maquinalmente e, apenas depois que ele 

tiver a posse da língua, levá-lo à consciência da língua. 

A concepção de língua como objeto social implica um trabalho com ensino e 

aprendizagem de língua materna comprometido com os usos sociais da linguagem. As 

concepções sobre gêneros do discurso implicam uma ação pedagógica que parta da 

esfera da atividade humana em que o gênero circula e a natureza das relações 

interpessoais que institui, focalizando o suporte, para, então, atentar à materialidade dos 

usos da modalidade falada ou escrita. Uma base teórica dessa natureza requer a 

consideração de que a aula de Língua Portuguesa deve tematizar os usos da língua tal 

qual se estabelecem em situações naturalísticas nas vivências humanas. A aula de 
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Língua Portuguesa, no entanto, tem a especificidade de implementar as possibilidades 

de uso da língua nessas mesmas situações, empreendendo um processo de ensino que 

permita ao aluno monitorar os usos que faz, de modo a, conhecendo a que se prestam as 

unidades linguísticas – por meio de uma abordagem epilinguística – fazer uso delas em 

favor das interações que estabelece. 

 

A Leitura 

Segundo os PCN’s (2006), o leitor vem sendo analisado e conceituado não só por meio 

das chamadas teorias da recepção, como também por outras linhas críticas da 

atualidade, para as quais não apenas autor e texto, mas esse terceiro elemento, formam 

juntos o campo de estudo da crítica, da teoria e da história da Literatura. O leitor e a 

leitura tornam-se, hoje, objetos de reflexão teórica, até mesmo no interior do próprio 

texto literário.  

A leitura do texto literário é, pois, um acontecimento que provoca reações, estímulos, 

experiências múltiplas e variadas, dependendo da história de cada indivíduo. Não só a 

leitura resulta em interações diferentes para cada um, como cada um poderá interagir de 

modo diferente com a obra em outro momento de leitura do mesmo texto. 

Os PCN’s citam como Umberto Eco (1989, in: Brasil, 2006, p. 68) identifica dois tipos 

básicos de leitores. Um deles é a vítima, designada pelas próprias estratégias 

enunciativas. O outro é o leitor crítico, que ri do modo pelo qual foi levado a ser vítima 

designada. O leitor vítima é aquele mais interessado em “o que” o texto conta, uma 

vítima do enunciado. O leitor crítico é o preocupado em “como” o texto narra, também 

interessado no modo de enunciação. O interessante é sermos simultaneamente tanto um 

tipo quanto o outro, e ainda muitos outros dentro do arco, dependendo das situações e 

das finalidades da leitura. 

Dessa forma, o gosto literário deve partir da tradição literária local e oferecer 

instrumentos para uma penetração mais aguda nas obras, o que seria o objetivo da 

escola em relação à literatura. Esse seria o caminho a ser percorrido para o leitor vítima 

chegar a ser o leitor crítico.  

Tais objetivos são, portanto, inteiramente pertinentes e inquestionáveis, mas 

questionados devem ser os métodos que têm sido utilizados para esses fins. A 

motivação, portanto, é essencial.  Esta deve ser feita com atividades que tenham para os 

jovens uma finalidade imediata e não necessariamente escolar. O aluno deve se 
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reconhecer como leitor e identificar o prazer que isso propicia. Deve encontrar espaço 

para compartilhar suas impressões de leitura com os colegas e com os professores. Tais 

atividades evitariam que o jovem lesse unicamente porque a escola pede – o que é com 

frequência visto como uma obrigação. Ele lerá então porque se sentirá motivado a fazer 

algo que deseja e, ao mesmo tempo, começará a construir um saber sobre o próprio 

gênero, a levantar hipóteses de leitura, a perceber a repetição e as limitações do que lê, 

os valores, as diferentes estratégias narrativas. 

  

A Escrita 

Geraldi (1997) diz que a produção de textos (orais e escritos) deve ser o ponto de 

partida (e ponto de chegada) de todo o processo de ensino/aprendizagem da língua. E 

justifica tal posicionamento porque crê que é no texto, que a língua-objeto de estudos se 

revela em sua totalidade. É na produção de discursos que o sujeito articula um ponto de 

vista sobre o mundo e, seu trabalho não é mera reprodução mecânica. Se fosse apenas 

isso, os discursos seriam sempre idênticos, independentemente de quem e para quem 

resultam. O sujeito deve comprometer-se com sua palavra e de sua articulação 

individual com a formação discursiva de que faz parte, mesmo quando dela não está 

consciente. Operando nesse incessante movimento, torna-se produtor do seu 

conhecimento. É a partir desta perspectiva que, Geraldi distingue, no interior das 

atividades escolares, produção de textos e redação. Nesta, produzem-se textos para a 

escola; naquela produzem textos na escola. Ao fazer uma redação, o aluno não possui 

outra finalidade que não seja a de cumprir uma tarefa designada pelo professor. Já, para 

a produção de textos é preciso que: 

a) se tenha o que dizer; 

b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer; 

c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer; 

d) o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para 

quem diz; 

e) se escolham estratégias para realizar a, b, c, d. 

“Centrar o ensino na produção de textos é tomar a palavra do aluno como indicador dos 

caminhos que necessariamente deverão ser trilhados no aprofundamento quer da 

compreensão dos próprios fatos sobre os quais se fala quer dos modos (estratégias) 

pelos quais se fala.” ( GERALDI, 1997, p. 165). 
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Geraldi ainda salienta a ideia de movimento do local para o global, na qual centrar o 

ensino na produção de textos é tomar a palavra do aluno como indicador dos caminhos 

que necessariamente deverão ser trilhados no aprofundamento, quer da compreensão 

dos próprios fatos sobre os quais se fala quer dos momentos (estratégias) pelos quais se 

fala. 

   Compreendendo que cada sujeito é diferente do outro, os agenciamentos de 

conhecimentos prévios são diferentes. Nós mesmos mudamos a cada leitura e releitura. 

Para representar isso, o autor coloca: 

O produto do trabalho de produção se oferece ao leitor, e nele se realiza a cada leitura num 

processo dialógico cuja trama toma as pontas dos fios do bordado tecido para tecer sempre o 

mesmo e outro bordado, pois as mãos que agora tecem trazem e traçam outra história. Não são 
mãos amarradas – se o fossem, a leitura seria reconhecimento de sentidos e não produção de 

sentidos; não são mãos livres que produzem o seu bordado apenas com os fios que trazem nas 

veias de sua história - se o fossem, a leitura seria outro bordado que se sobrepõe ao bordado que 
se lê, ocultando-o apagando-o, substituindo-o. São mãos carregadas de fios, que retomam e 

tomam os fios que no que se disse pelas estratégias de dizer se oferece para a tecedura do 

mesmo bordado. (GERALDI, 1997, p. 166). 

 

   Aproveitando o que Geraldi nos mostra, compartilhamos as ideias de Bakhtin sobre a 

questão do Dialogismo. A filosofia de Bakhtin é uma axiologia, uma teorização 

primeira sobre valores: “[...] viver é estar se posicionando a cada momento frente a 

valores. Nós nos constituímos e agimos sempre num universo de valores.” (FARACO, 

2007, p.45). Portanto, nas relações dialógicas, relações de sentido que se estabelecem 

entre dois enunciados postos em contato, ocorrem defrontações de axiologias.  

   A consciência, para o filósofo, é sempre plural. Ela é povoada por inúmeras vozes 

sociais que são o reflexo do nosso existir no diálogo inconcluso com a alteridade: “[...] 

nada sou fora das relações com os outros; nós nos constituímos e vivemos nas relações 

com a alteridade.” (FARACO, 2007, p.46). “[...] a nossa própria idéia – seja filosófica, 

científica, artística – nasce e se forma no processo de interação e luta com os 

pensamentos dos outros, e isso não pode deixar de encontrar o seu reflexo também nas 

formas de expressão verbalizada do nosso pensamento.” (BAKHTIN, 2003, [1979] p. 

298).  

   Assim, ser autor é assumir uma posição axiológica frente ao já multiplamente 

valorado.  Não se produzem textos do nada ou por mera atualização de potencialidades 

linguísticas e/ou textuais. “O falante [autor] não é um Adão bíblico, só relacionado com 

objetos virgens ainda não nomeados, aos quais dá nome pela primeira vez.” 

(BAKHTIN, 2003, [1979], p. 300). Todo texto está marcado por essa bivocalidade, a 
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voz que ordena e as vozes mobilizadas que ali estão ressonando. Não se pode olhar o 

texto como um artefato. A unidade do texto não é dada apenas por sua forma externa, 

ela é dada pelo quadro de relações axiológicas que o produzem. 

 

A Análise Linguística 

Criadas as condições para atividades interativas efetivas em sala de aula, quer pela 

produção de textos, quer pela leitura de textos, ganhando especial relevância para esse 

fim, é no interior dessas que a análise linguística se dá. “Na escola atual, o ensino 

começa pela síntese, pelas definições, pelas generalizações, pelas regras abstratas. O 

fruto desse processo irracional é digno do método, que sistematiza assim a mecanização 

da palavra, descendo-a da sua natural dignidade, para converter numa idolatria 

automática do fraseado” (GERALDI, 1997, p. 117-118). Tal orientação privilegia o 

aprendizado da metalinguagem da língua: domina-se conceitos a partir dos quais se fala 

sobre a língua. 

A proposta de Geraldi e Franchi, citada por Britto (1997), representa muito bem a 

abordagem epilinguística – abordagem esta, sugerida por autores que seguem a 

concepção de interação da linguagem. A intenção é abandonar o ensino de uma teoria 

gramatical, substituindo por atividades de leitura e produção de textos, articulando-as 

com exercícios de análise linguística, de modo a perceber os vários recursos expressivos 

disponíveis e estabelecer as exigências formais do padrão escrito. Não se trata de negar 

a legitimidade da metalinguagem, mas de entender que ela só faz sentido no interior da 

disciplina que a constitui e só pode funcionar como instrumento efetivo e econômico de 

análise se aqueles que a manipulam forem capazes de conhecer sua referencialidade e 

seus limites. Essa análise consiste no fato de ela poder remeter a si própria, ou seja, com 

a linguagem não só falamos sobre o mundo ou sobre nossa relação com as coisas, mas 

também falamos sobre como falamos. O professor deve facultar recursos expressivos 

que não fazem parte daqueles já usados pelos alunos. 

 

Os próximos passos 

Por mais que Bakhtin não tenha se interessado por questões pedagógicas, Faraco (2007) 

nos mostra que a crítica que Bakhtin faz ao teoreticismo pode ser útil para nossas 

preocupações concernentes a como ensinar nossos alunos a produzirem textos. “Ao 

trabalharmos como educadores, temos, portanto, um desafio imenso de romper com o 
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teoreticismo em nossas práticas e obter o envolvimento existencial dos educandos na 

experiência de ser autor e de ser leitor ativamente partícipe do vasto diálogo cultural” 

(FARACO, 2007, p.50).  

Acreditamos que temos de fazer com que os educandos rompam com uma consciência 

linguística que está dogmaticamente dominada por vozes sociais incapazes de se verem 

pelos olhos de outras vozes do plurilinguismo, e fazer com que a substituam por uma 

consciência linguística relativizada capaz de se ver pelos olhos da bivocalidade, pelo 

mútuo aclaramento crítico das vozes sociais. É neste sentido que acreditamos na 

importância do presente projeto: trabalhar com os quatro eixos do conhecimento da 

linguagem: fala/ escuta, leitura/ escrita, tomando o aluno como locutor que diz o que diz 

para quem diz. 

   O ideário de Bakhtin está subjacente aos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

compreensão dos gêneros do discurso como objeto de estudo e do texto como unidade 

de estudo. Assim, importa que dominemos o eixo sobre o qual esse ideário se constrói, a 

fim de que possamos empreender um processo de elaboração didática por meio do qual 

nossa ação metodológica medeie a potencialização das habilidades de uso da língua oral 

e escrita por parte de nossos alunos. 

 

4.1.3 Objetivos Gerais 

 

 Ler e interpretar alguns relatos de viagem; 

 Apreender a estrutura e característica do relato de viagem; 

 Conhecer blogs, sites e vídeos que relatam viagens; 

 Identificar características do tema trabalhado; 

 Escrever e apresentar oralmente um relato de viagem; 

 Apreender estrutura, característica e condições de produção da carta; 

 Escrever um relato de viagem sobre uma viagem ou passeio vivenciado 

entremeando com aspectos do livro lido anteriormente; 

 Analisar coletivamente o trecho do texto de um aluno, selecionado pela 

professora; 

 Reescrever seu próprio texto escrito nas anteriormente; 
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 Vivenciar uma viagem de escuna pelas Ilhas de Ratones Grande e de 

Anhatomirim; 

 Expor seu texto em versão final no blog sobre relatos de viagem da turma. 

 

4.1.4 Metodologia 

 

 Conversa sobre os livros de relatos de viagens que estão sendo lidos pelos 

alunos; 

 Leituras silenciosas e coletivas, dos trechos dos livros “A Fantástica Volta ao 

Mundo”, de Zeca Camargo, “Paratii: entre dois polos”, de Amyr Klink e “A 

carta”, de Pero Vaz de Caminha; 

 Discussão sobre a estrutura e características do gênero Relato de Viagem: 

descrição, sequência de ações, ponto de vista; 

 Orientação de pesquisa de blogs que contenham relatos de viagens para que 

sejam trazidos pelos alunos; 

 Exposição de blogs que apresentam relatos de viagens pesquisados pelos alunos 

e trazidos pela professora; 

 Exposição do twitter de @urbenauta, que apresenta relatos de viagens através de 

twitts; 

 Apresentação de sites relacionados com relatos de viagens; 

 Visualização de um trecho do filme da Família Schürmann “O mundo em duas 

voltas”; 

 Assistência a uma entrevista com Amyr Klink; 

 Exposição sobre o conteúdo variedade linguística; 

 Escritura e apresentação oral de um relato de viagem, segundo as características 

sociais de certo personagem; 

 Orientação de escritura de um relato de viagem a ser feita em casa pelo aluno, 

para que seja trazido na próxima aula; 

 Análise das condições de produção da carta; 

 Interpretação da carta sobre aspectos da linguagem e dos sentimentos do 

viajante; 
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 Escritura de um relato entremeando a produção do relato vivenciado, feito 

anteriormente, com a leitura do livro de relato de viagem (orientado para leitura 

previamente); 

 Análise linguística coletiva do trecho do texto de um dos alunos; 

 Reescritura individual do texto corrigido e devolvido; 

 Entrega do roteiro para viagem de estudos do dia 17/05, elaborado pela 

professora regente; 

 Viagem de escuna pelas Ilhas de Ratones Grande e de Anhatomirim; 

 Orientação de digitação do texto em casa para que os alunos tragam na próxima 

aula. 

 Inserção da produção textual dos alunos no blog, no laboratório de informática; 

 Inserção de fotos no blog, no laboratório de informática; 

 Auxílio da professora nas dúvidas dos alunos; 

 Socialização dos textos; 

 Fechamento das aulas. 

 

4.1.5 Recursos 

 

 Cópia, para os alunos, dos textos a serem lidos em sala; 

 Cópia, para os alunos, da orientação de pesquisa; 

 Quadro, caneta/giz; 

 Auditório com data show, computador com internet, caixa de som; 

 Cópias, para os alunos, das orientações de escritura; 

 Cópia, para os alunos, do trecho do texto de um aluno, a ser analisado; 

 Cópia em papel pardo do trecho do texto de um aluno, a ser analisado; 

 Máquina fotográfica, papel, caneta; 

 Cópia da orientação de digitação dos textos; 

 Sala de informática com computadores e internet. 

 

4.1.6 Avaliação 
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A avaliação se dará através da observação do processo de ensino-aprendizagem, no que 

tange à evolução na leitura, interpretação de textos, oralidade, escrita, análise 

linguística, participação e assiduidade (50%). Além da atribuição de uma nota na 

produção final escrita em que serão contempladas as características do gênero relato de 

viagem, como descrição, sequência de ações, ponto de vista, etc., conteúdo, forma e 

coesão e coerência textuais, além do encadeamento dado pelo aluno em relação ao livro 

lido (50% - será atribuída uma nota para a primeira versão da produção textual e outra 

nota para a segunda versão, sendo que apenas a mais alta será considerada). 
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4.2 PLANOS DE AULA PROJETO DE DOCÊNCIA 

 

O projeto “Viajar é preciso, relatar não é preciso: explorando os relatos de viagens”, 

direcionado para o primeiro ano do ensino médio do Colégio de Aplicação da UFSC, foi 

planejado para ser executado em 16 horas/aula divididas em 8 planos de aula, em que 

cada estagiária ficou responsável por 8 horas/aula, conforme está retratado nos planos 

de aula a seguir.  
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4.2.1 Plano de Aula 1- Aulas 1 e 2 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Nara Caetano Rodrigues 

 

ESTAGIÁRIA RESPONSÁVEL: Cecília Augusta Vieira Pinto 

DATA: 24/04/2012 

TEMPO DA AULA: 1 hora e 20 minutos (das 10h30 às 11h50) 

ANO ESCOLAR: 1º ano do Ensino Médio 

TEMA: Conhecendo o gênero Relato de Viagem  

 

Objetivos Gerais 

 Ler individualmente relato de viagem; 

 Ler e interpretar coletivamente relato de viagem; 

 Apreender a estrutura e característica do relato de viagem. 

