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Resumo 

Este estudo tem como objetivos principais identificar quais as temáticas predominantes 

em Língua Portuguesa apresentadas nos relatórios de estágio do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Goiás – Campus Jataí, discutir a importância do estágio para a 

formação do professor e para o ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e podendo assim levantar as razões que motivaram a escolha dessas 

temáticas pelas estagiárias do curso de Pedagogia. Para que esse estudo se concretize 

serão utilizados autores como: CAGLIARI, 1999; GERALDI, 1984; MIRANDA, 2005; 

PIMENTA e LIMA, 2004; OLIVEIRA, 2001; MEDEIROS, 1988, dentre outros. 

Apoiadas nos autores e na prática adquirida durante o estágio no curso de Pedagogia é 

analisaremos a importância que o mesmo tem nos cursos de licenciatura uma vez que se 

trata de um momento de vivência da profissão de professor, o qual deve contribuir para 

que o acadêmico – futuro docente - coloque em prática o que foi aprendido, 

complementando assim sua formação, unindo teoria e prática. Para tanto, tem sido 

realizado um aprofundamento teórico sobre as questões relativas ao estágio e a ensino 

de língua portuguesa no Ensino Fundamental e a análise dos relatórios de estágio 

arquivados junto à Coordenação do Estágio do curso de Pedagogia citado. Apesar de 

tratar-se de uma pesquisa em desenvolvimento pode-se inferir – como hipóteses – que 

as temáticas em língua portuguesa presentes nos relatórios de estágio realizados no 

Ensino Fundamental por acadêmicas do curso de Pedagogia são repetitivos – 

valorizando alguns instrumentos centrais para o ensino da língua materna como a 

literatura infantil, especialmente os contos de fadas tradicionais – e portanto, algumas 

temáticas estão silenciados necessitando, com isso, de uma revisão das práticas de 

ensino de língua portuguesa pelas futuras professoras de séries iniciais.   
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Introdução 

 

O presente trabalho é baseado em estudos realizados como trabalho de conclusão 

do curso de Pedagogia do Campus Jataí (CAJ) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG).  

Tal estudo surgiu da percepção de que durante a realização do estágio 

supervisionado no Ensino Fundamental, especialmente durante a regência e a 

proposição de um projeto de intervenção, havia muita dificuldade em se definir quais os 

conteúdos e as metodologias que seriam trabalhadas nas diferentes disciplinas, dentre 

elas a disciplinas de língua portuguesa.  

Partindo desses pressupostos a pesquisa tem como objetivo geral: identificar 

quais as temáticas predominantes em Língua Portuguesa nos relatórios de estágio do 

curso de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás – Campus Jataí.  

Tem ainda como objetivos específicos: discutir a importância do estágio na 

formação do professor e no ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, identificar quais os temas predominantes e os temas silenciados entre os 

tópicos em Língua Portuguesa apresentados nos relatórios de estágio do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Goiás – Campus Jataí, levantar as razões que 

motivaram a escolha dessas temáticas pelas estagiárias do curso de Pedagogia.  

Espera-se – ao final dessa investigação – contribuir para reflexão sobre a 

organização do estágio no curso de Pedagogia do CAJ/UFG e refletir sobre a formação 

do professor de língua nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

Estágio e Ensino de língua portuguesa  

 

De acordo com o termo de estágio da UFG
1
, o estágio curricular supervisionado, 

nos cursos de graduação, é uma prática que pode fazer com que o acadêmico 

desenvolva suas habilidades profissionais, atitudes e o hábito da profissão.  

                                                           

1
 Disponível em: 

http://www.ufg.br/this2/uploads/files/89/TC_Estudante_UFG_realizando_estagio_empresas_ins

tituicoes_profissional_liberal.pdf. Acessado em: 20 de junho de 2011. 
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O estágio é curricular, portanto, contribui com a formação profissional além de 

ser obrigatório para a integralização do curso superior em Pedagogia.  

