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AS IMPLICAÇÕES SOBRE AS CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM, LÍNGUA,
DISCURSO E TEXTO PARA A PRÁTICA DE ENSINO DO PROFESSOR DE LÍNGUA

ESTRANGEIRA

Rosangela Sanches da Silveira Gileno (rosangela@fclar.unesp.br)

1. Introdução

O objetivo deste trabalho é propor uma reflexão sobre as articulações e
desarticulações entre teoria e prática na formação inicial de futuros professores de língua
estrangeira de um curso de Letras de uma instituição pública de ensino superior do Estado de
São Paulo. Com efeito, problemas que envolvem a articulação entre a teoria e a prática, como
a transposição didática dos conhecimentos teóricos para as práticas de sala de aula, têm sido
revelados constantemente nos planejamentos de projetos de estágio nas aulas de Prática de
Ensino de Língua Estrangeira e na materialização dos mesmos na forma de regência de
minicursos durante os Estágios Supervisionados em Prática de Ensino de Língua Estrangeira.
A experiência atual nas referidas disciplinas nos tem mostrado uma dificuldade comum entre
os licenciandos: planejar e executar um trabalho de ensino de língua estrangeira consistente e
coerente com os métodos aprendidos e vivenciados no curso de formação inicial. Assim,
quando colocados em prática, os projetos de estágio têm revelado, muitas vezes, abordagens
de ensino ecléticas, o que tem prejudicado a tarefa do estagiário em promover o ensino da
língua estrangeira com segurança e eficiência.

Convém aqui esclarecer que uma abordagem de ensino eclética não significa algo
negativo, por princípio, uma vez que alguns autores como Larsen-Freeman (2003) e Brown
(2001) defendem o “método eclético”, entendido como “método flexível” cuja vantagem seja
possibilitar o professor a fazer escolhas metodológicas que sejam mais coerentes e
necessárias, tendo em vista o contexto de ensino e aprendizagem. Neste sentido, a abordagem
ou o método eclético é interessante à medida que propõe um rompimento com a rigidez dos
métodos convencionais e estabelece uma valorização dos atores e do contexto de
aprendizagem, considerando suas necessidades subjetivas ou individuais. No nosso caso
específico, os problemas evidenciados nos estágios são a manifestação de abordagens de
ensino ecléticas e incoerentes e, nesta perspectiva, isto é negativo na medida em que o
ecletismo não tem revelado um trabalho coerente e plural no ensino de uma língua, como
defendem Brown (2001) e Larsen-Freeman (2003).

Dentro do paradigma do profissional reflexivo-crítico e com base nos trabalhos já
realizados que focalizam a relação entre teoria e prática na formação inicial ou continuada de
professores de línguas estrangeiras com suporte na Linguística Aplicada, procurou-se verificar
em que medida os conhecimentos sobre linguagem, língua, discurso e texto definidos em
relação às diferentes concepções teóricas apresentadas durante o curso de formação inicial
embasam os projetos de estágio, e materializam-se em práticas de sala de aula durante o
ensaio de regência.

Uma investigação dessa natureza justifica-se pelas contribuições que possam trazer
para a reflexão sobre o currículo de línguas estrangeiras de um curso de Letras e sobre o perfil
que se espera de um professor licenciado em línguas estrangeiras naquela instituição de
ensino. Justifica-se também pela reflexão sobre o papel do estágio supervisionado e das
práticas de ensino no curso de Letras e suas implicações para a formação inicial do futuro
professor. Considera-se que tais reflexões possam maximizar articulações entre as disciplinas
de formação geral básica, as disciplinas de formação especializada voltadas para as diferentes
habilitações em Língua Estrangeira, os estágios curriculares supervisionados obrigatórios e as
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disciplinas de formação metodológica e prática e ainda a prática como componente curricular
– componentes de formação de um curso de Licenciatura em Letras.