 

Objetivos Específicos 

 Expor seus conhecimentos sobre o livro de relato de viagem que estão lendo em 

casa; 

 Acompanhar, com a professora, a leitura do trecho do livro “A Fantástica Volta 

ao Mundo”, de Zeca Camargo; 

 Apreender a estrutura e característica do gênero relato de viagem; 

Conhecimentos Abordados 

 Informações que envolvem a estrutura e características do gênero relato de 

viagem; 

 Leitura, escuta, oralidade e interpretação de texto. 

Metodologia 

 Chamada e anotação dos alunos faltantes; 

 

 Apresentação da proposta do projeto para a turma; 
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 Conversa sobre os livros de relatos de viagens que estão sendo lidos pelos 

alunos; 

 Entrega do excerto do livro “A Fantástica Volta ao Mundo”, de Zeca Camargo, 

para os alunos irem se familiarizando; 

 Leitura coletiva, com orientação da professora, do trecho do livro “A Fantástica 

Volta ao Mundo”, de Zeca Camargo; 

 Discussão sobre a estrutura e características do gênero Relato de Viagem: 

descrição, sequência de ações, ponto de vista... 

 Orientação de pesquisa de blogs que contenham relatos de viagens para que 

sejam trazidos pelos alunos na próxima aula. 

 

Recurso Didático 

 Cópia, para os alunos, do texto a ser lido e da orientação de pesquisa. 

 Quadro, caneta/giz. 

Avaliação 

A avaliação se dará através da participação dos alunos na leitura, discussão e 

interpretação. 

Referências Bibliográficas 

CAMARGO, Zeca. A Fantástica Volta ao Mundo. São Paulo: Globo, 2004. 

Anexos 

Texto a ser lido em sala (anexo na seção 9.4.1, p. 162); 

Orientação de pesquisa (anexa na seção 9.4.2, p. 173); 

Atividade reserva (anexa na seção 9.4.3, p. 174). 
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4.2.2 Plano de Aula 2: Aulas 3 e 4 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Nara Caetano Rodrigues 
 

ESTAGIÁRIA RESPONSÁVEL: Cecília Augusta Vieira Pinto 

DATA: 26/04/2012 

TEMPO DA AULA: 1 hora e 20 minutos (das 9h30 às 10h10, das 10h30 às 11h10) 

ANO ESCOLAR: 1º ano do Ensino Médio 

TEMA: Leitura de Blogs e sites de relatos de viagens 

 

Objetivos Gerais 

 Conhecer blogs, sites e vídeos que relatam viagens; 

 Ler coletivamente um relato de viagem; 

 Identificar características do tema trabalhado. 

 

Objetivos Específicos 

 Expor a pesquisa feita em casa de blogs que contenham relatos de viagens; 

 Apreender informações sobre o tema participando da exposição de sites e vídeos 

de relatos de viagens; 

 Acompanhar, com a professora, a leitura do trecho do livro “Paratii: entre dois 

polos”, de Amyr Klink; 

Conhecimentos Abordados 

 Informações que envolvem a estrutura e características do tema relato de 

viagem; 

 Leitura, escuta, oralidade e interpretação de texto. 

Metodologia 

 Chamada e anotação dos alunos faltantes; 

 Apresentação da proposta da aula para a turma; 

 Exposição de blogs que apresentam relatos de viagens pesquisados pelos alunos 

e trazidos pela professora; 

 Exposição do twitter de @urbenauta, que apresenta relatos de viagens através de 

twitts; 
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 Apresentação de sites relacionados com relatos de viagens; 

 Assistência a um trecho do filme da Família Schürmann “O mundo em duas 

voltas” (15 minutos); 

 Visualização de uma entrevista com Amyr Klink (11 minutos); 

 Leitura coletiva, com orientação da professora, do trecho do livro “Paratii: entre 

dois polos”, de Amyr Klink; 

 Discussão sobre as características do texto de Zeca Camargo comparadas às do 

texto de Amyr Klink; 

Recurso Didático 

 Data show, computador com internet, caixa de som; 

 Cópia, para os alunos, dos textos a serem lidos; 

 Quadro, caneta/giz 

Avaliação 

A avaliação se dará através da participação dos alunos na leitura, discussão, exposição 

dos sites e interpretação do texto. 

Referências 

CEREÇA, George. Toda La América Del Sur. Blog disponível no site: 

http://cereca.wordpress.com/ Acesso em 10 de abril de 2012. 

FENIANOS, Eduardo. Expedições Urbenauta. Site disponível na página 

http://www.urbenauta.com.br/ Acesso em 10 de abril de 2012. 

___________. Twitter de @urbenauta. Disponível no site: 

https://twitter.com/#!/urbenauta Acesso em 10 de abril de 2012. 

KLINK, Amyr. Paratii: entre dois polos. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

___________. Hoje entendo bem meu pai... Site disponível na página 

http://www.amyrklink.com.br/ Acesso em 10 de abril de 2012. 

SHÜRMANN. Família Shürmann. Site disponível na página: 

http://www.schurmann.com.br/familiaaventura/familia_aventura.asp Acesso em 10 de abril 

de 2012. 

 

Anexos 

Texto a ser lido em sala (anexo na seção 9.4.4, p. 175); 

Atividade reserva (anexa na seção 9.4.5, p. 186). 

http://cereca.wordpress.com/
http://www.urbenauta.com.br/
https://twitter.com/#!/urbenauta
http://www.amyrklink.com.br/
http://www.schurmann.com.br/familiaaventura/familia_aventura.asp
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4.2.3 Plano de Aula 3: Aulas 5 e 6 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Nara Caetano Rodrigues 

 

ESTAGIÁRIA RESPONSÁVEL: Cecília Augusta Vieira Pinto 

DATA: 03/05/2012 

TEMPO DA AULA: 1 hora e 20 minutos (das 9h30 às 10h10, das 10h30 às 11h10) 

ANO ESCOLAR: 1º ano do Ensino Médio 

TEMA: Momento de Escritura 

 

Objetivos Gerais 

 Escrever um relato de viagem; 

 Apresentar o relato de viagem. 

Objetivos Específicos 

 Participar da exposição sobre o tema variedade linguística; 

 Escrever um relato de viagem segundo as características sociais de certo 

personagem; 

 Apresentar oralmente o relato escrito. 

Conhecimentos Abordados 

 Variação linguística; 

 Leitura, oralidade, escuta; 

 Escritura de um relato de viagem. 

Metodologia 

 Chamada e anotação dos alunos faltantes; 

 Apresentação da proposta da aula para a turma; 

 Exposição sobre o tema variedade linguística; 
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 Divisão da turma em duplas; 

 Sorteio de personagens que nortearão a escritura de um relato de viagem; 

 Escritura de um relato de viagem, segundo as características sociais de certo 

personagem; 

 Apresentação oral do relato de viagem escrito; 

 Orientação de escritura de um relato de viagem a ser feita em casa pelo aluno, 

para que seja trazido na próxima aula. 

 

Recursos Didáticos 

 Cópias, para os alunos, das orientações de escritura; 

 Quadro, caneta/giz. 

Avaliação 

A avaliação se dará através da participação dos alunos na exposição do tema. Será 

atribuída uma nota para a apresentação. 

Anexos 

Orientação de escritura em sala (anexa na seção 9.4.6, p. 187); 

Orientação de escritura em casa (anexa na seção 9.4.7, p. 188). 
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4.2.4 Plano de Aula 4: Aulas 7 e 8 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Nara Caetano Rodrigues 
 

ESTAGIÁRIA RESPONSÁVEL: Gabriella Ligocki Pedro 

DATA: 08/05/2012 

TEMPO DA AULA: 1 hora e 20 minutos (das 10h30 às 11h50) 

ANO ESCOLAR: 1º ano do Ensino Médio 

TEMA: Carta de Pero Vaz de Caminha 

 

Objetivos Gerais 

 

 Ler, discutir e interpretar coletivamente um relato de viagem; 

 

 Apreender estrutura, característica e condições de produção da carta. 

 

Objetivos Específicos 

 Ler, silenciosamente, um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha; 

 Acompanhar, com a professora, a leitura de um trecho da carta de Pero Vaz de 

Caminha; 

 

 Interpretar, com a professora, pontos da carta a respeito das condições de 

produção, aspectos da linguagem e dos sentimentos do viajante. 

Conhecimentos Abordados 

 Informações que envolvem o tema linguagem do Brasil antigo; 

 

 Informações que envolvem a estrutura e características da carta como relato de 

viagem; 

 

 Leitura, escuta, oralidade e interpretação dos alunos. 

Metodologia 

 Chamada e anotação dos alunos faltantes; 

 

 Apresentação da proposta da aula para a turma; 
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 Leitura silenciosa de um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha; 

 

 Leitura, com orientação da professora, de um trecho da carta de Pero Vaz de 

Caminha; 

 Análise das condições de produção da carta; 

 Interpretação da carta sobre aspectos da linguagem e dos sentimentos do 

viajante; 

 Entrega, pelos alunos, da produção textual que escreveram em casa: Relato de 

Viagem de uma situação vivenciada. 

Recurso Didático 

 Cópia, para os alunos, do texto a ser lido. 

 Quadro, caneta/giz. 

Avaliação 

A avaliação se dará através da participação dos alunos na leitura, discussão e 

interpretação. 

Referências Bibliográficas 

CAMINHA, Pero Vaz de, Carta a El Rei D. Manuel.São Paulo: Dominus, 1963. 

Anexos 

Texto a ser lido em sala (anexo na seção 9.4.8, p. 189); 

Exercícios de Interpretação (anexo na seção 9.4.9, p. 195). 
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4.2.5 Plano de Aula 5 – Aulas 9 e 10 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Nara Caetano Rodrigues 

 

ESTAGIÁRIA RESPONSÁVEL: Gabriella Ligocki Pedro 

DATA: 10/05/2012 

TEMPO DA AULA: 1 hora e 20 minutos (das 9h30 às 10h10, das 10h30 às 11h10) 

ANO ESCOLAR: 1º ano do Ensino Médio 

TEMA: Momento de Escritura 

 

Objetivo Geral 

 Escrever um relato de viagem sobre uma viagem ou passeio vivenciado 

entremeando com aspectos do livro lido anteriormente. 

 

Objetivo Específico 

 Escrever o gênero Relato de Viagem. 

Conhecimento Abordado 

 Escrita dos alunos. 

Metodologia 

 Chamada e anotação dos alunos faltantes; 

 Apresentação da proposta da aula para a turma; 

 Escritura de um relato entremeando a produção do relato vivenciado, feito 

anteriormente, com a leitura do livro de relato de viagem (orientado para leitura 

previamente); 

 Auxílio da professora nas dúvidas dos alunos; 

 Entrega, pelos alunos, da produção escrita na mesma aula. 

 

Recurso Didático 

 Quadro, caneta/giz 

Avaliação 

A avaliação se dará através da participação dos alunos na execução/ entrega da 

atividade de produção escrita. Será atribuída uma nota para a produção escrita. 
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Anexos 

Orientação da atividade de produção textual (anexa na seção 9.4.10, p. 196). 
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4.2.6 Plano de Aula 6 – Aulas 11 e 12 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Nara Caetano Rodrigues 
 

ESTAGIÁRIA RESPONSÁVEL: Gabriella Ligocki Pedro 

DATA: 15/05/2012 

TEMPO DA AULA: 1 hora e 20 minutos (das 10h30 às 11h50) 

ANO ESCOLAR: 1º ano do Ensino Médio 

TEMA: Análise Linguística e Momento de Reescritura 

 

Objetivos Gerais 

 Analisar coletivamente o trecho do texto de um aluno, selecionado pela 

professora. 

 Reescrever seu próprio texto escrito nas aulas 9 e 10. 

Objetivos Específicos 

 Identificar e reconhecer aspectos linguísticos no trecho analisado coletivamente; 

 Propor novas possibilidades de escritura do trecho analisado coletivamente; 

 Reescrever seu próprio texto escrito em aulas anteriores e corrigido pela 

professora. 

Conhecimentos Abordados 

 Análise linguística sobre coesão e coerência dos textos dos alunos; 

 Reescritura de texto; 

 Orientação para a escritura de um relato de viagem do passeio a ser feito na 

próxima aula. (Prof. Nara) 

Metodologia 

 Chamada e anotação dos alunos faltantes; 

 Apresentação da proposta da aula para a turma; 
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 Análise linguística coletiva do trecho do texto de um dos alunos; 

 Devolução do texto escrito em aulas anteriores com a correção da professora; 

 Reescritura individual do texto corrigido e devolvido; 

 Auxílio da professora nas dúvidas dos alunos; 

 Entrega, pelos alunos, da segunda versão escrita; 

 Entrega do roteiro para viagem de estudos do dia 17/05, elaborado pela 

professora regente. 

 

Recursos Didáticos 

 Cópia, para os alunos, do trecho do texto a ser analisado; 

 Cópia em papel pardo do trecho do texto a ser analisado; 

 Quadro, caneta/giz. 

Avaliação 

A avaliação se dará através da participação dos alunos na análise feita coletivamente. 

Será atribuída uma nota para a reescritura de seus textos. A nota mais alta entre as duas 

versões de produção textual é que será considerada. 

Referência Bibliográfica 

Serão utilizados somente os textos dos alunos. 

Anexos 

Orientação de reescritura (anexa na seção 9.4.11, p. 197); 

Simulação da análise linguística do texto dos alunos (anexa na seção 9.4.12, p. 198). 
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4.2.7 Plano de Aula 7 – Aulas 13 e 14 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Nara Caetano Rodrigues 
 

ESTAGIÁRIA RESPONSÁVEL: Cecília Augusta Vieira Pinto 

DATA: 17/05/2012 

TEMPO DA AULA: manhã e tarde 

ANO ESCOLAR: 1º ano do Ensino Médio 

TEMA: Vivenciando uma viagem 

 

Objetivo Geral 

 Vivenciar uma viagem de escuna pelas Ilhas de Ratones Grande e de 

Anhatomirim. 

Objetivo Específico 

 Reconhecer detalhes e recolher informações específicas sobre a viagem a fim de, 

posteriormente, escrever um relato desta viagem. 

Conhecimentos Abordados 

 Vivência de uma situação de viagem na condição do viajante que olha a terra a 

partir do mar; 

 Apreensão de informações históricas sobre o local. 

Metodologia 

 Viagem de escuna pelas Ilhas de Ratones Grande e de Anhatomirim; 

 Devolução do texto reescrito na aula anterior com a correção da professora; 

 Orientação para a digitação do texto em casa para que os alunos tragam na 

próxima aula. 

 

Recurso Didático 

 Máquina fotográfica, papel, caneta; 

 Lanche; 

 Cópia da orientação de digitação dos textos. 

Avaliação 
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A avaliação se dará através da participação dos alunos na viagem. 

Anexo 

Orientação de digitação do texto (anexa na seção 9.4.13, p. 201). 
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4.2.8 Plano de Aula 7 (reserva
4
) – Aulas 13 e 14 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Nara Caetano Rodrigues 
 

ESTAGIÁRIA RESPONSÁVEL: Cecília Augusta Vieira Pinto 

DATA: 17/05/2012 

TEMPO DA AULA: 1 hora e 20 minutos (das 9h30 às 10h10, das 10h30 às 11h10) 

ANO ESCOLAR: 1º ano do Ensino Médio 

TEMA: Preparando o texto para publicação 

 

Objetivo Geral 

 Digitar seu texto para uma posterior publicação. 

Objetivo Específico 

 Reconhecer detalhes de seu texto e melhorá-lo ao fazer a digitação para posterior 

publicação no blog. 

Conhecimentos Abordados 

 Reescritura de texto; 

 Digitação do texto de acordo com as normas de digitaçao. 

Metodologia 

 Chamada e anotação dos alunos faltantes; 

 Apresentação da proposta da aula para a turma; 

 Devolução do texto reescrito na aula anterior com a correção da professora; 

 Digitação dos textos na sala de informática para posterior inserção no blog. 