É um ato educativo que acontece no ambiente escolar e é supervisionado pelo 

professor regente, que tem por finalidade preparar o acadêmico que esteja cursando o 

ensino superior para o trabalho e exercício profissional.  

O estágio é curricular, portanto, contribui com a formação profissional além de 

ser obrigatório para a integralização do curso superior em Pedagogia.  

No livro ―O que é educação‖ o autor Brandão (1995), diz que ―ninguém escapa 

da educação‖, relata que a educação existe em todo lugar e que, basta que todos queiram 

aprendê-la. A educação tem um grande papel na produção de crenças e ideias, na 

qualificação não só para o trabalho, mas também para a vida social e profissional. 

Ainda apoiada em Brandão, o pedagogo surge na Grécia Antiga e era uma 

atividade realizada por escravos que tinham a função de levar a criança nobre até a 

escola, ele também era responsável pela educação destas crianças.  

O que irá denominar o pedagogo em sua  profissão é a formação em Pedagogia, 

é um curso que cuida dos assuntos relacionados à Educação por excelência, portanto se 

trata de uma Licenciatura, e o que também confere ao pedagogo as habilitações em 

educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, coordenação 

educacional, gestão escolar, orientação pedagógica, pedagogia social e supervisão 

educacional. Devido a sua abrangência, o pedagogo trababalha em outras disciplinas 

como a filosóficas, disciplinas científicas e disciplinas técnico-pedagógicas e está 

prevista no projeto pedagógico do mesmo. 

O estágio supervisionado é uma atividade que deve ser cumprido durante a 

graduação e só pode ser realizado a partir dos campos de estágios obrigatórios previstos 

no projeto pedagógico, pelos docentes responsáveis, que são regulamentados no caso 

dos estágios realizados nos cursos de graduação da universidade federal de Goiás – 

UFG sejam eles de licenciatura ou de bacharelado - por meio da celebração de convênio 

entre a Universidade e a unidade concedente, para a explicitação das condições da 

parceria que envolve ensino e extensão.   

O estágio não cria nenhum vínculo empregatício, sendo que a intervenção é feita 

pela Universidade, por meio da assinatura dos instrumentos jurídicos estabelecidos pela 

legislação específica Termo de Compromisso de Estágio (TCE) e convênio sendo que a 

universidade assegura aos alunos apólice de acidentes pessoais, isto é, se o estudante 

estiver regularmente matriculado em instituição de ensino superior, de acordo com o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Licenciatura


artigo 13, ―é assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou 

superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado 

preferencialmente durante suas férias escolares‖
2

. De acordo com a nova lei do estágio, parâmetro 6, ―o 

capital segurado do Seguro de Acidentes Pessoais, cujo número da Apólice e nome 

da Seguradora precisam constar do Contrato de Estágio, deve ser compatível com os 

valores de mercado‖
3
. 

De acordo com Pimenta e Lima, o estágio é o momento em que o futuro 

professor irá construir sua própria identidade com elementos históricos e sociais e que a 

escola irá contribuir muito com a sua formação,  

 

Por isso é importante tornar a escola um espaço de trabalho e de formação, o 

que implica gestão democrática e práticas curriculares participativas, 

propiciando à constituição de redes de formação contínua cujo primeiro nível 

é a formação inicial (2004, p. 68).  
 

Nesse sentido, o estágio é importante nos cursos de licenciatura porque é um 

momento de vivência da profissão de professor, o qual contribui para que o acadêmico 

coloque em prática o que foi aprendido, complementando assim sua formação, unindo 

teoria e prática.  

É também de suma importância que haja uma interação com a escola que o 

formando irá atuar, pois ele fará uma intervenção em que indagará atividades que irão 

contribuir para a formação das crianças sendo que sua intenção é por em prática o que 

foi visto na teoria e melhorar as já existentes. As autoras Pimenta e Lima nos fazem 

refletir o quanto é importante a construção da identidade profissional do professor, e que 

 

A identidade do professor é construída ao longo de sua trajetória como 

profissional do magistério. No entanto, é no processo de sua formação que 

são consolidadas as opções e intenções da profissão que o curso se propõe 

legitimar (2004, p. 62). 