2. Materiais e métodos

Estamos desenvolvendo uma pesquisa, iniciada em 2012, que propõe responder em que
medida os conhecimentos adquiridos no curso de Letras (Bacharelado e Licenciatura),
responsável pela formação inicial do futuro professor de língua estrangeira, influenciam o
planejamento e a execução dos projetos de estágio de ensino de língua espanhola. Para tal,
estão sendo analisados os documentos elaborados nas disciplinas de Prática de Ensino e
Estágio Supervisionado em Prática de Ensino de Língua Estrangeira: Espanhol, a saber:
projetos de estágio, planos de aulas, diários reflexivos e relatórios finais relativos ao estágio
de regência, desenvolvidos nos anos de 2012 e 2013. Assim, para a presente pesquisa, estão
sendo utilizados os seguintes instrumentos: observação sistemática do processo de construção
e execução dos projetos de estágio nas aulas de Prática de Ensino de Língua Estrangeira e nos
estágios supervisionados e a coleta de documentos para a análise de conteúdo dos mesmos.
Trata-se, portanto, de uma pesquisa de base interpretativista ou qualitativa, tendo como fonte
de dados, observações sistemáticas e a coleta de dados em documentos.

Segundo Bogdan e Biklen (1982, apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986:13), uma pesquisa de
cunho qualititativo envolve “a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do
pesquisador com a situação estudada”, retratando a perspectiva dos participantes. Deste modo,
os participantes da pesquisa são o professor da disciplina de Prática de Ensino e Estágio
Supervisionado em Língua Estrangeira: Espanhol, que é o próprio pesquisador/observador e
os estagiários, licenciados do quarto ano de Letras, matriculados naquelas disciplinas de um
curso de Letras de uma instituição pública de ensino superior do Estado de São Paulo nos
anos de 2012 e 2013. Considerando os aspectos éticos e, respeitando-se sempre o sigilo em
relação aos informantes, os participantes assinaram um termo de conhecimento dos objetivos
da mesma.

Convém esclarecer que a análise documental tem como objetivo identificar em
documentos autênticos, informações que sirvam de subsídio para responder uma questão de
pesquisa. Por representarem uma fonte natural de informação, documentos “não são apenas
uma fonte de informação contextualizada, mas surgem dentro de um contexto” (LUDKE;
ANDRÉ, 1986: 39). Desta forma, a análise documental deve ser adotada quando a linguagem
utilizada nos documentos constitui-se elemento fundamental para a investigação. Para
desenvolver uma análise documental, Lüdke e André (1986) sugerem a metodologia de
análise de conteúdo (AC).  Segundo Bauer (2007:191), a AC é “uma categoria de
procedimentos explícitos de análise textual para fins de pesquisa social” (...) “uma técnica
para produzir inferências de um texto focal para seu contexto social de maneira objetivada”,
de modo que um texto é estudado tendo em vista sua inserção em um contexto social mais
abrangente.

Convém também esclarecer que materiais textuais são trabalhados de forma sistemática,
tentando evitar que a análise seja confundida com uma interpretação subjetiva aleatória. Deste
modo, a validade da análise de conteúdo deve “ser julgada não contra uma ‘leitura verdadeira’
do texto, mas em termos de sua fundamentação nos materiais pesquisados e sua congruência
com a teoria do pesquisador, e à luz de seu objetivo de pesquisa” (BAUER, 2007:191).

3. Referencial teórico

Pesquisas na área de formação de professores de línguas estrangeiras, como as de
Magalhães (1998), Vieira-Abrahão (2001, 2006, 2007), Celani (2002), e Gil (2005) já haviam
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indicado alguns dos problemas dos cursos de formação inicial, tais como a visão dissociada
entre teoria e prática, o que acarretaria a falta de oportunidades para se ampliar a gama de
conhecimentos teórico-práticos acerca dos processos de ensino e aprendizagem e a reduzida
carga horária para o desenvolvimento da proficiência na língua-alvo.

Partimos do pressuposto de que para que haja uma integração coerente entre teoria e
prática, além do estímulo ao desenvolvimento profissional contínuo durante o processo de
formação inicial, é necessário que essa formação forneça subsídios teórico-práticos para que
os professores construam uma postura crítico-reflexiva em sua prática pedagógica ao longo da
carreira docente. Concordamos com Fernández (2008) quando a autora diz ser imprescindível
que nos cursos de formação inicial de professores de língua estrangeira (LE) sejam incluídas
questões relacionadas aos conceitos de língua e ensino de línguas, de teorias de aquisição e
aprendizagem de línguas, de conceitos de avaliação, de competências e habilidades
lingüísticas, de técnicas e estratégias de ensino e aprendizagem, de aspectos culturais, entre
outros. Da mesma forma que é importante a análise da trajetória histórica do processo
educacional, cujas mudanças decorrem da revisão de concepções que determinam inovações
no pensamento educacional e, consequentemente, na legislação e no próprio processo, é
também necessária a efetivação da retrospectiva histórica das concepções de linguagem que,
sem dúvida, influenciaram as propostas implementadas no ensino de LE. Assim, a busca de
possíveis caminhos para a mudança envolve, necessariamente, a questão conceitual que
engloba as visões de língua, de linguagem e de aprendizagem que permeiam as escolhas dos
profissionais da área, sejam intuitivas, sejam intencionais.