 

Recurso Didático 

 Computador, internet;  

 Quadro, caneta/giz; 

 Cópia da orientação de digitação dos textos. 

Avaliação 

                                                                    
4 Caso a viagem de escuna não ocorra neste dia. 
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A avaliação se dará através da participação dos alunos na aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

4.2.9 Plano de Aula 8 – Aulas 15 e 16 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Nara Caetano Rodrigues 

 

ESTAGIÁRIA RESPONSÁVEL: Gabriella Ligocki Pedro 

DATA: 22/05/2012 

TEMPO DA AULA: 1 hora e 20 minutos (das 10h30 às 11h50) 

ANO ESCOLAR: 1º ano do Ensino Médio 

TEMA: Socialização da Produção Textual no Blog da Turma 

 

Objetivo Geral 

 Expor seu texto em versão final no blog sobre relatos de viagem da turma. 

Objetivos Específicos 

 Inserir seu texto no blog; 

 Ler seus textos para os colegas. 

Conhecimentos abordados 

 Exposição e socialização dos textos; 

 Leitura, escuta e oralidade. 

Metodologia 

 Chamada e anotação dos alunos faltantes; 

 Apresentação da proposta da aula para a turma; 

 Inserção da produção textual dos alunos no blog, no laboratório de informática; 

 Inserção de fotos no blog, no laboratório de informática; 

 Auxílio da professora nas dúvidas dos alunos; 

 Socialização dos textos; 

 Fechamento das aulas. 

 

Recursos Didáticos 

 Computadores e internet. 
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Avaliação 

A avaliação se dará através da participação dos alunos na exposição e socialização de 

seus textos. 
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4.3 PROJETO EXTRACLASSE – RECUPERANDO LEITURAS: O QUE OS 

CONTOS NOS CONTAM 

 

4.3.1 Plano de Trabalho Projeto Extraclasse (Recuperação de Estudos) 

 

A construção do Projeto Extraclasse intitulado “Recuperando leituras: o que os Contos 

nos contam”, surgiu como uma etapa pré-requisito para a conclusão da disciplina de 

Estágio de Língua Portuguesa e Literatura II, da Universidade Federal de Santa 

Catarina. A instituição escolar que abrigou as ideias de duas jovens estagiárias cheias de 

expectativas foi o Colégio de Aplicação, localizado dentro do campus da Universidade 

Federal de Santa Catarina, no bairro da Trindade, em Florianópolis. Após um período 

de três semanas de observação da realidade da comunidade escolar, da estrutura e do 

funcionamento da escola, do andamento das aulas de língua portuguesa em uma turma 

de primeiro ano de ensino médio e da execução de projetos paralelos, é que se pode 

constatar as necessidades da escola e as dificuldades enfrentadas pelos alunos. Foi 

através dessa sondagem do contexto que escolhemos por inserirmos nossa participação 

no Projeto de Recuperação de Estudos da sexta série do ensino fundamental, que 

acontece no contraturno (no caso, matutino) nas dependências da escola. 

O rendimento escolar é avaliado pelo aproveitamento do educando, através de técnicas e 

instrumentos de avaliação diversos, tais como: observação diária de parte do docente; 

trabalhos de pesquisa individual ou coletiva; testes, provas orais ou escritas; resoluções 

de exercícios; planejamento, execução e apresentação de experiências ou projetos; 

relatórios; trabalhos práticos; outras técnicas e/ou instrumentos que o docente julgar 

conveniente. Para melhorar o desempenho escolar dos educandos, o colégio proporciona 

Recuperação de Estudos durante o ano letivo. A Recuperação é entendida como 

processo didático-pedagógico que visa oferecer novas oportunidades ao educando para 

superar defasagens ao longo do processo de ensino-aprendizagem. No decorrer do 

trimestre, o professor deve diagnosticar as deficiências do educando e convocá-lo para 

as atividades de Recuperação de Estudos sempre que sua nota for inferior a seis em 

qualquer avaliação. 

A Recuperação é oferecida de forma paralela, e em horário oposto ao período de estudo 

do educando e é realizada no decorrer do trimestre. Ao educando em Recuperação que 

não atingir média trimestral igual ou superior a seis, será concedida a oportunidade de 
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realizar Prova de Recuperação de Estudos abrangente sobre todo o conteúdo do 

trimestre, em data e horário fixados pela Direção da Escola, por série, por disciplina e, 

preferencialmente, de forma espaçada. A nota obtida pelo educando na Prova de 

Recuperação substituirá a nota trimestral quando for maior. 

Contudo, o Projeto Recuperação de Estudos, ao qual estamos nos inserindo é uma 

proposta que não tem a finalidade de recuperar nota, e sim o conteúdo que foi 

trabalhado. O aluno é convocado a comparecer nas aulas de recuperação, não é obrigada 

a sua presença nas aulas. Como é uma nova proposta, em que o retorno não é 

quantitativo, há certa relutância de parte dos alunos e até mesmo dos pais. Sendo assim, 

a frequência nas recuperações em geral não é assídua.  

Segundo a professora das três sextas séries, a dificuldade de escrita é grande, 

apresentando problemas de ortografia, coesão e coerência. A dificuldade é vista também 

em leitura e interpretação de textos. Os alunos ainda estão muito imaturos e não 

conseguem trabalhar sozinhos, sem o auxílio da professora. 

As duas turmas de Recuperação das sextas séries iniciaram as atividades apenas em 11 

de abril, depois da primeira avaliação do trimestre. A maioria dos alunos foi convocada 

por apresentar dificuldade em tal avaliação. Alguns deles foram convocados por conta 

do comportamento em sala.  

Nas aulas de recuperação, os alunos se mostraram tranquilos, participando das 

atividades propostas. Na turma em que contém a 6ª série C, foram convocados 12 

alunos e compareceram 7. Na turma em que contém as 6ªs séries A e B, foram 

convocados 18 alunos e compareceram 14. Os alunos possuem entre 11 e 13 anos. 

Nas duas turmas, há a conversa entre os alunos, mas não ao ponto de interromper a 

aula.z 

Essas informações foram extraídas de nossas observações da escola, bem como do 

Regimento Escolar e Organização Didática do Colégio de Aplicação e são 

preponderantes para definir as estratégias de nossas ações enquanto estagiárias, para a 

execução de um trabalho eficiente que supra as exigências que o projeto demanda e, 

principalmente, que melhoras significativas sejam sentidas pelos alunos. A inserção de 

atividades pedagógicas no projeto deve estar muito bem articulada com a realidade da 

escola e dos alunos que participam. 

Ao levar em consideração, então, a realidade teórica e prática, bem como a ancoragem 

teórica dos Parâmetros Curriculares Nacionais e o Projeto Político Pedagógico do 
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Colégio de Aplicação, presentes em seu Regimento Interno, é que se pensou nesta 

proposta de trabalho, a inserção no grupo de recuperação de estudos da disciplina de 

língua portuguesa da sexta série do ensino fundamental, para alunos entre 11 e 12 anos, 

cujo objetivo seria trabalhar a leitura focando na interpretação do tema do texto e o 

estudo do gênero conto, a fim de melhorar a proficiência em leitura desses alunos e 

despertar o prazer nessas atividades. O conteúdo de leitura é pautado na defasagem de 

ensino/ aprendizagem desses alunos, visto que a professora de língua portuguesa dos 

alunos das turmas convocadas diagnosticou o déficit em leitura, interpretação, após a 

primeira avaliação trimestral. Sabemos que, ao final da nossa intervenção de 12 

horas/aula divididas em 3 encontros de quarenta e cinco minutos cada, na qual as turmas 

serão divididas em duas para que as estagiárias trabalhem concomitantemente, não 

preencheremos todas as lacunas existentes, mas com a certeza de que a semente do 

conhecimento terá sido plantada. 

A escolha do tema “Recuperando leituras: o que os Contos nos contam” se justifica pela 

proposta do Projeto Recuperação de Estudos, qual seja melhorar o nível de leitura dos 

alunos da sexta série. A metodologia do projeto foi planejada, a partir da observação da 

docência da professora no projeto, e para tanto selecionamos três contos para serem 

destrinchados nas três aulas de nossa inserção, para discutir o tema, a estrutura e 

aspectos do gênero. Outro aspecto relevante que motivou a escolha do gênero foi o 

conteúdo de língua portuguesa da quinta série, no qual foram trabalhados os contos 

maravilhosos, assim como as fábulas. Dessa maneira, os alunos na sexta série já 

possuem alguma familiaridade com o texto, o que auxilia no desenvolvimento das aulas 

e acarreta em maior aproveitamento e crescimento da proficiência em leitura. 

Em suma, o projeto objetiva o desenvolvimento destes jovens alunos na disciplina de 

língua portuguesa, no que tange à leitura, mas que isso não se dê de forma maçante e 

desconectada da realidade, do gosto, do prazer tangível e mensurável e, que de alguma 

forma, as aulas possam contribuir para o olhar crítico e consciente daqueles que serão o 

futuro da sociedade que temos hoje. Algo pretensioso? Apenas os votos e a certeza de 

que com compromisso na educação é possível se fazer a diferença e mudar o hoje e o 

amanhã. 

A seguir, apresentamos os planos de aula que nortearão a prática docente deste projeto. 
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4.4 PLANOS DE AULA PROJETO EXTRACLASSE 

 

O projeto extraclasse “Recuperando leituras: o que os contos nos contam” foi planejado 

para ser executado para alunos da Recuperação de Estudos da sexta série do ensino 

fundamental (sétimo ano), em 12 horas/aula divididas em três planos de aula, em que 

cada estagiária ficou responsável por 6 horas/aula. 
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4.4.1 Plano de Aula 1 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Rafaela Marques Rafael 

 

ESTAGIÁRIAS RESPONSÁVEIS: Gabriella Ligocki Pedro e Cecília Augusta Vieira 

Pinto 

DATA: 02/05/2012 

TEMPO DA AULA: Turma 1- 45 minutos (das 9h00 às 9h45) 

                                   Turma 2- 45 minutos (das 10h50 às 11h35) 

ANO ESCOLAR: 6ª série do Ensino Fundamental 

TEMA: Leitura de Conto e Interpretação de Texto  

 

Objetivos Gerais 

 Ler e interpretar coletivamente um conto; 

 

 Apreender estrutura e característica do conto. 

 

Objetivos Específicos 

 Acompanhar, com a professora, a leitura de um conto; 

 

 Interpretar, com a professora, pontos do conto a respeito da história e da 

estrutura do texto. 

Conhecimentos Abordados 

 

 Informações que envolvem a estrutura e características do gênero conto. 

 

 Leitura, escuta, oralidade e interpretação dos textos. 

Metodologia 

 Chamada e anotação dos alunos faltantes. 

 

 Apresentação da proposta do projeto e da aula para a turma. 

 

 Conversa sobre o conhecimento prévio dos alunos a respeito das versões que 

conhecem do conto da personagem Chapeuzinho Vermelho. 

 Leitura coletiva, com orientação da professora, do conto “Chapeuzinho 

Vermelho”, de Jacob & Willhelm Grimm. 
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 Interpretação do conto lido. 

 Discussão sobre o tema, a estrutura e as características do gênero conto. 

 

Recurso Didático 

 Cópia, para os alunos, do texto a ser lido. 

 Quadro, caneta/giz 

Avaliação 

A avaliação se dará através da participação dos alunos na leitura e interpretação. 

Referência Bibliográfica 

GRIMM, Jacob & Willhelm. Chapeuzinho Vermelho. In:_________. Contos 

Escolhidos. Rio de Janeiro: Globo, 1985. 

Anexos 

Texto a ser lido em sala (anexo na seção 9.4.14, p. 202); 

Lista de exercícios de interpretação (anexa na seção 9.4.15, p. 205). 
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4.4.2 Plano de Aula 2 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Rafaela Marques Rafael 
 

ESTAGIÁRIAS RESPONSÁVEIS: Gabriella Ligocki Pedro e Cecília Augusta Vieira 

Pinto 

DATA: 09/05/2012 

TEMPO DA AULA: Turma 1- 45 minutos (das 9h00 às 9h45) 

                                   Turma 2- 45 minutos (das 10h50 às 11h35) 

ANO ESCOLAR: 6ª série do Ensino Fundamental 

TEMA: Leitura de Conto e Interpretação de Texto 

 

Objetivos Gerais 

 Ler e interpretar coletivamente um conto; 

 

 Apreender a estrutura e as característica do conto. 

 

Objetivos Específicos 

 Ler, individualmente, um conto; 

 Fazer a leitura dramatizada do conto; 

 

 Interpretar, com a professora, pontos do conto a respeito da história e da 

estrutura do texto. 

Conhecimentos Abordados 

 

 Informações que envolvem a estrutura e as características do gênero conto. 

 

 Leitura, escuta, oralidade e interpretação dos textos. 

Metodologia 

 Chamada e anotação dos alunos faltantes. 

 

 Apresentação da proposta da aula para a turma. 

 Leitura silenciosa do conto “Chapeuzinho Vermelho de raiva”, de Mário Prata. 
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 Leitura coletiva, dramatizada, do conto “Chapeuzinho Vermelho de raiva”, de 

Mário Prata. 

 Interpretação do conto lido. 

 Discussão sobre o tema, a estrutura e as características do gênero conto e 

analogia com o conto lido na aula anterior. 

 

Recurso Didático 

 Cópia, para os alunos, do texto a ser lido. 

 Quadro, caneta/giz 

Avaliação 

A avaliação se dará através da participação dos alunos na leitura e interpretação. 

Referência Bibliográfica 

PRATA, Mário. Chapeuzinho Vermelho de Raiva. In: DI GIORGI, Flávio. Redação 

Escolar. São Paulo: Descubra, 1972. 

 

Anexos 

Texto a ser lido em sala (anexo na seção 9.4.16, p. 206); 

Lista de exercícios de interpretação (anexa na seção 9.4.17, p. 207). 
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4.4.3 Plano de Aula 3 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Rafaela Marques Rafael 

 

ESTAGIÁRIAS RESPONSÁVEIS: Gabriella Ligocki Pedro e Cecília Augusta Vieira 

Pinto 

DATA: 16/05/2012 

TEMPO DA AULA: Turma 1- 45 minutos (das 9h00 às 9h45) 

                                   Turma 2- 45 minutos (das 10h50 às 11h35) 

ANO ESCOLAR: 6ª série do Ensino Fundamental 

TEMA: Leitura de Conto e Interpretação de Texto 

 

Objetivos Gerais 

 Ler e interpretar coletivamente um conto; 

 

 Apreender a estrutura e as característica do conto. 

 

Objetivos Específicos 

 Ler, individualmente, um conto; 

 Acompanhar, com a professora, a leitura de um conto; 

 

 Interpretar, com a professora, pontos do conto a respeito da história e da 

estrutura do texto. 

Conhecimentos Abordados 

 

 Informações que envolvem a estrutura e as características do gênero conto. 

 

 Leitura, escuta, oralidade e interpretação dos textos. 

Metodologia 

 Chamada e anotação dos alunos faltantes. 

 

 Apresentação da proposta da aula para a turma. 

 Leitura silenciosa do conto “Fita Verde no Cabelo”, de Guimarães Rosa. 
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 Leitura coletiva, com orientação da professora, do conto “Fita Verde no 

Cabelo”, de Guimarães Rosa. 

 Interpretação do conto lido. 

 Discussão sobre o tema, a estrutura e as características do gênero conto e 

analogia dos contos lidos em aulas anteriores. 

 

Recurso Didático 

 Cópia, para os alunos, do texto a ser lido. 

 Quadro, caneta/giz 

Avaliação 

A avaliação se dará através da participação dos alunos na leitura e interpretação. 

Referência Bibliográfica 

ROSA, Guimarães. Fita Verde no Cabelo. In:_______. Ave, palavra. Rio de Janeiro: 

José Olympio, 1970.  

Anexos 

Texto a ser lido em sala (anexo na seção 9.4.18, p. 208); 

Lista de exercícios de interpretação (anexa na seção 9.4.19, p. 209). 
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5. RELATOS EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA E PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

 

5.1 RELATOS EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA E PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

DOS ALUNOS – PROJETO DE DOCÊNCIA 

 

O projeto “Viajar é preciso, relatar não é preciso: explorando os relatos de 

viagens”, direcionado para o primeiro ano do ensino médio do Colégio de Aplicação da 

UFSC, foi planejado para ser executado em 16 horas/aula divididas em 8 planos de aula, 

em que cada estagiária ficou responsável por 8 horas/aula, conforme retratado no 

capítulo anterior.  