 

 O Estágio Curricular Supervisionado fornecerá ao acadêmico, futuro 

profissional da educação, acesso ao conhecimento das tendências atuais da educação e 

                                                           

2
 Nova Cartilha Esclarecedora sobre a Lei do Estágio Lei 11.788, de 25 de Setembro de 2008, 

pág. 13. Disponível em: http://www.estagiarios.com/legislacaodeestagio.asp#seguroobrigatorio, 

acessado em: 18 de junho de 2011. 

3
 Disponível em: http://www.gerec.ct.utfpr.edu.br/estagioemprego/legislacao.php, acessado em: 

28 de junho de2011. 
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experiências profissionais por meio do exercício da competência técnica. Isso porque 

ele teve uma teoria, de planejamento e organização das atividades durante o período de 

estágio, bem como de acompanhamento e avaliação processual no decorrer da execução 

do planejamento e outro fato que é muito importante é o momento de execução dessas 

atividades de estágio que são muito bem planejadas. 

 Outra etapa de muita importância é o momento em que o acadêmico atuará em 

sala de aula, mas que não será ainda sozinho e sim supervisionado pelo professor-

orientador. De acordo com Miranda (2008, p.18) ―acerca do estágio como espaço 

revelador da indissociabilidade entre a teoria e a prática, e da articulação entre o ensino 

e a pesquisa remetem à necessidade do trabalho de campo‖. 

 Nesse sentido, o estagiário pode expor suas propostas de como melhorar a 

metodologia em sala de aula, de acordo com os recursos existentes no local, 

possibilitando assim a interação entre a universidade e a educação básica, ou seja, a 

comunidade. 

Esta reflexão estabelece o pressuposto de que o aluno em situação de estágio, 

agindo sobre o meio e recebendo influência deste durante essa pesquisa possa elaborar e 

re-elaborar o seu conhecimento trabalhando com conteúdos específicos concretos, 

comparáveis com a realidade social, fazendo reflexões e trocando experiências, 

interferindo de alguma forma nesta mesma realidade. 

No curso de Pedagogia do Campus Jataí/UFG o estágio supervisionado é 

dividido em várias etapas com o objetivo e desenvolvimento de diferentes atividades.  

Dentre as atividades propostas que são de suma importância estão: as observações 

sistemáticas e críticas do ambiente escolar, análise do Projeto Político Pedagógico da 

escola, das metodologias utilizadas nas salas de aula e das concepções de educação 

oriundas das práticas pedagógicas das escolas.  

Faz parte das atividades de estágio o levantamento de situações-problemas do 

cotidiano escolar, situações problemas que deverão ser discutidas e analisadas com a 

professora de Estágio Supervisionado, desenvolvendo possíveis soluções, elaboração e 

desenvolvimento de projetos de ação pedagógica, oficinas pedagógicas e atividades 

lúdicas na escola.  

Ao propor as matérias a serem trabalhadas  - durante o estágio de regência - são 

analisadas as temáticas em suas várias determinações, com o intuito de apresentá-las nas 

suas diferentes formas e que possuem um caráter interdisciplinar, em que é relacionado 

no princípio da totalidade e da contextualização, sob esse viés, um mesmo fenômeno 



deve ser abordado na história, na geografia, na matemática, em ciências, na língua 

portuguesa, em artes, na educação física e no ensino religioso, disciplinas estas que 

compõem o currículo do Ensino Fundamental. Portanto ao se pensar essas temáticas 

Geraldi nos faz refletir que  

 

o enfoque que se dá a estes conteúdos, as estratégias de trabalho com os 

alunos, a bibliografia utilizada, sistema de avaliação, o relacionamento com 

os alunos, tudo isso corresponderá, nas nossas atividades concretas de sala de 

aula, ao caminho por que optamos (1984, p.17). 