Grande parte das pesquisas na área de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras,
a partir da década de 80, tem enfatizado a formação de professores tanto no nível da formação
inicial, na licenciatura, quanto no nível da formação continuada.  Segundo coletâneas - como
a de Moita Lopes (1999), Monteiro (2004) e a de Gil e Vieira-Abrahão (2008) -, trazendo
resultados e tendências de pesquisas na área de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras
apresentadas em congressos nacionais e internacionais de Linguística Aplicada (LA), a
formação de professores de línguas, como objeto de estudo, ganhou espaço não só pelo
destaque das línguas no mundo globalizado, mas também pela criação de vários programas de
pós-graduação em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas ou pela implementação de
linhas de pesquisas em LA dentro de Programas de Linguística, Letras ou Educação. Estes
programas desencadearam um número significativo de trabalhos com interesse por estudos da
linguagem utilizando os fundamentos da LA, que dado seu caráter “interdisciplinar” ou
“transdiciplinar”, necessariamente leva a um diálogo colaborativo com outros campos das
Ciências Humanas como a Educação, a Psicologia e a Sociologia.

No conjunto de trabalhos sobre “formação de professores de línguas estrangeiras”,
observamos um subconjunto, focalizando a “relação entre teoria e prática” na formação inicial
ou continuada de professores de língua inglesa e língua espanhola como segunda língua (L2)
ou língua estrangeira (LE) (e.g. ALMEIDA FILHO, 1999, GIMENEZ, 2002; 2003, CELANI,
2002, KLEIMAN, 2002, SILVEIRA, 2002, CONSOLO; VIEIRA-ABRAHÃO, 2004,
VIEIRA-ABRAHÃO, 2004, KANEKO-MARQUES, 2011). Metodologicamente, essas
pesquisas, geralmente, são de natureza etnográfica e identificam as concepções dos
professores envolvidos e a observação de sua prática pedagógica. Podemos verificar nessas
pesquisas uma tendência em analisar até que ponto o discurso do professor está relacionado
com sua real atuação em sala de aula.

Na área de Educação, André (2000) constatamos que nos trabalhos sobre as
Licenciaturas, a maior parte enfatiza o estudo das disciplinas pedagógicas e específicas e o
currículo de cada curso. Enquanto a atuação do professor também é razoavelmente estudada, a
formação inicial recebe menor ênfase, o que demonstra pouca atenção ao aluno da
Licenciatura. Além disso, faltam investigações sobre as articulações entre as disciplinas
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pedagógicas e específicas. O que se observa dessa constatação é uma visão fragmentada dos
cursos, pois o todo de cada um deles se perde em particularidades e redundâncias.

Em se tratando de formação docente continuada, André (2000) observa que a maioria
dos estudos se concentra em propostas governamentais ou da Secretaria de Educação, em
programas e cursos de diferentes instituições, em processos de formação em serviço e na
prática pedagógica. Assim como na formação inicial, as pesquisas sobre formação continuada
também se relacionam a aspectos específicos, como uma disciplina, um curso ou uma
proposta de formação e as principais questões levantadas nesses trabalhos coincidem com
aquelas da formação inicial: o currículo, a estrutura ou o funcionamento do curso. Mais uma
vez, temos um quadro fragmentado e parcial também da formação docente.

Dada a importância da articulação entre teoria e prática na formação docente
observada na literatura nas áreas de Educação e Lingüística Aplicada (SCHÖN, 1983 e 1987;
CANDAU e LÉLIS, 1989; WALLACE, 1991; ABRAHÃO, 1992; ZEICHNER, 1993;
GARRIDO e CARVALHO, 1999; MARCELO GARCIA, 1999; CELANI, 2000; BASSO,
2001; PIMENTA e LIMA, 2004, entre outros), propostas curriculares recentes têm valorizado
esse diálogo que, segundo Garrido e Carvalho (1999), tornam as atividades de estágio
criadoras e diversificadas. A partir de eixos temáticos que operacionalizam a
interdisciplinaridade, essas atividades fazem parte da formação pré-serviço desde o início da
graduação, ou seja, não são mais colocadas no final, como aplicação dos conhecimentos
teóricos.