No entanto, durante o andamento das aulas houve algumas circunstâncias que 

acarretaram alterações nos planos de aulas, o que possibilitou aprender que um 

planejamento de uma aula não é estanque, ou seja, quase sempre ele será modificado na 

prática, o que, de maneira nenhuma, descaracteriza sua função e desqualifica sua 

importância, visto que o plano de aula é essencial para nortear o trabalho do professor e 

fazê-lo atingir o objetivo desejado no final do processo de ensino/ aprendizagem. 

De acordo com a configuração do andamento das aulas do projeto de docência 

na prática, é que será relatado e documentado o exercício desse primeiro contato com a 

docência, demonstrando aquilo que sofreu alteração, quais atividades obtiveram êxito, 

quais os exercícios que não deram certo, segundo nossa análise crítica, a resposta dos 

alunos ao trabalho proposto e um comentário do processo de aprendizagem desses 

alunos. 

 

5.1.1 Relato Exercício da Docência – Projeto de Docência 

 

Aulas 1 e 2 

As aulas 1 e 2, referentes ao plano de aula 1, foram realizadas no dia 24 de abril 

pela estagiária Cecília e teve como tema conhecer o gênero relato de viagem. Os 

objetivos gerais eram ler individualmente um relato de viagem, ler e interpretar 

coletivamente um relato de viagem e apreender a estrutura e a característica do gênero 

relato de viagem. Todas as etapas metodológicas planejadas se efetivaram na prática, 

tendo que ser um pouco acelerada no fim da aula para que desse tempo, o que acabou 
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por dar certo. Fomos buscar os alunos na sala de aula e os orientamos para se 

encaminharem para o laboratório de linguagem. Chegando, alguns alunos se 

acomodaram nas mesas, outros nas cadeiras e alguns deitaram no chão. 

A estagiária apresenta a proposta do projeto e das aulas. Nesse momento os 

alunos estão conversando bastante, mas estão participando dos questionamentos da 

estagiária. Ela pergunta sobre o livro que estão lendo e alguns alunos chegam a mostrar 

seu exemplar e contam um pouco da história. Em seguida, ela faz a chamada a fim de 

relembrar o nome dos alunos e registrar a frequência. 

Quando a estagiária começa a falar do livro “A fantástica volta ao mundo, de 

Zeca Camargo”, o qual será lido e interpretado na mesma aula, os alunos começam a se 

acalmar e ficam mais quietos. Ela pergunta aos alunos quem conhece o autor e todos 

respondem e comentam a participação de Zeca Camargo no programa Fantástico, na 

Rede Globo. 

Em seguida, Cecília entrega um trecho do livro para os alunos irem lendo 

individualmente a fim de se familiarizarem com o texto e depois já começa a leitura 

coletiva, parando em determinados parágrafos para interpretá-los. À medida que a 

leitura da estagiária vai acontecendo, os alunos vão se dispersando e ficando mais 

inquietos. Ela tem que parar várias vezes para chamar a atenção dos alunos.  

Alguns alunos se oferecem para ler um pedaço do texto, mas devido ao pouco 

tempo restante da aula, a estagiária prossegue a leitura sozinha. Nesse meio tempo, dois 

alunos pedem para ir ao banheiro e ela autoriza. Assim que termina a leitura ela passa a 

orientação da atividade de pesquisa de blog de relatos de viagens, para ser entregue na 

próxima aula. 

Não houve tempo para fazer a atividade de interpretação escrita do texto. O sinal 

bate e a aula acaba. 

 

Aulas 3 e 4 

As aulas 3 e 4, referentes ao plano de aula 2 foram realizadas no dia 26 de abril 

pela estagiária Cecília, cujo tema era a leitura de blogs e sites de relatos de viagem. Os 

objetivos da aula eram conhecer blogs, sites e vídeos que relatam viagens, ler 

coletivamente um relato de viagem e identificar características do tema trabalhado. A 

aula aconteceu no auditório do colégio e cumpriu na prática com a metodologia do 

planejamento. 
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A estagiária começa a aula fazendo a chamada e pedindo silêncio e colaboração 

dos alunos. Os alunos que sentam espalhados na primeira parte do auditório começam a 

aula dispersos, mas à medida que a aula vai se desenrolando eles se mostram bastante 

interessados e participativos. Cecília pediu aos alunos os endereços dos blogs que eles 

haviam pesquisado em casa para essa aula. Poucos fazem a tarefa solicitada (anexa na 

seção 9.5.1, p. 210) e a estagiária coloca os poucos blogs pesquisados no site de busca e 

mostra para a turma. Ela pergunta a diferença do relato de viagem em blogs e livros e os 

alunos respondem. Em seguida, ela vai mostrando alguns sites de viagem (fotos em 

anexo na seção 9.5.2, p. 214), fala do site da família Schürmann e mostra algumas cenas 

do filme deles. O sinal para o recreio bate e acaba a primeira aula. 

Na volta do recreio, ela mostra os livros “A fantástica volta ao mundo”, de Zeca 

Camargo e “Paratii: entre dois pólos”, de Amyr Klink para os alunos folhearem e se 

interessarem. Quando ela mostra o vídeo com a entrevista do Amyr Klink, para o 

Fantástico os alunos começam a ficar mais em silêncio. Depois, ela entrega um trecho 

do livro “Paratii” para a leitura coletiva. Ela pergunta questões sobre o título e os alunos 

respondem algumas besteiras, mas também coisas bem pertinentes. 

A estagiária pergunta quem pode começar a leitura e um aluno se voluntaria. Os 

demais respeitam a leitura do colega e ficam em silêncio. Quando ele termina o 

parágrafo ela pergunta o que entenderam até ali. A aula segue neste ritmo: ela vai 

perguntando o que entenderam de cada parágrafo lido e os alunos vão participando. 

Dois alunos se voluntariam para ler outras partes do texto. Nessa aula, os alunos se 

mostraram mais interessados, quietos e participativos. 

No final da leitura, ela retoma o título e um aluno responde com mais respaldo. 

A estagiária trabalha, então, as semelhanças e diferenças entre o texto do Zeca Camargo 

e do Amy Klink. Faltando poucos minutos para acabar a aula, ela faz as orientações 

para o próximo encontro. O sinal bate e a aula acaba. 

 

Aulas 5 e 6 

As aulas 5 e 6, referentes ao plano de aula 3, foram realizadas no dia 03 de maio 

pela estagiária Cecília o qual tematizava o Momento de Escritura. Os objetivos 

específicos que permeavam os objetivos gerais da aula eram participar da exposição 

sobre o tema variedade linguística, escrever um relato de viagem segundo as 

características sociais de certo personagem e apresentar oralmente o relato escrito. A 
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aula foi bastante produtiva, mas devido à dispersão dos alunos na hora de produzir seu 

texto, muitos não conseguiram acabar. Apenas um aluno conseguiu concluir e 

apresentou para a turma. Dessa forma, a aula que estava prevista para acontecer toda no 

dia 03 de maio, teve que continuar na aula seguinte, alterando o conteúdo da aula 

subsequente, mudando o planejamento. 

No início da aula, a professora Nara, regente da turma, dá um encaminhamento 

sobre a leitura dos livros de relato de viagem e faz um sorteio de dois livros sobre o 

tema para a turma. 

Os alunos estão conversando muito e a Cecília tem dificuldade de controlar a 

turma e conseguir atenção. Nesse momento, a estagiária Gabriella passa em cada 

carteira para recolher as atividades das aulas passadas (anexaa naa seções 9.5.3 e 9.5.4, 

a partir da  p. 215), aqueles exercícios de interpretação escrita que não deram tempo de 

ser feitos em sala. 

Cecília começa por perguntar quem nasceu em outra cidade e os alunos 

respondem e falam todos juntos. Ela começa então a explicar sobre o conceito de 

variedade linguística e por um momento os alunos ficam quietos e atentos. Eles 

conversam bastante, mas também participam dos questionamentos levantados pela 

Cecília. Ela explica aos alunos que vai juntar o tema de relatos de viagem com o tema 

da variedade linguística. 

Em seguida, ela orienta para eles sentarem em duplas, na forma de um círculo. 

Depois entrega o roteiro contendo as orientações da atividade de produção textual a ser 

feita na sala. Ela faz a explicação da tarefa proposta e entrega um número para cada 

dupla, o qual corresponde a determinado personagem. 

As duplas começam a escrever e conversam ao mesmo tempo. Não deu tempo 

para terminarem a escrita na primeira aula, devido ao tempo cedido para professora 

Nara no começo da aula e também durante a explanação teórica do tema, visto que os 

alunos precisaram ser chamados à atenção diversas vezes. Após o recreio, eles 

continuam a escrever por mais meia hora e só um aluno consegue terminar e apresentar 

para todos. 

A estagiária entrega o roteiro de orientação do relato do vivido, o sinal bate e a 

aula acaba. 

 

Aulas 7 e 8 
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As aulas 7 e 8 aconteceram no dia 08 de maio de 2012 e sofreram grande 

alteração em relação ao que havia sido planejado. Como não houve tempo de 

finalizarmos, na aula anterior, as apresentações do relato de vigem segundo um 

personagem, decidimos, junto com a professora regente da turma e a professora 

orientadora, darmos mais prioridade à atividade oral. A professora regente ficou 

responsável em dar a aula sobre a Carta de Caminha após a nossa regência. 

A estagiária Gabriella explica aos alunos a proposta da aula deste dia e faz a 

chamada enquanto eles se organizam em círculo. Os alunos estavam bem agitados.  

A estagiária Cecília foi recolhendo as poucas atividades que os alunos fizeram 

em casa, referente ao relato do vivido. Como muitos não entregaram este relato de 

viagem, que utilizaríamos na próxima aula, recolhemos alguns textos no dia seguinte. 

As apresentações começam e percebemos que o que mais aparecem nos textos 

são expressões regionais dos personagens. E são poucas as marcações fonéticas de suas 

falas. Os risos dos colegas que ouviam eram constantes.  

Uma dupla não quis apresentar seu texto e um aluno que havia esquecido o seu 

acabou apresentando pelos colegas. 

Depois das apresentações, a estagiária Gabriella apresentou conceitos sobre 

preconceito linguístico e começou uma discussão sobre o assunto. Os alunos 

participaram bastante, gerando até certo tumulto. 

A aula chega ao fim e recolhemos os textos que eles haviam apresentado (anexos 

na seção 9.5.5, p. 223). 

 

Aulas 9 e 10 

As aulas 9 e 10 ocorreram no dia 15 de maio, sob regência da estagiária 

Gabriella e teve como temática o momento de escritura de um relato de uma viagem 

vivenciada pelo aluno, entremeada com o livro lido. A orientação sobre a leitura do 

livro foi dada pela professora regente, em nosso período de observação.  

Neste momento do estágio docência, houve uma alteração na configuração dos 

planos de aula, devido ao cancelamento de um dia de aula (no dia 10 de maio) 

acarretando na postergação das aulas futuras.  

A aula de escritura iniciou um pouco agitada por conta dos informes dados em 

seu início. Primeiro, dois professores pediram licença para dar um recado e se 

estenderam durante sete minutos. Depois, a professora regente e a estagiária falam sobre 
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a viagem para as fortalezas que aconteceria na aula seguinte (Orientações em anexo na 

seção 9.5.6, p. 230). Os alunos fazem muitas perguntas durante quinze minutos. Em 

seguida, Gabriella lê o roteiro da atividade que os alunos deverão produzir depois da 

viagem (anexo na seção 9.5.7, p. 231). A turma estava bem agitada e pudemos perceber 

um desânimo de parte de alguns alunos. 

Gabriella fala sobre a atividade de escrita e entrega os relatos de viagem 

corrigidos para que eles pudessem dar encaminhamento na atividade (anexos na seção 

9.5.8, p. 232). Os alunos ficam um pouco agitados vendo a correção, mas logo todos 

começam a escrever. As estagiárias passavam entre as carteiras, dando mais atenção a 

alguns alunos que apresentaram dificuldade. O sinal bate e os alunos entregam suas 

primeiras versões. 

 

Aulas 11 e 12 

No dia 17 de maio ocorreu a viagem para as fortalezas. Os alunos das três 

turmas de primeiro ano, mais alguns professores (somando 100 pessoas) se encontraram 

no trapiche da Beiramar Norte num dia nublado e com algumas pancadas de chuva. 

Os professores fizeram as chamadas das turmas e deram as orientações em 

relação aos trabalhos que os alunos deveriam fazer posteriormente. 

O barco partiu em torno de 9 horas da manhã sentido à fortaleza de Santo 

Antônio de Ratones, na Bahia Norte da Ilha de Santa Catarina. 

O trajeto durou em média 30 minutos e os alunos podiam transitar pelo barco, 

tirar fotos e visitar a parte de cima, que era restrita a vinte pessoas. O clima era de 

descontração e se percebia que todos estavam se divertindo (fotos em anexo na seção 

9.5.9, p. 239). 

No caminho, o barco parou por uns minutos para que os alunos pudessem tirar 

fotos dos botos que abrigam a Bahia (fotos em anexo na seção 9.5.10, p. 240). 

Chegando na fortaleza, o guia turístico apresentou o lugar e a arquitetura. 

Depois, deu um tempo para que todos pudessem tirar suas fotos (fotos em anexo na 

seção 9.5.11, p. 240). 

Voltando para o barco, o destino era a segunda fortaleza, a de Santa Cruz de 

Anhatomirim. O passeio duraria em torno de 40 minutos.  

Na fortaleza, uma foto de todos juntos foi tirada na escadaria da entrada (fotos 

em anexo na seção 9.5.12, p. 241) e, em seguida, o guia procedeu da mesma forma: 
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apresentou o lugar e a arquitetura e deixou um tempo para as fotos (fotos em anexo na 

seção 9.5.13, p. 242). 

Uma chuva bem forte começou quando estavam todos voltando para o barco e, o 

terceiro trajeto foi feito em meio à tempestade.  

A terceira parada foi para o almoço e, assim que acabou, o barco seguiu rumo ao 

trapiche de onde havia saído de manhã. O trajeto de volta durou em torno de 1 hora e 30 

minutos e todos chegaram exaustos no final da viagem. 

  

Aulas 13 e 14  

As aulas 13 e 14 (que constam no plano de aula 6 como sendo aulas 11 e 12), 

aconteceram, na prática, no dia 22 de maio por conta das alterações já citadas 

anteriormente e por conta da viagem que já estava marcada para o dia 17. 

Esta aula, tematizada como sendo de análise linguística e reescritura, teve como 

objetivos propor novas possibilidades de escritura do trecho analisado coletivamente e 

reescrever seu próprio texto escrito na aula do dia 15 de maio. 

Após a correção das produções escritas dos alunos com atribuição de uma nota 

para a primeira versão, a estagiária Gabriella escolheu um texto que desse conta dos 

problemas mais recorrentes entre os textos dos demais alunos e transcreveu tal texto em 

um cartaz, sem os erros de ortografia, além de entregar uma cópia para cada um dos 

alunos (anexa na seção 9.5.14, p. 243).  

Os alunos participaram bastante deste primeiro momento e conversavam entre si 

sobre o assunto. 

Gabriella entrega aos alunos a primeira versão corrigida (anexa na seção 9.5.15, 

p. 244) e os orienta para reescreverem seus textos. 

As estagiárias tiveram que convencer muitos alunos da importância da 

reescritura. Aos poucos, eles foram entendendo e iam fazendo a atividade. 

Alguns alunos estavam fazendo um workshop de alemão neste dia e tivemos que 

acompanhar as segundas versões em outro momento.  

A aula chega ao fim e todos os alunos conseguem finalizar seus textos. 

 

Aulas 15 e 16 

Na prática, as aulas 15 e 16 aconteceram no dia 31 de maio. Além de ter 

acontecido a VI Semana de Letras entre os dias 23 e 25 (em que as estagiárias tiveram 
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participações em Grupos Temáticos, apresentação de banner e monitoria), houve uma 

greve de ônibus na cidade, entre os dias 28 e 30 de maio (o que impossibilitou, tanto as 

estagiárias, quanto os alunos de chegarem ao colégio). 

Esta aula possuía como tema a socialização da produção textual no blog da 

turma. E para que tivesse sucesso, foi preciso que as estagiárias fizessem a correção da 

segunda versão dos textos (anexa na seção 9.5.16, p. 251) até o dia 24 para que a 

professora regente pudesse entregar aos alunos, junto da orientação de digitação em 

casa. Por conta da falta de entendimento, não aconteceu como previsto. No dia 31, 

portanto, a maioria dos alunos não tinha seu texto digitado. 