 

 Ao se cursar a disciplina de ―Estágio Supervisionado‖, tem se como objetivo 

desenvolver atividades com as crianças e contribuir com a professora regente, numa 

atividade que tem como ementa, de acordo com o Projeto Pedagógico do curso:   

 

a vivência de processos de investigação e problematização da realidade da 

educação, a partir do campo de estágio e dos aportes teóricos da pedagogia, 

tendo em vista o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 

compromisso inerente à profissão docente; elaboração do projeto de ensino- 

aprendizagem; ênfase no desenvolvimento e avaliação de projetos ensino-

aprendizagem e ênfase na sistematização, análise e apresentação de relatório 

do trabalho desenvolvido  

 
A metodologia do trabalho de estágio e elaboração de um projeto se dá através 

da observação participante que fazem as estagiárias durante o primeiro e segundo 

semestres, ao longo de sete semanas, um dia por semana, para desenvolver o projeto de 

intervenções.  

Partindo dessas afirmações, buscamos levantar – nesta pesquisa -  quais ―as 

temáticas predominantes em Língua Portuguesa nos relatórios de estágios IV do curso 

de Pedagogia‖ as quais me fazem refletir sobre as atividades que estão sendo passadas 

para as crianças e sobre a forma como estão sendo aplicadas nessa disciplina que é tão 

importante na formação de um ser humano, sendo que, para essa formação ser feita de 

maneira correta, deve-se começar no início de sua vida escolar.  

É na escola que a linguagem vai ser mostrada de forma mais abrangente e, 

segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), ―ao ensiná-la, a escola tem a 

responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes lingüísticos, 

necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos‖ (1997, p. 15). 

A Língua Portuguesa tem o objetivo de ser o ponto de partida para todas as 

pessoas em sua participação social, e apoiada nesta perspectiva os PCNs irá nos mostrar 

que  



O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena 

participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem 

acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói 

visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto educativo 

comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a 

função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos 

saberes lingüísticos necessários para o exercício da cidadania, direito 

inalienável de todos (2007, p. 21). 

 

A maneira como está sendo trabalhado o ensino de Língua Portuguesa em 

muitas escolas nas séries iniciais, não condiz com a realidade lingüística falada em 

nossa sociedade. E que para alguns alunos ou a maioria a aprendizagem da Língua 

Portuguesa se torna ainda mais complexa, e o professor envolto a toda esta situação que 

podemos dizer que chega a ser frágil, pois, acaba estabelecendo certo preconceito 

lingüístico por desconhecer outras formas de falar dos falantes, terá o dever de aplicar a 

matéria, demonstrando para os alunos que certas colocações lingüísticas e verbais, 

apesar de se inserirem no seu dia a dia ou seja o que a maioria usa, não são adequadas e  

nem formais, provocando dessa maneira um conflito entre o conhecimento escolar e o 

conhecimento de mundo que esse aluno traz consigo,   podendo causar nele receio desta 

gramática que o coloca em situação de desconforto e até desprazer.  

Ao se pensar a ortografia e a forma de falar, Cagliari explica que 

 

É sabido que as reformas ortográficas tendem a beneficiar os falantes de um 

dialeto de prestígio, em prejuízo dos demais e, por isso, as ortografias depois 

de tantas reformas acabam sempre mais favoráveis aos falantes da assim 

chamada ―norma culta‖. Principalmente em uma sociedade como a nossa, em 

que há diferenças enormes entre as classes sociais e as pessoas são 

discriminadas pelos usos da linguagem (CAGLIARI, p.17, 1999). 

 

Portanto a linguagem é vista como símbolo um instrumento que intermedia com 

a interação e participação, ela molda o discurso de acordo com a necessidade do 

indivíduo tem, ou seja, de poder, deixando assim um preconceito entre a maioria dos 

alunos que dizer os mais pobres. 