4. Discussão

É nesta perspectiva que temos trabalhado nas disciplinas de Prática de Ensino e
Estágio Supervisionado em Prática de Ensino de Língua Estrangeira. Consideramos que elas
devem ser compreendidas como espaços propiciadores para produção de conhecimento por
meio de um processo re(criador), deixando de ser uma disciplina para a transferência e/ou
aplicação de teorias, uma vez que é o eixo articulador teoria-prática (PICONEZ, 2002).

Nesse sentido, partimos do pressuposto que as contribuições do estágio
supervisionado nos cursos de formação de professores são inegáveis, pois além de
promoverem um contato direto com o magistério, contribuem para uma inter-relação entre os
componentes curriculares e a prática. Desenvolver projetos e alternativas para a melhoria do
ensino depende não somente da aplicação dos conhecimentos adquiridos na universidade, mas
também das experiências vivenciadas durante a prática. Deste modo, o estágio supervisionado
oferece ao professor em formação a oportunidade de integrar teoria e prática para selecionar a
melhor forma de oferecer aos alunos um aprendizado efetivo. Compreendemos que nos cursos
de formação de professores devemos relacionar teoria e prática de forma interdisciplinar, os
componentes curriculares não podem ser isolados. Por isso, o estágio supervisionado deve ser
considerado como um componente que articula o conhecimento construído durante a vida
acadêmica preparando os discentes para aplicá-lo em sala de aula como profissionais.

Especificamente sobre as práticas de ensino no curso de Letras, consideramos que
estas devem ser um espaço no qual é possível teorizar a prática, diferente de um lugar
observado somente para a comprovação das teorias de ensino, mas um espaço de reflexão
crítica que leve à discussão e construção de teorias e práticas de sala de aula.

Partimos do princípio que para buscar compreender as “teorias práticas” de um
professor, entendendo-as como “os significados que o professor constrói sobre o mundo e
como estes significados interferem na sua maneira de estruturar a experiência de sala de aula”,
deve-se pensar que elas podem vir de, pelo menos, três fontes: das experiências pessoais,
incluindo aí as experiências como aluno, professor, educador; dos conhecimentos adquiridos,
seja por fontes escolares, acadêmicas ou por outras diversas; e dos valores pessoais adquiridos
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social e culturalmente sobre o que é certo e errado, bom ou ruim, em termos de educação e
ensino-aprendizagem (ZEICHNER; LISTON, 1996). Os três componentes interagem e se
misturam para constituir a teoria prática de um professor. Interessante analisar que o
conhecimento transmitido é apenas parte das teorias práticas do professor.

Segundo Almeida Filho (2006:11), todos os professores agem orientados por uma
abordagem ou filosofia de ensino. A abordagem é, na realidade, a base de conhecimentos
(crenças, pressupostos, hipóteses, convicções, conceitos) sobre a qual as competências se
exercitam na condução das atividades profissionais. Esses conhecimentos que embasam as
competências são desenvolvidos ao longo de toda a vida do indivíduo. No que se refere aos
conhecimentos de aprender e ensinar língua estrangeira, “crenças, pressupostos teóricos,
atitudes, mitos – construídos ao longo dos anos”, conforme suas experiências “de aprender e
ensinar, muitas vezes superadas e sem reflexão – acabam por determinar, na maioria das
vezes de forma inconsciente”, os rumos da prática de um professor (SCARAMUCCI, 1997:
77). Essas crenças, baseadas na experiência educacional anterior do aprendiz ou no contato
com pessoas influentes como pais e professores fazem parte da cultura de aprender e de
ensinar, transmitida como tradição, através do tempo, de uma forma “naturalizada,
subconsciente e implícita” (ALMEIDA FILHO, 1998:13).