Por conta da aula ter ocorrido em uma data não prevista, a primeira parte se deu 

no auditório, já que a sala de informática estava ocupada (fotos em anexo na seção 

9.5.17, p. 258). Os 19 alunos estavam calmos enquanto a estagiária Gabriella 

apresentava o blog
5
 da turma (imagens em anexo na seção 9.5.18, p. 258). Ela passou 

para eles o login e a senha e os ensinou a postarem seus textos. A ideia seria que eles 

postassem também fotos, vídeos e mapas que fossem relacionados com a viagem que 

fizeram, ou com a viagem que o autor do livro fez. 

A estagiária Gabriella entrega aos alunos uma avaliação de nossas aulas (anexa 

na seção 9.5.19, p. 260) para que os alunos respondessem e dessem uma nota. Depois de 

responderem, o sinal bateu e eles foram para o intervalo. 

A segunda parte da aula foi na sala de informática (fotos em anexo na seção 

9.5.17, p. 258). Como a maioria não tinha seu texto em mãos, selecionaram imagens, 

vídeos e mapas para enriquecerem seus posts. As estagiárias combinaram com os alunos 

para que eles digitassem em casa, depois que a professora regente entregasse os textos a 

eles e que, se precisassem de ajuda, elas fariam o acompanhamento por email. Isso se 

deu entre os dias 1 e 10 de junho. A professora regente ainda deixou a aula do dia 5 de 

junho para os alunos trabalharem em seus textos. Conseguimos, portanto, finalizar o 

blog da turma (imagens em anexo na seção 9.5.20, p. 265). 

 

5.1.2 Relato Processo de Aprendizagem dos Alunos - Projeto de Docência 

 

                                                                    
5 www.aplicacaorelatodeviagem.blogspot.com.br  

http://www.aplicacaorelatodeviagem.blogspot.com.br/
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Como a palavra “processo” mesmo quer dizer, a aprendizagem dos alunos 

durante o estágio de docência não é estanque, deve ser encarada como um primeiro 

passo para o desenvolvimento das habilidades de língua portuguesa de forma 

sistemática e continuada, com respaldo em ancoragem teórica. Devido ao pouco tempo 

de inserção na turma de primeiro ano de ensino médio não se pode dizer que os alunos 

tornaram-se proficientes em leitura e escrita, mas com certeza houve avanços 

consideráveis, no que tange ao prazer na realização das atividades, à compreensão da 

importância de se ler com atenção, voltando quantas vezes for necessária ao texto, bem 

como à necessidade da reescritura do texto. 

A escolha do tema “Relatos de Viagem” se deu em virtude de dar continuidade 

ao planejamento da professora regente, contudo, tivemos toda a liberdade de 

sistematizar a metodologia da maneira que julgamos mais apropriada, levando em 

consideração à contemplação dos quatro eixos a serem trabalhados, quais sejam 

leitura/escrita, análise linguística e oralidade. Na prática de sala de aula e comprovando 

com a autovaliação que os alunos responderam no último encontro do estágio, os alunos 

gostaram muito da forma como foi lecionado o conteúdo, conseguindo apreender as 

características do gênero trabalhado, conseguindo ainda escrevê-lo com certa 

propriedade. Em alguns momentos percebeu-se que os alunos ficaram curiosos e atentos 

a cada etapa do processo metodológico. 

No que concerne à leitura e escrita, os alunos demonstraram avanço 

significativo, pois conseguiram compreender as características do gênero trabalhado e 

perceber as semelhanças e diferenças entre dois trechos de livros trazidos para 

interpretação coletiva. A escrita foi bastante trabalhada com a adoção da refacção e os 

alunos compreenderam que é preciso voltar ao texto para lapidá-lo e torná-lo melhor. A 

produção dos textos não foi tomada como mera avaliação, mas foram produzidos 

tomando os alunos como interlocutores, com a finalidade de socializar seus textos em 

um blog sobre relatos de viagem criado para turma para esse fim. 

Vale ressaltar a evolução da produção escrita da primeira para a segunda versão, 

em que os alunos melhoraram significativamente seus textos, no que tange à coesão e 

coerência trabalhadas durante as aulas de análise linguística e sinalizadas na correção.  

A evolução se deu também para alguns alunos que ainda não tinham escrito textos no 

gênero relato de viagem e conseguiram fazê-lo na segunda versão. 
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É claro que não se pode dizer que o processo como um todo foi concluído e que 

os alunos atingiram o nível máximo de aproveitamento. Isso devido ao pouco tempo de 

inserção do nosso trabalho de docência. Mas podemos dizer que foi possível plantar a 

semente de um trabalho com a língua materna de maneira significativa e construtiva 

para a aprendizagem dos alunos. Que os frutos possam ser colhidos na formação desses 

futuros cidadãos! 
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5.2 RELATOS EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA E PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

DOS ALUNOS – PROJETO EXTRACLASSE 

 

O projeto extraclasse “Recuperando leituras: o que os contos nos contam” foi 

planejado para ser executado para alunos da Recuperação de Estudos da sexta série do 

ensino fundamental (sétimo ano), em 12 horas/aula divididas em três planos de aula, em 

que cada estagiária ficou responsável por 6 horas/aula. 

De acordo com a configuração do andamento das aulas do projeto extraclasse na 

prática, é que será relatado e documentado o exercício, demonstrando aquilo que sofreu 

alteração, quais atividades obtiveram êxito, quais os exercícios que não deram certo, 

segundo nossa análise crítica, a resposta dos alunos ao trabalho proposto e um 

comentário do processo de aprendizagem desses alunos. 

 

5.2.1 Relato Exercício da Docência – Projeto Extraclasse – Aulas Estagiária Cecília 

 

Aulas 1 e  2 

As aulas 1 e 2 aconteceram no dia 2 de maio.  

Tanto na primeira aula, como na segunda, as estagiárias juntaram a turma na sala 

de francês e fizeram um sorteio para ver quem ficaria com a estagiária Gabriella e quem 

iria para a sala de espanhol com a estagiária Cecília.  

Nos três dias que se seguiram, as aulas eram tematizadas leitura de conto e 

interpretação de textos e tinham como objetivos ler e interpretar um conto e apreender a 

estrutura e a característica do conto. 

Neste dia, tudo ocorreu conforme o previsto nas aulas da Cecília. Os três alunos 

da primeira turma eram calmos e participativos. A segunda turma, mais agitada, era 

composta de sete alunos. Todos adoraram a proposta do projeto e expuseram seus 

conhecimentos prévios sobre os irmãos Grimm e sobre Chapeuzinho Vermelho. Eles se 

ofereceram para fazerem a leitura em voz alta do texto “Chapeuzinho Vermelho”, 

responderam às perguntas da professora e fizeram parte do exercício escrito de 

interpretação. 

 

Aulas 3 e  4 

As aulas 3 e 4 ocorreram no dia 9 de maio. 
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Os alunos já sabiam a sala que deveriam ficar, mas acabou acontecendo uma 

redistribuição na segunda turma por conta do número de alunos. 

Nas aulas da Cecília, foi apresentado a proposta da aula e o autor do texto a ser 

trabalhado, Mário Prata. Os três alunos da primeira turma e, depois, os sete alunos da 

segunda, fizeram a leitura silenciosa do texto “Chapeuzinho vermelho de raiva” e 

depois uma leitura dramatizada. Apenas alguns dos alunos entregaram o exercício da 

aula anterior (anexo na seção 9.5.21, p. 267) e, novamente, fizeram apenas parte dos 

exercícios desta aula. 

 

Aulas 5 e 6 

As aulas5 e 6 aconteceram no dia 16 de maio. 

Novamente, os alunos já sabiam suas turmas, mas a redistribuição foi feita por 

conta da quantidade de alunos. 

Nas aulas da Cecília frequentaram dois alunos na primeira turma e oito na 

segunda. A estagiária apresentou a proposta da aula, recolheu os exercícios das aulas 

anteriores (anexos nas seções 9.5.21 e 9.5.22, a partir da  p. 267) e falou um pouco com 

os alunos sobre esses exercícios. Depois, apresentou o autor do texto, Guimarães Rosa, 

e os alunos fizeram uma leitura silenciosa do texto “Fita Verde no cabelo”, antes de 

lerem oralmente, com auxílio da estagiária. Neste dia, os alunos das duas turmas 

estavam mais calmos e participaram da aula e da atividade que foi feita toda em sala 

(anexa na seção 9.5.23, p. 276). 

 

5.2.2 Relato Exercício da Docência – Projeto Extraclasse – Aulas Estagiária 

Gabriella 

 

Aulas 1 e 2 

As aulas 1 e 2, referentes ao plano de aula 1, realizadas no dia 02 de maio pela 

estagiária Gabriella, reiterando que cada plano foi aplicado em duas turmas diferentes, 

na qual cada turma foi dividida em duas para que as estagiárias pudessem trabalhar 

concomitantemente, segundo consta anteriormente no Projeto Extraclasse. O tema da 

aula era a leitura de conto e interpretação de texto, em que os objetivos gerais eram ler e 

interpretar coletivamente um conto e apreender a estrutura e característica do gênero 

conto. 
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Na primeira turma havia apenas quatro alunos e esses eram bastante calmos, 

concentrados e participativos. No início da aula, a estagiária faz a chamada e apresenta a 

proposta do projeto, sintetiza o que será trabalhos nos três encontros e adianta um pouco 

o que será trabalhado na mesma aula. 

A estagiária começa a aula perguntando quais os conhecimentos prévios dos 

alunos a respeito do conto “Chapeuzinho Vermelho” e os alunos participam 

animadamente. Em seguida, ela faz a leitura coletiva do conto “Chapeuzinho 

Vermelho”, versão dos Irmãos Grimm. Assim que acaba, ela fala um pouco da biografia 

do autor e do contexto de criação desse conto. Os alunos demonstram bastante interesse 

e curiosidade a respeito da versão “sangrenta” da história. Em seguida, ela passa em 

mãos o filme dos Irmãos Grimm para eles assistirem em casa. 

Em seguida, Gabriella vai interpretando junto com os alunos cada parágrafo da 

história, perguntando aos alunos o que entenderam em cada parte. Eles respondem sem 

precisar consultar o texto e demonstram terem compreendido bem. Logo depois, ela 

orienta para responderem a atividade de interpretação escrita e entregarem quando 

tiverem terminado e finaliza, explicando a estrutura e características do gênero conto, 

brevemente. O sinal bate e os alunos entregam a atividade (anexa na seção 9.5.24, p. 

282). 

Na segunda turma, o encaminhamento metodológico foi o mesmo, mas como 

havia mais alunos e o horário da aula se depois da educação física dos alunos, eles 

estavam mais agitados e conversadores. Gabriella precisou separar duas meninas de 

lugar e chamar a atenção, para que a aula se cumprisse no tempo previsto. Apenas um 

aluno conseguiu entregar a tarefa no final da aula. 

 

Aulas 3 e 4 

As aulas 3 e 4, referentes ao plano de aula 2, foram realizadas no dia 09 de maio 

pela estagiária Gabriella e tiveram como tema a leitura de conto, desta vez de outra 

versão de “Chapeuzinho Vermelho”e subsequente interpretação de texto. A metodologia 

prevista em planejamento se efetivou na prática, conseguindo cumprir seus objetivos. 

O andamento das aulas em ambas as turmas se deu de forma semelhante, 

excetuando o fato de na segunda ter maior número de alunos e esses serem mais 

agitados, tendo que interromper o andamento das atividades para chamar a atenção. 

Contudo, nas duas turmas houve excelente participação e compreensão do tema e do 
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conteúdo, despertando ainda mais prazer na leitura e estudo do texto, devido ao caráter 

divertido do texto trabalhado. 

A estagiária iniciou a aula fazendo a chamada e apresentando a proposta do 

presente encontro. Ela situou a biografia do autor do texto Mário Prata e fez alguns 

questionamentos sobre o texto lido na aula anterior, a fim de lembrá-los. 

Em seguida ela realiza uma leitura dramatizada do conto “Chapeuzinho 

Vermelho de Raiva”, de Mário Prata. A estagiária lê a fala do narrador, um aluno é 

convidado a ser a Chapeuzinho e outro a Vovó. Depois da leitura, é feita uma 

interpretação coletiva de cada parte do texto, levantando intertextualidades com a vida 

dos próprios alunos. Depois a estagiária pergunta sobre as semelhanças e diferenças 

deste para aquele outro conto lido, reiterando sobre as características do gênero conto. 

Os alunos demonstram terem gostado bastante dessa versão do famoso conto e dizem 

preferir esse a aquele. 

No final da aula, os alunos respondem ao exercício escrito de interpretação e 

quando o sinal bate e a aula acaba todos os alunos entregam a tarefa (anexa na seção 

9.5.25, p. 286). 

 

Aulas 5 e 6 

As aulas 5 e 6, referentes ao plano de aula 3, foram realizadas no dia 16 de maio 

pela estagiária Gabriella, cujo tema era leitura de conto e interpretação de texto de mais 

uma versão de “Chapeuzinho Vermelho”. Os objetivos da aula foram ler 

silenciosamente e coletivamente o conto “Fita Verde no Cabelo”, de Guimarães Rosa e 

interpretar, com a professora, pontos do conto a respeito da história e da estrutura do 

texto. 

Na primeira turma, estavam presentes apenas três alunos, o que de certa forma 

proporciona um encaminhamento mais tranqüilo, sem muitos percalços. A estagiária faz 

a chamada e apresenta a proposta da aula. Ela pergunta aos alunos o que acharam dos 

contos lidos em aulas anteriores e entrega o texto para os alunos, orientando para que 

façam uma leitura silenciosa, visto que o conto de Guimarães apresenta um vocabulário 

e uma estrutura mais complexas, para então eles irem se familiarizando com a leitura. 

Quando terminam, eles reclamam bastante das palavras que não entendem, curiosos em 

saber seu significado. 
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A estagiária logo, faz a leitura coletiva, pedindo para que dois alunos sejam os 

personagens do diálogo. Ao final, ela vai interpretando junto com os alunos pontos da 

história do conto e eles mesmos vão percebendo que conseguiram compreender a 

estrutura pelo contexto. Depois ela dúvidas das palavras desconhecidas, contextualiza a 

história do autor e trata das diferenças e semelhanças entre os três contos. 

Logo depois, os alunos respondem ao exercício de interpretação escrita e quando 

o sinal bate todos os alunos entregam a tarefa (anexa na seção 9.5.26, p. 290). A 

estagiária encerra a participação no projeto de Recuperação de Estudos agradecendo a 

participação e o empenho dos alunos. 

Na segunda turma, o processo metodológico foi o mesmo, mas a turma 

demonstrou não ter gostado muito do texto, achando-o muito difícil de ler e 

compreender. Nesse momento, a estagiária explica o motivo da escolha desse conto, em 

específico, tendo a convicção de que eles adquiriram condições plenas de lê-lo com 

compreensão. Quando o sinal bate, ela encerra a participação no projeto com as mesmas 

palavras de incentivo e agradecimento. 

 

5.2.3 Relato Processo de Aprendizagem dos Alunos - Projeto Extraclasse 

 

Nosso trabalho no projeto extraclasse gerou bons resultados. 

Percebemos, a cada aula, o quão progredia o andamento dos alunos em relação à 

interpretação de textos.  

As atividades de leitura não foram impostas. Os alunos se ofereciam para 

fazerem a leitura dramatizada dos contos e levantavam suas mãos para responderem às 

perguntas das professoras. 

Convenhamos que o trabalho não gerou melhores resultados por ter sido 

aplicado em pouco tempo. Talvez, se tivéssemos tempo para mais aulas de leitura, mais 

leituras dramatizadas, para produções textuais e análises linguísticas dos textos escritos 

por eles, a avaliação continuada seria muito mais positiva.  

Mesmo assim, conseguimos identificar o maior interesse dos alunos a cada aula 

quando liam e interpretavam os textos oralmente. 

Em vista disso, imaginamos que conseguimos plantar sim a nossa semente, 

levando interesse pela leitura aos alunos da recuperação de estudos da sexta série. 
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6. ENSAIO CRÍTICO 

6.1 ENSAIO CRÍTICO ESTAGIÁRIA CECÍLIA 

 

A “contaminação” da docência 

Cecília Augusta Vieira Pinto 

Os que somos dominados pela paixão da leitura 

e nos esforçamos pra incutir essa paixão em outros – 

crianças, jovens, adultos – andamos sempre à procura 

de meios de “contaminação”: como transmitir o gosto 
e o prazer pela leitura. 

Magda Soares    

 

Depois das férias de verão, iniciava-se mais uma etapa da graduação: o Estágio 

Supervisionado II. E, junto com ele, o medo. “E agora? A turma que iremos nos inserir 

é de Ensino Médio!”. Essa ideia de que os adolescentes são mais difíceis de lhe dar me 

atormentava um pouco. Mas, estava segura ao pensar que, praticamente, daríamos 

continuidade ao belo trabalho que fizemos no Estágio I, considerando que a orientadora 

e a companheira eram as mesmas da fase passada. 