Ainda sobre a questão da linguagem da vida e da linguagem escolar, o PCN 

aponta  

 

A linguagem é uma forma de ação interindividual orientada por uma 

finalidade específica; um processo de interlocução que se realiza nas práticas 

sociais existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos 

momentos da sua história. Dessa forma, se produz linguagem tanto numa 

conversa de bar, entre amigos, quanto ao escrever uma lista de compras, ou 

ao redigir uma carta — diferentes práticas sociais das quais se pode 



participar. Por outro lado, a conversa de bar na época atual diferencia-se da 

que ocorria há um século, por exemplo, tanto em relação ao assunto quanto à 

forma de dizer, propriamente — características específicas do momento 

histórico. Além disso, uma conversa de bar entre economistas pode 

diferenciar-se daquela que ocorre entre professores ou operários de uma 

construção, tanto em função do registro6 e do conhecimento 

lingüístico quanto em relação ao assunto em pauta. (2007, p.22) 

 

Medeiros (1988, p. 19) aborda que ―a linguagem é utilizada para veicular 

informações, mas salienta-se também sua função de comunicar ao ouvinte a posição 

social que o emissor ocupa de fato ou acha que ocupa na sociedade‖, portanto 

começamos a perceber a importância de se trabalhar o ensino de Língua Portuguesa no 

estágio que fazemos para conclusão do curso, já que o mesmo é feito de maneira 

participativa e observada.  

A Língua Portuguesa é repleta de variações em sua fala, o PCN nos traz a 

informação de que o importante não é a questão de ser certa ou errada e sim a maneira 

de como utilizá-la, e que a escola vai ser fator fundamental no ato educativo e que  

 

para isso, e também para poder ensinar Língua Portuguesa, a escola precisa 

livrar-se de alguns mitos: o de que existe uma única forma ―certa‖ de falar — 

a que se parece com a escrita — e o de que a escrita é o espelho da fala — e, 

sendo assim, seria preciso ―consertar‖ a fala do aluno para evitar que ele 

escreva errado (1997, p. 26). 

 

Portanto, analisar as temáticas predominantes em Língua Portuguesa nos 

relatórios de estágio é importante para analisarmos a forma como está sendo trabalhada 

a linguagem nas escolas, e a importância que estão dando à mesma. Para que possamos 

melhorar o ensino buscando nas teorias as práticas que devem ser usadas, e 

contribuindo assim com a formação do aluno, ajudando o a ser reflexivo, crítico e que 

tenha domínio sobre si próprio. 

 

Considerações finais  

 

Para alcançar os objetivos esperados nesta pesquisa tem sido realizada uma 

pesquisa documental a partir dos relatórios de estágio das alunas dos anos anteriores que 

contemplem regência no Ensino Fundamental (Estágio IV) que ficam arquivados na 

coordenação do curso de Pedagogia e que apenas professores autorizados têm a 

permissão para vê-los.   

Estão sendo analisados todos os relatórios que estão em arquivo no período 

compreendido entre 2006-2010; tem sido possível utilizar todos os relatórios porque a 



leitura integral é feita apenas dos itens que se referem a regência em língua portuguesa, 

portanto, excertos do relatório final do Estágio IV.    

Para tanto, tem sido utilizadas como técnicas a leitura integral dos trechos dos 

relatórios que versem sobre o ensino de língua portuguesa e a categorização das 

informações a partir das razões que motivarão a escolha dos conteúdos, os conteúdos e 

as metodologias predominantes adotadas pelas estagiárias durante a regência.    

A partir dessas leituras, serão levantados os tipos de exercício normalmente 

trabalhados pelos estagiários, verificando se há um padrão de assuntos tratados e de 

como esses assuntos são trabalhados, dentre outros dados que sejam relevantes para 

responder aos objetivos aqui elencados. Depois de levantado este padrão, partiremos 

para o estudo e leituras complementares a fim de justificar o motivo pelo qual isso 

ocorre e embasar teoricamente as análises a serem realizadas.  
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