Na cultura de aprender e ensinar estão presentes os conhecimentos implícitos,
aquelas teorias informais e pessoais culturalmente marcadas pelo inconsciente coletivo. Esses
conhecimentos embasam a competência implícita, a competência mais básica que se
desenvolve em nós a partir das experiências de aprender línguas que vivemos. Assim,
baseados em como nossos professores nos ensinaram ou em como aprendemos língua
estrangeira podemos ser orientados a ensinar, ainda que impulsionados por uma competência
implícita. Na universidade, nos cursos de formação, os alunos são, de certa forma,
influenciados pela abordagem de ensinar de seus professores que geralmente seguem as
abordagens mais atuais. No caso de língua estrangeira, muitos se dizem partidários da
abordagem comunicativa, visto ser a abordagem ainda mais divulgada para o ensino de
línguas. Sobre esta questão, Clarke (1988) argumenta que cada geração de professores
enfrenta pressões para se adequar à abordagem em voga. Para Barcelos (1995: 47), não só os
professores, mas também os alunos-professores sofrem pressões para se adequarem ao que é
considerado “certo” fazer em ensino ou aprendizagem de línguas. E este “certo”, comumente,
está relacionado à opinião dos teóricos, dos pesquisadores, dos colegas-professores, etc. Nesse
sentido, pode-se dizer que estes valores podem atuar como “forças”, influenciando a
abordagem de ensinar dos professores. Não somente pelos valores do que é certo, mas
também do que é bom, do que “deu certo”. Assim, muitas vezes, atividades de ensino bem-
sucedidas passam a fazer parte da “cultura de ensinar do professor”, orientando e
alimentando, portanto, suas maneiras de agir no trabalho.

Segundo Almeida Filho (1998:21), quando ensinam, os professores “constroem seu
ensino a partir de sua própria abordagem em tensão com outras forças potenciais”. Portanto,
existem outras forças externas que atuam na abordagem de ensino particular de um professor
como as tradições de ensinar línguas da escola ou da instituição de ensino em que atua, os
planejadores dos cursos, as abordagens de ensino subjacentes aos materiais didáticos adotados
na escola e ainda os “valores desejados por outros no contexto escolar” (a própria instituição,
o diretor, o coordenador, outros professores, etc.). Nesse sentido, espera-se que o professor
tome consciência de suas decisões e consiga cada vez mais enunciar explicitamente o que faz
em sala de aula, como faz e porque ensina como ensina. Desta forma, é “desejável a crescente
explicitação pelos professores da sua abordagem de ensinar”, de modo que eles possam
desenvolver outra competência, a competência aplicada que é “aquela que capacita o
professor a ensinar de acordo com o que sabe conscientemente (subcompetência teórica)”

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1701



6

permitindo-o explicar “com plausibilidade” por que ensina da maneira como ensina e por que
“obtém os resultados que obtém”.

Assim, especificamente, na disciplina Prática de Ensino de Língua Estrangeira:
Espanhol, procurando a articulação entre teoria e prática, dentro do paradigma da abordagem
reflexiva para a formação de professores (SCHÖN, 1983, WALLACE, 1991, ZEICHNER,
1993) - que pressupõe necessariamente que o professor formador conscientize seus alunos a
respeito do(s) conteúdo(s), da(s) metodologia(s) e da(s) prática(s) que podem nortear o ensino
e a aprendizagem de línguas estrangeiras em contextos formais de ensino -, os alunos
estagiários são orientados individualmente ou em pequenos grupos a construírem seus
projetos de minicursos na língua espanhola, com base nos referenciais teóricos e
metodológicos adquiridos na sua formação acadêmica para o ensino de Espanhol como
Língua Estrangeira (ELE). Cabe ainda esclarecer que nas atividades do Estágio
Supervisionado, além das regências de aulas, o estagiário deve elaborar um diário reflexivo de
todo o processo do estágio do qual possa utilizar os registros e reflexões para a confecção do
relatório final.

Nessa perspectiva, foram desenhados e executados pelos estagiários projetos de
minicursos que, na sua maioria foram projetos de “Língua e cultura hispânica”, durante o
primeiro semestre de 2012 e o primeiro semestre de 2013. Definindo como objetivos gerais
apresentar elementos básicos da língua e cultura hispânica com a finalidade de despertar o
interesse dos alunos pelo espanhol, destacaram como objetivos específicos: apresentar
elementos culturais de diferentes países de língua hispânica; desenvolver no aluno a
capacidade de ouvir e reconhecer as variedades linguísticas do espanhol e introduzir
elementos linguísticos básicos da língua espanhola, tendo em vista que tais conhecimentos
pudessem contribuir para o crescimento global do aluno. A metodologia proposta foi trabalhar
com atividades na língua espanhola em que fosse privilegiado o uso de materiais autênticos e
que explorassem temas que possibilitassem a interação entre os alunos e que valorizassem
suas experiências pessoais e cotidianas dentro da abordagem comunicativa para o ensino de
línguas.