Temi um pouco mais ao fazermos a primeira visita à escola. O Colégio de 

Aplicação é, sem dúvida, um exemplo. Fomos recebidas por todos os professores de 

Língua Portuguesa que nos mostraram o compromisso bem encadeado que possuem 

com seu trabalho.  

Era esse excesso de “contexto ideal” que nos amedrontava. Logo que chegamos, 

já tivemos que passar para a professora regente da turma 1C uma ideia de como seria o 

nosso trabalho na docência. Isso não havia acontecido na Escola Padre Anchieta, 

havíamos definido nosso tema bruxólico somente na etapa de planejamento, depois de 

conhecermos a escola, a professora e os alunos. Agora percebo o quanto isso foi 

importante, nos mostrou que a professora do Aplicação estava bem interessada e queria 

dar encaminhamento ao que planejou para o ano. Se não conseguíssemos cumprir certa 

parte de seu planejamento anual, ela é quem teria que dar conta. Além do mais, essa sua 

atitude nos fez já ir atrás de materiais e teorias. O mais interessante é que mudamos de 

ideia muitas vezes entre o percurso da observação e do planejamento, o que fez com que 

crescesse ainda mais a nossa carga teórica. 

Esta primeira etapa de observação foi essencial para conhecer a realidade 

escolar, diferente da que conhecemos na outra experiência. A rotina, o funcionamento 
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da escola - desde o os seguranças, os inspetores, até os planejamentos dos professores, a 

correria do diretor – me mostraram que, na prática, o trabalho pela educação não é tão 

simples. Há muita coisa interligada e, o trabalho em conjunto é a peça fundamental de 

todo esse quebra-cabeça. O “contexto ideal” foi de grande valia para nosso aprendizado, 

nos mostrou que é possível, na prática, a teoria tanto estudada nos últimos anos. 

Em relação à leitura, nas aulas observadas da turma 1C, percebi uma 

valorização, uma atitude de intimidade, de curiosidade pelos livros. As práticas que 

privilegiam a leitura por ela mesma foi vista em sala de aula. Após as leituras, os alunos 

conversavam, desinteressadamente, sobre o que leram.  A interpretação de texto 

orientada pela professora buscou não só encontrar nele o que o sujeito-leitor enxerga a 

partir dos recortes que sua visão de mundo faz, mas foi capaz, também, de levantar 

marcas deste texto que apontam para possíveis intenções do autor, do gênero, do 

momento político, da ideologia vigente, etc. 

Sobre a escrita, não pudemos acompanhar o trabalho feito anteriormente à 

atividade de escrita de uma crônica, aplicada na primeira aula observada, mas, de 

acordo com a prática da professora, acredito que buscou sim objetivos da escrita 

propostos por Geraldi. Tal atividade seria retomada depois do nosso período de 

observação para ser trabalhada a segunda versão. Os alunos iriam revisar o que 

escreveram e vivenciando todas as etapas do processo de escrita. 

A aula de gramática não foi vista durante o período de observação. O trabalho 

com o texto foi feito através de interpretação e características do gênero textual visto em 

sala. Em conversa com a professora regente, pude perceber que sua proposta de  

trabalho com a gramática deve ser feita conforme a proposta de Geraldi e Franchi, 

citada por Britto (1997): a intenção é abandonar o ensino de uma teoria gramatical, 

substituindo por atividades de leitura e produção de textos, articulando-as com 

exercícios de análise linguística, de modo a perceber os vários recursos expressivos 

disponíveis e estabelecer as exigências formais do padrão escrito.  

A etapa de planejamento foi bem articulada pela equipe: Gabriella e eu, 

juntamente com o auxílio da orientadora. A fim de seguirmos o trabalho da professora 

regente da turma 1C, nós refletimos, primeiramente, na questão do planejamento das 

aulas e da concepção de língua ressaltada por Antunes (2003): 

Nada do que se realiza na sala de aula deixa de estar dependente de um 

conjunto de princípios teóricos, a partir dos quais os fenômenos linguísticos 

são percebidos e tudo, consequentemente, se decide. Desde a definição dos 
objetivos, passando pela seleção dos objetos de estudo, até a escolha dos 
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procedimentos mais corriqueiros e específicos, em tudo está presente uma 

determinada concepção de língua, de suas funções, de seus processos de 

aquisição, de uso e de aprendizagem. (p. 39) 

 

A concepção de língua como objeto social implica um trabalho com ensino e 

aprendizagem de língua materna comprometido com os usos sociais da linguagem. As 

concepções sobre gêneros do discurso implicam uma ação pedagógica que parta da 

esfera da atividade humana em que o gênero circula e a natureza das relações 

interpessoais que institui, focalizando o suporte, para, então, atentar à materialidade dos 

usos da modalidade falada ou escrita. Uma base teórica dessa natureza requer a 

consideração de que a aula de Língua Portuguesa deve tematizar os usos da língua tal 

qual se estabelecem em situações naturais das vivências humanas. A aula de Língua 

Portuguesa, no entanto, tem a especificidade de implementar as possibilidades de uso da 

língua nessas mesmas situações, empreendendo um processo de ensino que permita ao 

aluno monitorar os usos que faz, de modo a, conhecendo a que se prestam as unidades 

linguísticas – por meio de uma abordagem epilinguística – fazer uso delas em favor das 

interações que estabelece. Era isso que esperávamos aplicar na etapa da prática. 

Quando chegou a docência, estávamos seguras com o conteúdo a ser dado, já 

que tivemos total apoio da professora regente, além de termos utilizado muito bem o 

tempo pra planejar cada uma das aulas. O retorno dado pelos alunos foi gratificante e 

nos deu a certeza da escolha da profissão. 

Nosso trabalho com a escrita, na turma 1C, seguiu o objetivo proposto por 

Gerladi (1997): é no texto, que a língua-objeto de estudos se revela em sua totalidade. É 

na produção de discursos que o sujeito articula um ponto de vista sobre o mundo e deve 

comprometer-se com sua palavra e de sua articulação individual com a formação 

discursiva de que faz parte, mesmo quando dela não está consciente. Operando nesse 

incessante movimento, torna-se produtor do seu conhecimento e o tomamos como 

interlocutor que diz o que diz para quem diz. Foi o que aconteceu na exposição dos 

relatos de viagem no blog da turma. 

No que concerne à leitura, tanto os alunos da turma 1C, quanto os da turma de 

Recuperação das sextas séries, demonstraram avanço significativo, pois conseguiram 

interpretar os textos lidos em sala silenciosa e oralmente. Percebemos, a cada aula, o 

quão felizes ficavam os alunos com os temas tratados (as diferentes versões de 

Chapeuzinho Vermelho, ou as formas de relatar viagens) e com a diferente ideia da 

montagem do blog, no caso da turma 1C. 
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A análise linguística, por mais que tenha sido rápida e apenas na turma 1C, teve 

a intenção de focar em aspectos centrais da organização e da compreensão do texto, tais 

como a clareza e a precisão da linguagem (a escolha da palavra certa), o sentido, a 

relevância do que é dito e etc. A coesão, a coerência, a informatividade, a clareza, e 

outras propriedades do texto que, conforme Antunes (2003), são mais relevantes do que 

a fixação em correções ortográficas, nomenclaturas e classificações de palavras. 

Finalizo a disciplina de Estágio de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura II 

lembrando do que Ramos e Corso (2010) dizem sobre a leitura: a literatura, mais do que 

instruir ou dar respostas exatas, busca mostrar que é um campo privilegiado de 

aprendizagem expressiva, pelo que ela pode mostrar de significados, de possibilidades 

interpretativas, a partir de infinitas combinações das poucas letras de nosso alfabeto. 

Tudo que lemos, que escrevemos, toda intervenção, imaginação, aprendizado, 

envolvidos são resultados de 26 letras. 

É possível construir caminhos para a formação do leitor desde o primeiro livro 

de leitura e é possível “contaminarmos” nossos alunos com o prazer que ela nos dá. As 

melhores possibilidades de leitura se dão na escola. A escola é uma das últimas 

oportunidades que o aluno tem de entrar em contato com a leitura.  

Espero que, um dia, os alunos das turmas que trabalhamos possam colher os 

frutos das sementes que plantamos e seguirem sozinhos pelos caminhos que, junto da 

escola, buscamos construir. 
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6.2 ENSAIO CRÍTICO ESTAGIÁRIA GABRIELLA 

 

A partir do outro, ampliando competências 

Gabriella Ligocki Pedro 

[...] o que se deve pretender com uma programação 

do estudo do português, não importa o período em que 

acontece, é ampliar a competência do aluno para o exercício 

cada vez mais pleno, mais fluente e interessante da fala e da 

escrita, incluindo, evidentemente, a escuta e a leitura. Em 

função desse objetivo, é que se vai definir o conteúdo 
programático em torno do qual professor e aluno realizam 

sua atividade de ensino e aprendizagem.  

Irandé Antunes 

 

A experiência de estágio no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 

Santa Catarina foi um bálsamo para perceber uma realidade escolar tão próxima das 

teorias de educação estudadas durante o curso de Letras, além de conseguir comparar e 

refletir sobre a prática de sala de aula no âmbito das escolas estaduais e municipais de 

Santa Catarina, à luz do que foi experienciado na disciplina de estágio I, do semestre 

passado. A partir do que pude vivenciar e conhecer sobre o cenário da educação no 

estado e respaldada pelas palavras de Irandé Antunes, na epígrafe, o presente estágio 

teve como principal objetivo depreender da prática da professora regente da série de 

inserção as teorias de linguagem como interação social e colocar, extraído do estudado e 

observado, esse mesmo olhar, a fim de ampliar a competência daqueles alunos para a 

leitura, escrita, fala e escuta, os quatro eixos da língua portuguesa. 

Acerca desse novo paradigma do que seria uma aula de português, buscando 

romper as barreiras de ensino tradicional e obsoleto ainda existentes em outras escolas, 

é que se pode definir o conteúdo programático, durante a fase de planejamento das 

aulas, após o período de observação, em torno do qual professor e aluno realizam   sua 

atividade de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, o professor não é o único 

detentor de conhecimento, ele também leva em consideração o universo tangível do 

aluno e aprende com ele, em mútua interação. 

Durante a fase de observação e coleta de dados sobre a estrutura física, funcional 

e pedagógica do Colégio de Aplicação, assim como a realidade da comunidade escolar e 

a prática didático-pedagógica da professora regente, pude contemplar um cenário com 

condições favoráveis para que ocorra, bem sucedidamente, o processo de ensino 

aprendizagem. No caso da docência da disciplina de Língua Portuguesa, isso pode ser 
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melhor sentido, pois a professora era doutorada em Linguística Aplicada e, oriunda de 

uma formação competente na área, somado às facilidades de trabalhar em um colégio 

com recursos e visões convergentes, é que pude perceber ser possível aplicar uma aula 

de português que faça sentido, prazerosa e eficiente no tocante aos objetivos propostos, 

qual seja ampliar a competência comunicativa desses alunos, que sendo clichê ou não 

serão o futuro e a voz da sociedade. Acrescido a isso, a comunidade escolar, em geral, 

apresenta boas condições financeiras, filhos de funcionários públicos da própria 

universidade, que apresentam alto nível de escolaridade e que deixam como legado aos 

filho ampla bagagem cultural.  

Essa realidade, tida como ideal, fez com que outros desafios se abrissem aos 

meus pés, não àquele de despertar o prazer para o estudo e tentar causar alguma 

mudança na consciência dos alunos que vivem à margem da sociedade e não têm 

esperança na vida e na educação, mas o de planejar e executar um trabalho à altura das 

boas referências dos profissionais e alunos do colégio, para continuar dando conta às 

teorias sócio-interacionistas. Uma prática docente só faz algum sentido se for voltada 

para o contexto em que está inserida, com o âmbito de atingir os desafios encontradas 

naquela realidade. O período de observação foi de suma importância para o contato com 

essa realidade e a apreensão de todos os fatores que culminariam com uma prática de 

sala de aula eficiente para plantar a semente transformadora na educação de língua 

portuguesa dessas crianças. 

Para a formação do olhar crítico e consciente perante a realidade da escola foram 

necessários aportes teóricos que proporcionassem um embasamento consistente para o 

trabalho de inserção da estagiária de língua portuguesa, os quais foram o Parâmetro 

Curricular Nacional, o Projeto Político Pedagógico da Escola, constantes no Regimento 

da Escola e as teorias de Wanderley Geraldi, Irandé Antunes e outros autores da área de 

ensino de língua materna. 

Com esse olhar voltado para a realidade é que se deu a etapa de planejamento a 

fim de despertar o interesse dos alunos através da escolha de um tema atraente, bem 

como trabalhar os quatro eixos ancorados na Proposta Curricular Nacional, quais sejam 

fala/ escuta e leitura/escrita. Essa fase foi bastante intensa, pois havia um prazo a ser 

cumprido e muitas ideias a serem aplicadas. A parceria da dupla foi importante para o 

sucesso do trabalho e se deu de forma tranquila, levando em consideração as opiniões 

de cada uma. A cumplicidade entre a dupla é assaz valiosa durante a experiência do 
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estágio, pois o comprometimento é (e deve ser) intenso e os pontos de vista devem ser 

convergentes para que se chegue a um objetivo comum. 

O planejamento previa trabalhar a língua materna como forma de interação e foi 

bem executado durante a prática docente, havendo boa participação e retorno dos 

alunos. A linguagem como forma de interação é mais do que possibilitar uma 

transmissão de informações de um emissor a um receptor, a linguagem é vista como um 

lugar de interação humana. Por meio dela, o sujeito que fala pratica ações que não 

conseguiria levar a cabo, a não ser falando; com ela o falante age sobre o ouvinte, 

constituindo compromissos e vínculos que não preexistiam à fala, nas palavras de 

Geraldi. Ainda ele diz, que estudar a língua é, então, tentar detectar os compromissos 

que se criam por meio da fala e as condições que devem ser preenchidas por um falante 

para falar de certa forma em determinada situação concreta de interação. Nessa 

perspectiva é muito mais importante estudar as relações que se constituem entre os 

sujeitos no momento em que falam do que simplesmente estabelecer classificações e 

denominar os tipos de sentenças. 

E munidas dessa perspectiva na fase de observação e planejamento é que se deu 

o período de prática docente no primeiro ano do ensino médio, com duração de 16 

horas/aula concomitantemente com a execução do projeto extraclasse, com nossa 

participação na recuperação de estudos da sexta série, com duração de 12 horas/aula. A 

experiência com a turma do primeiro ano C foi bastante frutífera, pois conseguimos 

colocar em prática tudo aquilo que havíamos planejado, apesar de ter ocorrido alguns 

imprevistos, como mudança de aula, devido à Parada Pedagógica ocorrida no Colégio 

de Aplicação, no dia 10 de maio, assim como a prorrogação de duas aulas, em 

circunstância da greve do transporte público de Florianópolis. Mesmo com todos esses 

reajustes de planejamento e aos imprevistos em sala de aula, como por exemplo, a falta 

de alunos que impedia a continuidade de uma atividade ou a não entrega de alguma 

tarefa que dificultava o andamento seguinte e que fez com que vários critérios e 

posturas tivessem que ser tomados, ainda sim conseguimos executar tudo o que estava 

previsto. E o mais importante de tudo é que pude sentir certo interesse e curiosidade dos 

alunos e sentir uma melhora significativa em suas competências linguísticas, oral e 

escrita. 

O perfil da turma C é típico de uma turma de primeiro ano e adequado à sua 

faixa etária: são bastante agitados e conversadores. Durante todas as aulas tivemos que 
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pedir a colaboração dos alunos e pedirem que ficassem quietos, mas de maneira geral 

obtivemos a atenção e participação deles. Meu sentimento e expectativa antes das aulas 

era bastante intenso, ficava bastante tensa em circunstância do alto padrão de 

organização da escola, o que acarretava em mim grande responsabilidade de estar à 

altura desse excelente padrão de qualidade, tendo em vista minha pouca experiência de 

sala de aula. Com o decorrer das aulas, a ansiedade foi se acalmando, pois a cada aula 

dada sentia uma grande satisfação e a sensação de dever cumprido, os alunos 

respondiam bem à minha postura como professora e tive bons feedbacks da minha 

orientadora e da professora regente da turma. Foi extremamente valioso poder participar 

de uma estrutura de escola como essa, que me pudesse ensinar o que fazer e não ter que 

desconstruir maus exemplos, como na experiência de estágio anterior. 

A experiência do estágio extraclasse que aconteceu na Recuperação de Estudos 

da sexta série foi bastante agradável e tranquila. Devido ao cumprimento da carga 

horária da prática docente, eu e Cecília dividimos a turma em duas e demos aulas 

concomitantemente. As turmas estavam divididas em dois horários de apenas uma aula 

(45 minutos) e continham poucos alunos, apenas àqueles que apresentaram algum grau 

de defasagem no conteúdo da disciplina de língua portuguesa, segundo a professora 

regente da turma. Nosso trabalho aconteceu no âmbito de leitura e interpretação de 

textos do gênero conto, com três diferentes versões de Chapeuzinho Vermelho. Houve 

colaboração quanto ao comportamento dos alunos e participação na leitura, 

interpretação oral e atividade escrita, demonstrando bastante interesse e curiosidade no 

tema proposto. Após o rápido período de inserção, já pude perceber grande avanço 

quanto às dificuldades desses alunos. 

Por fim, vale dizer que a experiência do estágio de ensino de língua portuguesa 

II foi extremamente enriquecedora para minha formação profissional, fazendo com que 

eu colocasse em prova as teorias estudadas durante o curso e conseguir ter esperanças 

de que, apesar de certas adversidades encontradas no cenário da educação, de maneira 

geral, é possível desempenhar uma prática docente de qualidade e angariar bons frutos. 

O processo de ensino e aprendizagem entre alunos e professores deve estar pautado em 

ampliar as competências do aluno, sejam elas quais forem, somente assim a tarefa do 

educador terá valido a pena, conseguindo plantar uma semente frutífera na formação do 

futuro cidadão. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência do Estágio de Ensino em Língua Portuguesa e Literatura II foi 

extremamente enriquecedora para nossa formação, nos causando uma confirmação da 

escolha profissional e uma grande alegria por poder contribuir, mesmo que 

minimamente, para o desenvolvimento daqueles jovens. O contato com a realidade do 

Colégio de Aplicação e a situação daquela comunidade nos permitiu com que 

colocássemos em prática, com qualidade, as situações de teoria aprendidas nas cadeiras 

da faculdade. 

Ao concluir nossa prática docente nos demos conta de que o trabalho não acaba 

quando termina, isto é, há muito ainda a ser feito para que seja conseguido perceber a 

semente plantada gerando frutos e formando indivíduos proficientes em leitura/escrita e 

cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. A educação como um todo, ultrapassa 

o horizonte da mera transmissão e aferição de conteúdos disciplinares, mas faz a partir 

desses a constituição de um ser humano melhor, mais preparado para transitar pelas 

esferas sociais. 

Que a nossa passagem pelas turmas trabalhadas tenha, no mínimo, contribuído 

satisfatoriamente com a aprendizagem daqueles alunos e realizado uma prática docente 

consistente. Esperamos que tenhamos conseguido aplicar a concepção de linguagem a 

qual acreditamos como mais apropriada, mostrando que a língua portuguesa, através de 

seu trabalho com relevância dialógica, tem mais a dizer do que se pensa e pode se tornar 

um portal para uma perspectiva melhor para esses futuros cidadãos do mundo. 
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9. ANEXOS 

9.1 DOCUMENTAÇÃO DO ESTÁGIO 

9.1.1 Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório – Estagiária Cecília 
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9.1.2 Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório – Estagiária 

Gabriella
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9.1.3 Registro de Observação de Aulas de Português – Ensino Médio - Estagiária 

Cecília 
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9.1.4 Registro de Observação de Aulas de Português – Ensino Médio - Estagiária 

Gabriella 
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9.2 ANEXOS DA SEÇÃO DESCRIÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

9.2.1 Fotos da observação 

 

Sala dos professores de português 

 

Sala dos professores de português 

 

Sala dos professores de português 
 

Parte infantil da Biblioteca 

 

Salão principal da Biblioteca 

 

Entrada da Biblioteca 
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Pátio da Escola 

 

Área da Educação Infantil 

 

Refeitório 

 

Cozinha 

 

Quadra 
 

Bambuzal 
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Laboratório de Linguagem 

 

Laboratório de Linguagem 

 

Laboratório de Linguagem 
 

Laboratório de Linguagem 

 

Corredor das salas de aula 

 

Algumas das estagiárias dos primeiros 

anos do Ensino Médio 
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9.3 ANEXOS DA SEÇÃO OBSERVAÇÃO DAS AULAS E RELATOS 

9.3.1 Primeira versão da crônica de alunos da turma 1C 
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9.3.2 Texto Uma visão da Vida, de Ignácio de Loyola Brandão 
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9.3.3 Texto “Vô” Volpe, de Luís Fernando Veríssimo 
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9.3.4 Texto Proust e Big Bertha, de Luís Fernando Veríssimo 
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9.3.5 Capas de livros de crônicas lidos pelos alunos 
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9.3.6 Roteiro de leitura da crônica 
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9.3.7 Amostras de questionários preenchidos pela turma 1C 
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9.3.8 Texto usado na recuperação de estudos da sexta série (sétimo ano) 
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9.3.9 Textos feitos pelos alunos das sextas séries (sétimos anos) 
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9.4 ANEXOS DA SEÇÃO PROJETOS E PLANOS DE AULA 

9.4.1 Trecho do livro A Fantástica Volta ao Mundo, de Zeca Camargo 
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9.4.2 Orientação de pesquisa de blogs 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Nara Caetano Rodrigues 

 

 

Aluno(a):______________________________________________Turma 1C - Data:_______________ 

Orientação de Pesquisa – Aulas 1 e 2 - Blogs que contenham relatos de viagens  

Faça uma pesquisa, em casa, de Blogs que tragam relatos de viagens em seus posts.  

Explore o blog encontrado e tente se certificar de que os relatos são reais, que a pessoa que 

escreve tenha realmente feito tal viagem. Veja as fotos, os vídeos que ilustram os blogs que encontrar. 

Escreva abaixo os endereços dos que você mais gostou e traga na próxima aula, dia 26 de abril, 

para socializar com os colegas. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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9.4.3 Atividade sobre o texto - aulas 1 e 2 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Nara Caetano Rodrigues 

 

ATIVIDADE AULAS 1 E 2 

Aluno (a):_______________________________________________Turma 1C - Data:_______________ 

COMPREENDENDO O TEXTO LIDO 

 Responda as questões abaixo mostrando que entendeu o texto, lido em sala, do livro “A 

Fantástica Volta ao Mundo”, de Zeca Camargo. Utilize suas próprias palavras. 

 

1. O que você diz sobre a estrutura do livro de Zeca Camargo, apresentado pela professora? Os 

textos dentro dele são dispostos como em um livro normal? O que aparece de diferente no livro? 

2. O que é relatado no texto lido? 

3. Para que o autor estava viajando? 

4. Por que você acha que o autor usou a expressão “agora aguenta” ao se referir à primeira escala 

que fez? 

5. O que o autor comeu na viagem?  Por que você acha que ele descreveu isso? 

6. Como ele se locomoveu para chegar a Mitla? 

7. Você percebeu que a descrição é presente no texto? Cite um trecho em que o autor detalha algo. 

8. Observe as formas verbais que são utilizadas no texto. Em que pessoa os verbos são 

empregados? 

9. Há personagens no texto lido? 

10. As ações e os fatos apresentados no texto localizam-se em qual momento do tempo: no presente, 

no passado ou no futuro? Justifique a sua resposta com base em exemplos tirados do texto. 

 

Referência Bibliográfica: 

CAMARGO, Zeca. A Fantástica Volta ao Mundo. São Paulo: Globo, 2004. 

 

 

 



175 

 

9.4.4 Trecho do livro Paratii: entre dois polos, de Amyr Klink 

 



176 

  



177 

 
 



178 

 

 



179 

 

 



180 

 

 



181 

 

 



182 

  



183 

 

 



184 

 

 



185 

 

 



186 

 

9.4.5 Atividade sobre a aula – aulas 3 e 4 

 

 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Nara Caetano Rodrigues 

 

ATIVIDADE AULAS 3 E 4 

Aluno (a):____________________________________________Turma 1C - Data:_______________ 

COMPREENDENDO A AULA 

 Responda as questões abaixo mostrando que entendeu o que foi exposto na aula em que foram 

apresentados blogs, vídeos e textos sobre relatos de viagens. Utilize suas próprias palavras. 

 

1. Você percebeu as características dos blogs apresentados? Como eles são estruturados? 

2. O que achou do relato de viagem através do twitter? Você já tinha visto algo parecido? Descreva. 

3. No trecho do filme da Família Shürmann, você percebeu se os viajantes se impressionaram com 

algo? 

4. O que você diz sobre a estrutura do livro de Amyr Klink, apresentado pela professora? O que ele 

tem de diferente do livro de Zeca Camargo? 

5. O que é relatado no texto do Amyr Klink? 

6. Você percebeu que a descrição é presente no texto? Cite um trecho em que o autor detalha algo. 

7. Observe as formas verbais que são utilizadas no texto. Em que pessoa os verbos são 

empregados? 

8. Há personagens no texto lido? 

9. As ações e os fatos apresentados no texto localizam-se em qual momento do tempo: no presente, 

no passado ou no futuro? Justifique a sua resposta com base em exemplos tirados do texto. 

 

Referências: 

CAMARGO, Zeca. A Fantástica Volta ao Mundo. São Paulo: Globo, 2004. 

CEREÇA, George. Toda La América Del Sur. Blog disponível no site: http://cereca.wordpress.com/ 
Acesso em 10 de abril de 2012. 

FENIANOS, Eduardo. Expedições Urbenauta. Site disponível na página http://www.urbenauta.com.br/ 
Acesso em 10 de abril de 2012. 

___________. Twitter de @urbenauta. Disponível no site: https://twitter.com/#!/urbenauta Acesso em 

10 de abril de 2012. 

KLINK, Amyr. Paratii: entre dois polos. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

___________. Hoje entendo bem meu pai... Site disponível na página http://www.amyrklink.com.br/ 
Acesso em 10 de abril de 2012. 

SHÜRMANN. Família Shürmann. Site disponível na página: 

http://www.schurmann.com.br/familiaaventura/familia_aventura.asp Acesso em 10 de abril de 2012. 
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9.4.6 Orientação de escrita em sala 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 
PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva 

Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e 

Gabriella Ligocki Pedro 

 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 
DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Nara Caetano 

Rodrigues 

 

 

ATIVIDADE AULAS 5 E 6 

Aluno (a):_____________________________________________Turma 1C - Data:_______________ 

Formem dupla com um colega e sorteiem um número com a professora. Dependendo do número, 

escrevam um relato de viagem segundo tal personagem. Ou seja, será como se o próprio personagem 

estivesse relatando a viagem que realizou. Depois de escreverem, vocês irão apresentar o relato para a 

turma. 

Não esqueçam de levar em conta em seu texto que será, posteriormente, oralizado: 

 A característica da fala deste personagem; 

 As impressões deste personagem ao chegar a este lugar; 

 Descrevam a sua chegada; formas de acesso ao lugar; o clima; a vegetação/arquitetura. 

 Como foi a sua locomoção, se aconteceu algum imprevisto; 

 O tipo de pessoas que o personagem encontrou ao chegar ao seu destino; 

 Como este personagem imagina que as outras pessoas o viram; 

 O que ele foi fazer neste lugar. 
 

1) Um nativo da Ilha de Santa Catarina, analfabeto, mora no Ribeirão da Ilha, não costuma sair da 

redondeza, pescador, viaja para Porto Alegre para encontrar um parente que não vê há anos. 

 

2) Um nativo da Ilha de Santa Catarina, que possui o terceiro grau completo, mora no Centro de 

Florianópolis, médico, viaja para uma cidadezinha do interior de Santa Catarina a trabalho. 

 

3) Um paulista, que possui o terceiro grau completo, mora na capital de São Paulo, está acostumado 

com a agitação da cidade grande, professor, viaja para Florianópolis e fica no Ribeirão da Ilha 

para conhecer o lugar. 

 

4) Uma paulista, que mora no interior de São Paulo, que estudou até a 4ª série do Ensino 

Fundamental, não costuma sair da redondeza, dona de casa, viaja para uma cidade vizinha, que 

já possui banda larga, para mandar um documento ao filho, por email. 

 

5) Uma gaúcha, que mora no Centro de Porto Alegre, que possui o segundo grau completo, trabalha 

em um banco movimentado, viaja para Florianópolis e fica na Barra da Lagoa em suas férias de 

inverno. 

 



188 

 

6) Um gaúcho, que mora no interior do Rio Grande do Sul, que estudou até a 8ª série do Ensino 

Fundamental, não costuma sair da redondeza, agricultor, viaja para Porto Alegre para conhecer 

novos equipamentos para o trabalho no campo. 

9.4.7 Orientação de escrita em casa 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 
ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Nara Caetano Rodrigues 

 

ATIVIDADE AULAS 5 E 6 

Aluno (a):_____________________________________________Turma 1C - Data:_______________ 

Orientações para Escrita em Casa 

Selecione uma experiência que você tenha vivido de verdade e que gostaria de compartilhar. Pode ser 

uma viagem ou um passeio a um lugar que você nunca tinha visitado. Esboce o relato desta experiência 

em uma folha avulsa, registrando eventos principais dos quais se lembra. Releia seu esboço e modifique-

o, se achar necessário.  

Com base no que você aprendeu até aqui sobre relatos, transforme seu esboço em um relato de viagem. 

Você deverá trazer este texto para a próxima aula, no dia 08 de maio. Não esqueça de trazê-lo, você 

utilizará este texto para uma posterior produção escrita. 

Não esqueça de inserir em seu texto: 

 Imagine que seu relato vá ser lido por pessoas no futuro. Pense nos aspectos que você 

gostaria que elas percebessem da experiência relatada. 

 O que você foi fazer neste lugar? 

 Quais foram as suas impressões ao chegar a este lugar? 

 Descreva a sua chegada; as formas de acesso ao lugar; o clima; a vegetação/arquitetura. 

 Como foi a sua locomoção, aconteceu algum imprevisto?  

 Qual foi o tipo de pessoas que encontrou ao chegar ao seu destino? 
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9.4.8 Trecho do livro Carta a El Rei D. Manuel, de Pero Vaz de Caminha 
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9.4.9 Atividade sobre o texto – aulas 7 e 8 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Nara Caetano Rodrigues 

 
ATIVIDADE AULAS 7 E 8 

Aluno (a):_______________________________________________Turma 1C - Data:_______________ 

 

COMPREENDENDO O TEXTO LIDO 

 

 Responda as questões abaixo mostrando que entendeu o excerto, lido em sala, do livro “Carta a 

El-Rei D. Manuel”, de Pero Vaz de Caminha. Utilize suas próprias palavras. 

 

1. Sobre as condições de produção da carta, defina quem é o remetente, de que lugar escreve e 

para quem é endereçada. 

2. O que você diz sobre a estrutura da carta, apresentada pela professora?  
3. Qual é o tema/ assunto da carta? A partir de que indícios pode se perceber a presença de um 

relato de viagem no texto? 

4. Quais as diferenças deste relato de viagem: a carta de Pero Vaz de Caminha para o Relato 

da “Fantástica Volta ao Mundo”, de Zeca Camargo, trabalhado em aulas anteriores? 

5. Há personagens no texto lido? 

6. Qual a finalidade a que a carta se presta? 

7. Qual a importância da descrição para a constituição desse texto como gênero Relato de 

Viagem? Cite um trecho em que o autor detalha algo. 

8. Como é a linguagem da carta: contemporânea ou de outra época? Justifique com exemplos 

do texto. 

9. Destaque o vocabulário que você desconhece e procure dar um significado a partir do 

contexto.  
10. Destaque os pronomes de tratamento na carta e explique sua função dentro do texto. 

11. Explique, brevemente, como se deu a viagem do autor. 

12. Qual foi o sentimento do viajante ao observar terra à vista? 

13. Como é o cenário descrito pelo viajante? 

14. Destaque um trecho que demonstrou a surpresa e/ ou as dificuldades encontradas pelo 

viajante. 

15. Como os homens da terra nova são descritos pelo viajante? 

16. Qual é o olhar do viajante para as descobertas da terra encontrada? Qual a intenção de sua 

descrição para seu interlocutor? 

 

Referência Bibliográfica: 
CAMINHA, Pero Vaz de, Carta a El Rei D. Manuel.São Paulo: Dominus, 1963. 
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9.4.10 Orientação de escrita primeira versão 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Nara Caetano Rodrigues 

 

 

Aluno(a):______________________________________________Turma 1C - Data:_______________ 

 

Orientação de Produção Textual- Aulas 9 e 10 

Relato de Viagem entremeando o vivenciado e o lido 

 

Produza um relato de viagem que contemple a estrutura e as características do gênero, 

amplamente trabalhado durante as aulas anteriores, que utilize o relato de uma viagem 

ou passeio vivenciado por você, produzido em casa, entremeando aspectos relevantes do 

livro do mesmo gênero escolhido por você para leitura. 