De fato, trabalhando com atividades que envolviam conteúdos e estratégias de ensino
diferenciadas, em todos os projetos foram trabalhados aspectos linguísticos e culturais
hispânicos, por meio de textos, músicas, filmes e utilização de dinâmicas de grupo e jogos.
Ao planejar as atividades que seriam dadas em classe, os estagiários procuraram trabalhar em
todas as aulas, de algum modo, as quatro habilidades linguísticas para o ensino-aprendizagem
de LE: expressão oral, expressão escrita, compreensão leitora e compreensão auditiva.
Ademais, construíram um ambiente de confiança, respeito e motivação para o aprendizado,
sendo esse um dos principais focos durante todo o curso e, sobretudo, nas aulas iniciais. A fim
de cumprir com os objetivos, ao planejarem cada aula pensaram nas habilidades que queriam
desenvolver e em como essas atividades tornariam o grupo coeso, interessado e que, dentro de
sua heterogeneidade, o grupo conseguisse caminhar junto no aprendizado. Sendo assim,
utilizaram jogos e atividades que partissem das experiências do aluno, propostas de trabalho
em que o aluno trouxesse aquilo que conhecia da cultura hispânica e de que gostaria de
compartilhar com a sala.

Por outro lado, em vários momentos durante a regência dos minicursos, os
estagiários revelaram certa falta de segurança em trabalhar com a abordagem comunicativa,
uma vez que na formação inicial dos referidos licenciandos tiveram mais contato com
abordagens tradicionais do que com a abordagem comunicativa. Como declarado no relatório
de uma estagiária, sentia a necessidade de, em praticamente todas as aulas:

(...) mesclar esse tipo de atividade com outras mais tradicionais e
organizadas didaticamente, para que o aluno, acostumado a uma abordagem
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de ensino-aprendizagem totalmente tradicional, passiva e não reflexiva,
sentisse seguro com relação ao novo conteúdo linguístico, visualizando-o de
modo mais concreto por meio de explicações esquemáticas em lousa e
exercícios que, por vezes, trabalhavam apenas estruturas gramaticais e
memorização. Relatório de Estágio (T.M.F)

De um modo geral, a falta de segurança em trabalhar com os métodos comunicativos
transparece nos projetos e nos relatórios de estágios. Verificamos que dos 15 projetos de
estágio elaborados no primeiro semestre de 2012, no período diurno e noturno aplicados em
escolas da rede pública estadual e municipal de ensino fundamental e médio e em um centro
de estudos de línguas (CEL), 08 tiveram como tema “Tópicos de gramática e cultura”, 02
restringiram-se ao tema “Cultura”, 01 restringiu-se ao tema “Gramática”, 02 projetos tiveram
como tema “Aspectos discursivos” e apenas 01 teve como tema “Situações comunicativas”, o
que demonstra uma predileção pelo oferecimento por cursos com temáticas mais tradicionais.
De fato, 10 projetos tiveram como enfoque conteúdos gramaticais, 04 enfocaram cinema e/ou
literatura e 01 teve como enfoque a comunicação. No primeiro semestre de 2013, foram
apresentados 10 projetos de estágio nos dois períodos. Destes 09 tiveram como tema “Língua
e cultura hispânica” e apenas 01 teve como foco o “Ensino de Gramática”.

Foi verificado que embora os objetivos dos minicursos sejam trabalhar conhecimentos
lingüísticos e culturais de maneira integrada, no planejamento do conteúdo programático dos
projetos de minicursos, o contéudo linguísitico aparece em aulas isoladas das aulas com o
trabalho com a cultura espanhola. Um dos grupos justifica desta forma a seleção e ordenação
do conteúdo a ser trabalhado.

Pretende-se iniciar as aulas abordando o que consideramos as estruturas-chaves
para a aprendizagem de uma nova língua. Passaremos por assuntos básicos e
fundamentais até conteúdos mais complicados com estruturas mais complexas.
(...) Depois passaremos para as aulas mais dinâmicas que vão enfocar a
produção escrita e a pronúncia dos alunos. Nas últimas aulas, pretende-se falar
sobre a cultura de língua espanhola. Relatório de Estágio (M.O.G.)