Busque fazer associações: semelhanças e/ ou diferenças entre as duas viagens, cruzando 

aspectos encontrados em sua leitura para enriquecer o relato de sua própria viagem. 

Atente para os aspectos: adequação ao gênero, adequação à proposta da atividade, 

coesão e coerência e adequação à norma padrão de escrita, os quais serão os critérios da 

avaliação do seu texto. 

Entre nesta viagem... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO 
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9.4.11 Orientação de escrita segunda versão 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Nara Caetano Rodrigues 

 

 

Aluno(a):______________________________________________Turma 1C - Data:_______________ 

 

Orientação para segunda versão da Produção Textual- Aulas 11 e 12 

Relato de Viagem entremeando o vivenciado e o lido 

 

Reescreva seu Relato de Viagem buscando corrigir/ melhorar seu texto de acordo com 

as considerações feitas na correção e os aspectos linguísticos trabalhados em aula. 

Atente para os aspectos: adequação ao gênero, adequação à proposta da atividade, 

coesão e coerência e adequação à norma padrão de escrita, os quais serão os critérios da 

avaliação do seu texto. 

Vale ressaltar que a maior nota obtida na primeira ou segunda versão é que será 

considerada. 

Bom trabalho! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO 
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9.4.12 Simulação de Análise Linguística 

 

Simulação da Atividade de Análise Linguística- Aulas 11 e 12 

 

Acreditamos que exercícios com frases soltas, em que se pede para separar o 

sujeito do predicado, classificar as orações e etc. não desenvolvem as competências 

cognitivas do aluno que o ajudarão a ler, escrever, falar e ouvir bem. Dessa forma, 

conforme consta dos planos de aula que elaboramos, faremos, com os alunos, análise 

linguística de suas próprias produções textuais. 

Os textos que serão produzidos pela turma C serão expostos no blog elaborado 

para a turma, na última aula de execução do estágio de docência e, antes disso, os 

alunos poderão produzir mais de uma versão de seus textos. A análise linguística será 

feita antes da reescrita e terá como foco a coesão e a coerência textuais - deficiência tal 

que identificamos nos textos dos mesmos alunos em nossas observações. 

A intenção é focar em aspectos centrais da organização e da compreensão do 

texto, tais como a clareza e a precisão da linguagem (a escolha da palavra certa), o 

sentido, a relevância do que é dito e etc. A coesão, a coerência, a informatividade, a 

clareza, e outras propriedades do texto, conforme Antunes (2003), são mais relevantes 

do que a fixação em correções ortográficas, nomenclaturas e classificações de palavras. 

Por não podermos prever, já no plano de aula, como se efetivará a atividade em 

nosso estágio de docência, selecionamos o texto de um aluno da turma C para fazermos 

uma espécie de simulação. 

A orientação da atividade, na imagem a seguir, era produzir uma crônica a partir 

da leitura de uma notícia ou reportagem extraídas de revistas, feitas em sala. Esta seria a 

primeira versão da produção do gênero crônica, posteriormente eles iriam ler outros 

textos do gênero e aprofundar o estudo da estrutura e características, para poder 

reescrever a segunda versão do texto. 
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“A vaca que deu bode” 

As fotos foram tiradas por um jornalista anônimo que ficou indignado com as 

ações dos policiais. Assim que as fotos foram tiradas o estudante divulgou-as na 

internet, e fez diversos panfletos espalhando pela cidade. Várias pessoas viram e 

gerou uma indignação diante a população, falta de respeito vindos pelos homens 

da lei. Gerou manifestações das pessoas que ficaram indignadas, queriam que 

esses policiais fossem afastados e respondessem processos por falta de respeito a 

uma exposição implantada na cidade.  

Essa discussão permaneceu por várias semanas, apenas foi abatado o assunto 

quando os policiais foram afastados do cargo. 

 

 

 Nós traríamos um trecho do texto de um aluno em uma folha de papel pardo ou 

digitalizado para evitarmos a perda de tempo com a cópia no quadro, além de 

oferecermos cópias para cada um da turma. 

 Junto com os alunos, leríamos o texto e, pediríamos para nos ajudarem a 

modificar algo para melhorá-lo. Nós mesmos vamos modificando o trecho, 

paulatinamente, com a participação dos alunos. Ao transcrevermos o texto, 

iremos prestar atenção para não reproduzirmos problemas ortográficos, 

concordância e outros, por estes não serem o foco da atividade. 

 Instigaríamos os alunos a participarem, fazendo perguntas de interpretação e, 

inserindo ou modificando, aos poucos, conectivos e pontuações. 

 A coerência viria no decorrer da atividade. Mostraremos a importância da leitura 

e releitura do que acabamos de escrever e faremos os alunos perceberem a 

importância do sentido do texto. 

 

A análise de textos dos colegas de sala, textos estes inseridos na realidade de tais 

alunos, os ajudaria na reescrita de seus próprios textos. Consideramos este tipo de 

análise ideal para o crescimento linguístico do aluno. Não partiríamos de atividades 
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artificiais, mas proporcionaríamos o ambiente para que ocorra a efetiva interlocução em 

que os alunos teriam o que dizer e para quem dizer.  

Esta mediação não impõe as estratégias do texto como único caminho a seguir, 

mas permite a reflexão de outras estratégias de dizer o que tem a dizer. Dessa forma, 

não se trata de banir as gramáticas da sala de aula, mas sim, tomá-las como fonte de 

reflexões sobre questões epilinguísticas. 
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9.4.13 Orientação de digitação do texto em casa 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 
ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Nara Caetano Rodrigues 

 

ATIVIDADE AULAS 13 E 14 

Aluno (a):_____________________________________________Turma 1C - Data:_______________ 

Orientação para Digitação em Casa 

Vamos preparar o nosso Blog? Você deverá digitar, em casa, a sua última versão do texto em 

que compara o livro que você leu com uma experiência que você viveu e trazer para a próxima aula, dia 

22 de maio. Não se esqueça de trazer esta atividade pronta (em um pendrive, ou envie para o seu email), 

pois, neste último dia com as estagiárias, você irá postar seu texto no Blog e inserir imagens e vídeos que 

desejar para ilustrar seu post. A intenção é socializar os textos que todos da turma escreveram. 
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9.4.14 Texto Chapeuzinho Vermelho, de Jacob & Willhelm Grimm 
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9.4.15 Atividade 1 – Recuperação de estudos 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Rafaela Marques Rafael 

 

ATIVIDADE AULA 1 

Aluno (a):_______________________________________________ 

Recuperação da sexta série - Data:_______________ 

COMPREENDENDO O TEXTO LIDO 

 Após ter lido o conto “Chapeuzinho Vermelho”, de Jacob e Wilhelm Grimm, responda às 

questões abaixo: 

 

1. O que essa história tem de diferente da versão que você conhece? 

2. De acordo com o texto, qual a descrição da personagem principal? 

3. Qual foi o conselho da mãe de Chapeuzinho Vermelho? A menina seguiu esse conselho? 

4. O que Chapeuzinho Vermelho estava levando para a vovozinha? 

5. Como o lobo conseguiu encontrar a casa da avó de Chapeuzinho Vermelho? Isso poderia ter sido 

evitado? Como? 

6. Por que Chapeuzinho Vermelho se distanciou do seu caminho até a casa de sua avó? 

7. Assim que chegou à casa da avó, como a encontrou? 

8. O que aconteceu com Chapeuzinho Vermelho? 

9. Quem descobriu o que estava acontecendo com Chapeuzinho Vermelho? 

10. Qual foi a maneira encontrada para solucionar a situação? 

11. Qual o desfecho dos personagens? 

12. Da outra vez em que Chapeuzinho Vermelho encontrou um lobo, como ela procedeu? 

13. Que mensagem você pode extrair da leitura deste conto? 

14. Vamos montar um glossário: liste as palavras desconhecidas e tente atribuir um sentido, de 

acordo com o contexto da história. 

Referência:  

GRIMM, Jacob & Willhelm. Chapeuzinho Vermelho. In:_________. Contos Escolhidos. Rio de 

Janeiro: Globo, 1985. 
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9.4.16 Texto Chapeuzinho Vermelho de Raiva, de Mário Prata 
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9.4.17 Atividade 2 – Recuperação de estudos 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Rafaela Marques Rafael 

 

ATIVIDADE AULA 2 

Aluno (a):_______________________________________________ 

Recuperação da sexta série - Data:_______________ 

COMPREENDENDO O TEXTO LIDO 

 Após ter lido o conto “Chapeuzinho Vermelho de Raiva”, de Mário Prata, 

responda as questões abaixo: 

 

1. O que essa história tem de diferente da versão lida na aula anterior? 

2. De acordo com o diálogo, as personagens se parecem com as da versão lida na 

aula anterior? 

3. No diálogo entre Chapeuzinho Vermelho e a vovozinha, as perguntas eram as 

mesmas das realizadas na história lida na aula anterior?   

4. Você sentiu falta de algum personagem? Quais? 

5. O que aconteceu com as personagens no final da história? 

6. A história confirma a escolha do título? Justifique 

7. Pense como seria o desenrolar da história se houvesse a presença dos 

personagens que você sentiu falta. Escreva um texto breve de como seria. 

8. Que mensagem você pode extrair da leitura deste conto? 

9. Vamos montar um glossário: liste as palavras desconhecidas e tente atribuir um 

sentido, de acordo com o contexto da história. 

 

Referência: 

PRATA, Mário. Chapeuzinho Vermelho de Raiva. In: DI GIORGI, Flávio. 

Redação Escolar. São Paulo: Descubra, 1972. 
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9.4.18 Texto Fita Verde no Cabelo, de Guimarães Rosa 
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9.4.19 Atividade 3 – Recuperação de estudos 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO 

 

DISCIPLINA: Prática de Ensino do Português II 

PROFESSORA: Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott 

ESTAGIÁRIAS: Cecília Augusta Vieira Pinto e Gabriella Ligocki Pedro 

ESCOLA: Colégio de Aplicação 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORA REGENTE: Rafaela Marques Rafael 

 

ATIVIDADE AULA 3 

Aluno (a):_______________________________________________ 

Recuperação da sexta série - Data:_______________ 

COMPREENDENDO O TEXTO LIDO 

 Após ter lido o conto “Fita Verde no Cabelo”, de Guimarães Rosa, responda as questões abaixo: 

 

1. O que essa história tem de diferente das versões lidas em aulas anteriores? 

2. De acordo com o texto, qual a descrição da personagem principal? 

3. O que a personagem principal estava levando para a vovozinha? 

4. Por que a personagem alterou sua rota? Teve a influência de algum personagem? 

5. Assim que a menina chegou à casa da avó, como a encontrou? 

6. No diálogo entre Fita-Verde e a vovozinha, as perguntas eram as mesmas das realizadas nas 

histórias lidas anteriormente?   

7. O que o diálogo entre Fita-Verde e a vovozinha nos leva a pensar? 

8. O que aconteceu com a vovozinha? 

9. Você sentiu falta de algum personagem? Qual? 

10. A história confirma a escolha do título? Justifique. 

11. Que mensagem você pode extrair da leitura deste conto? 

12. Houve um final feliz como na versão escrita pelos irmãos Grimm? 

13. Vamos montar um glossário: liste as palavras desconhecidas e tente atribuir um sentido, de 

acordo com o contexto da história. 

 

Referência: 

ROSA, Guimarães. Fita Verde no Cabelo. In:_______. Ave, palavra. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1970.  
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9.5 ANEXOS DA SEÇÃO RELATOS EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA E PROCESSO 

DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

9.5.1 Pesquisa de blogs feita pelos alunos da turma 1C 
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9.5.2 Fotos aulas 2 e 3 
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9.5.3 Atividade das aulas 1 e 2 feita pelos alunos da turma 1C 
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9.5.4 Atividade das aulas 3 e 4 feita pelos alunos da turma 1C 
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9.5.5 Relato de viagem segundo um personagem feito pelos alunos da turma 1C 
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9.5.6 Orientações para a viagem  
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9.5.7 Roteiro de atividade sobre a viagem 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO-CED/UFSC 

ENSINO MÉDIO – 1ª SÉRIE 

DISCIPLINAS: BIOLOGIA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA e 

SOCIOLOGIA 

PROFESSORES: IVAN, DANUZA, KAREN, MÁRCIA, MARCOS AURÉLIO, MARIVONE, NARA e 

RAFAELA 

ESTAGIÁRIAS (LP): PAULA RODRIGUES, XÊNIA CONRAT, CECÍLIA VIEIRA PINTO, CAMILA 

POLLNOW, MARIANA HOFFMANN 

DATA DA ENTREGA: 24/05/12 

ROTEIRO RELATO DE VIAGEM – SAÍDA DE ESTUDOS: FORTALEZAS 

Seguem alguns itens que devem constar no relato: 

1. Capa de acordo com as normas da escola. 

2. Dados objetivos: 

a) participantes; 

b) data, hora e local da saída; 
c) roteiro da viagem; 

d) descrição da embarcação/meio de transporte utilizado; 

e) condições climáticas; 
f) outros. 

 

3. Orientação geral: Vocês produzirão um relato de viagem, cujo objetivo geral é registrar uma 

saída de estudos e atribuir sentido a esta vivência, relacionando-a aos conhecimentos 

trabalhados nas disciplinas envolvidas. Dessa forma, os professores destas disciplinas são os 

destinatários imediatos do relato. Para além destes destinatários, pensem em um interlocutor que 

não conheça Florianópolis, portanto não tenha nenhuma informação sobre o trajeto e as 

características (históricas, sociológicas, geográficas e ambientais) das ilhas visitadas. Para dar 

uma visão geral dos lugares avistados, vocês precisam fazer descrições com riqueza de detalhes 

e apresentar informações específicas sobre a viagem em si e sobre os aspectos observados nos 

locais visitados. Lembrem-se de que, nesses locais, viveram pessoas, estabeleceram-se relações 

sociais, políticas e econômicas. O resgate destas memórias, apenas pelos vestígios deixados é 

muito importante para o relato. Ao longo do relato, deverão ser acrescentadas impressões, 

emoções, reflexões sobre tudo que for observado e registrado. 

4. Ilustrações (fotos, desenhos, infográficos, croquis, mapas...). Na forma de um álbum no meio 

ou no final do relato. 

5. Aspectos formais: Adequação ao gênero, aos objetivos do relato e aos interlocutores, 

organização do relato (texto verbal e visual), sequência lógica das idéias, clareza, coerência, 

coesão, adequação da linguagem (vocabulário, ortografia, concordância...).  
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9.5.8 Relato de viagem feito pelos alunos da turma 1C 
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9.5.9 Fotos alunos no passeio para as fortalezas 

 

Alunos a bordo 

 

Ponte Hercílio Luz 

 

Estagiárias com a professora regente da turma 1C 

 

Estagiárias com a professora regente das turmas de 

sextas séries 

 

Alunos da turma 1C 

 

O sol que resolveu aparecer no meio do passeio 
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9.5.10 Fotos Bahia dos Golfinhos  

  

 

9.5.11 Fotos Fortaleza de Santo Antônio de Ratones 
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9.5.12 Foto das três turmas de primeiro ano do Esino Médio do Colégio de 

Aplicação 
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9.5.13 Fotos Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim 
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9.5.14 Texto de um aluno da turma 1C usado para análise linguística 
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9.5.15 Primeira versão dos textos dos alunos da turma 1C corrigida 
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9.5.16 Segunda versão dos textos dos alunos da turma 1C corrigida 
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9.5.17 Fotos aulas 15 e 16 

  

  

 

9.5.18 Blog da turma 
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9.5.19 Auto-avaliação feita pelos alunos da turma 1C 
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9.5.20 Textos dos alunos publicados no Blog da turma 
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9.5.21 Atividade 1 feita pelos alunos da Estagiária Cecília – Turma da 

Recuperação de estudos 
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9.5.22 Atividade 2 feita pelos alunos da Estagiária Cecília – Turma da 

Recuperação de estudos 
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9.5.23 Atividade 3 feita pelos alunos da Estagiária Cecília – Turma da 

Recuperação de estudos 
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9.5.24 Atividade 1 feita pelos alunos da Estagiária Gabriella – Turma da 

Recuperação de estudos 
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9.5.25 Atividade 2 feita pelos alunos da Estagiária Gabriella – Turma da 

Recuperação de estudos 
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9.5.26 Atividade 3 feita pelos alunos da Estagiária Gabriella – Turma da 

Recuperação de estudos 
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