Contudo, em todos os projetos foram planejadas atividades lúdicas envolvendo o
trabalho com música e jogos, considerando que tais atividades possibilitariam um aprendizado
mais prazeroso e comunicativo ou então como elemento motivador para a aprendizagem de
tópicos de gramática e/ou cultura. Assim, os conteúdos culturais foram apresentados de
maneira lúdica, de modo que, na grande maioria das vezes, eram apresentados por meio de
músicas ou atividades comunicativas. De fato, trabalhou-se com um grande número de
músicas que os auxiliaram tanto para o desenvolvimento da competência intercultural como
no reforço de aprendizagem de estruturas gramaticais. Ao refletirem sobre a presença da
música nas aulas, os estagiários notaram pela experiência nas práticas docentes que ela foi
muito produtiva, pois, quando apresentavam a música, faziam referência aos autores, ao país
de origem, a determinados traços culturais distintos da nossa cultura nela presentes e
cantavam com os alunos, todos juntos, o que foi bem motivador.

5. Considerações finais

Pelos dados até agora coletados e analisados, pudemos verificar a forte influência das

experiências de aprender e ensinar que os estagiários trazem ao escolher não só o tema e os
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conteúdos dos projetos de estágio como também as escolhas dos materiais e os procedimentos

metodológicos. Existe uma tendência em escolher projetos com enfoque gramatical, mas com

a inserção de atividades comunicativas no sentido de tornar a aula mais motivadora, prazerosa

e interativa.

Também verificamos que quando colocados em prática, os projetos revelam

abordagens de ensino ecléticas, passando pelas abordagens mais tradicionais, estruturalistas

até as comunicativas. Isto nos leva a concluir que a simples exposição às abordagens e aos

métodos de ensino-aprendizagem nas disciplinas de ELE e na Prática de Ensino de Espanhol

não significa a adoção de tais abordagens ou métodos nos projetos de aulas e nas práticas,

uma vez que existem outras forças que atuam na construção de uma abordagem de ensino

particular como a cultura de aprender e ensinar línguas e a própria formação escolar do

estagiário.

Por outro lado, a partir de todas as experiências relatadas, percebemos o quanto o

Estágio Supervisionado de Prática de Ensino de Língua Estrangeira foi importante para a

prática e vida profissional dos futuros professores ou professores em pré-serviço. Segundo

uma das estagiárias, no seu relatório:

Nele, pudemos testar aquilo que aprendemos ou aquilo que pesquisávamos
(...). Com isso, verificamos técnicas, atividades e metodologias de ensino
que funcionavam bem ou não tão bem assim, aprimorando-nos o tempo todo
e entendendo cada vez mais como deveríamos agir com aquele público.
Portanto, consideramos que o tipo de experiência que tivemos é essencial em
um curso de licenciatura, porém, não deve ser o único tipo de experiência
possível previsto pela grade curricular do curso, já que é importantíssimo
que nós, futuros professores, passemos por experiências as mais próximas
possíveis da realidade que enfrentaremos no mercado de trabalho. Relatório
de Estágio (R.L.T).

De fato, consideramos que espaços para refletir sobre as articulações entre teoria e
prática, ensino e pesquisa, métodos e conteúdos não devam se restringir às disciplinas de
Prática de Ensino e aos Estágios Supervisionados que, de fato, têm este propósito, mas se
estender a todas as atividades de formação como as disciplinas obrigatórias de Língua
Materna, de Língua Estrangeira, as optativas, os cursos de extensão, e etc., de modo que a
fragmentação clássica no curso de Letras entre as áreas e as disciplinas de formação
linguística e literária de um lado e as de formação pedagógica de outro seja questionada.
Assim, entendemos que é imprescindível dar oportunidades ao aluno de Letras, desde o
primeiro ano, a tomar contato com diferentes teorias de ensino e métodos (no nosso caso de
línguas estrangeiras), observando, discutindo e analisando a prática do outro para que ele
desenvolva o processo de vir a ser um profissional reflexivo, aquele “que tem papel ativo na
formulação dos objetivos de seu trabalho, que busca compreender as origens, os propósitos e
as consequências do ensino” (ABRAHÃO, 2001: 156).
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