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Resumo: No curso de Licenciatura Plena em Letras - Português e Inglês da Universidade Federal de Sergipe (UFS), é
durante o Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa I que o graduando tem a primeira chance de lecionar em um
ambiente escolar real. Dentre os desafios a serem enfrentados, há de ser ter a preocupação em não causar um
rompimento da metodologia adotada, causando impacto aos alunos seja durante a regência do estagiário, seja após a
sua saída. O presente trabalho tem como objetivo relatar a vivência de estágio e uma das práticas realizadas no
período 2015.2 em uma turma do ensino fundamental do Colégio de Aplicação (CODAP) da UFS. A prática visava
desmistificar a concepção elitizada de literatura e desconstruir preconceitos linguísticos através da música Negro
Drama, dos Racionais MC’s. É também objetivo deste trabalho discutir de que forma o letramento crítico, como
proposto por Paulo Freire (2014), Bonny Norton (2013) e Clarissa Jordão (2016), foi aplicado em sala de aula através
de uma análise da prática já referida.

Palavras-chave: Estágio supervisionado; letramento crítico; Racionais MC’s.

Abstract: Students majoring in Portuguese and English at the Federal University of Sergipe (UFS) are given
opportunity to teach in a real school environment during the Estágio Supervisionado de Língua Por-tuguesa I -
supervised internship. Among the challenges they face, students must pay close attention to the teaching methods
utilized by the permanent teacher. The goal is to prevent the developing teaching from negatively, impacting classroom
culture and students, both during the internship and following their departure. This study aims to report the internship
experience and practices in the period of 2015.2 in a class of elementary school at Application College (CODAP) UFS.
The objec-tive of the study was to demystify elitist conceptions of literature and deconstruct linguistic preju-dices
through the song Negro Drama, by Racionais MC&39;s. This paper also aims to discuss how criti-cal literacy, as
proposed by Paulo Freire (2014), Bonny Norton (2013) and Clarissa Jordão (2016), was applied in the classroom
through an analysis of the practice mentioned above.

Keywords: Supervised internship; critical literacy; Racionais MC’s.

INTRODUÇÃO

O curso de licenciatura plena em Letras - Português e Inglês da Universidade Federal de Sergipe (doravante UFS)
visa preparar suas estudantes/seus estudantes para lecionar tanto as aulas de português quanto as de inglês no
ensino fundamental e médio. Com carga horária obrigatória de 3045 horas (144 créditos), sendo 450 horas práticas
(30 créditos) e 2595 horas teóricas (114 créditos), o curso é dividido em oito períodos.

Ainda que a graduanda/o graduando tenha contato com metodologias de ensino e laboratório de práticas em outras
disciplinas e atividades, como a de Laboratório para o Ensino de Gêneros Textuais e o Estágio Supervisionado Geral
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(ambas do quinto período), na qual a aluna/o aluno, através de observações de aulas, visitas à escola, análise de
documentos curriculares do ensino fundamental e médio e elaboração de planos de aulas, inicie sua formação prática
como professora/professor no âmbito escolar, é apenas no Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa I (sexto
período) que a estudante/o estudante de letras tem a primeira chance de lecionar em um ambiente escolar real.

O presente trabalho tem como objetivo relatar a vivência de estágio e uma das práticas realizadas no período 2015.2
em uma turma do ensino fundamental do Colégio de Aplicação (doravante CODAP) da UFS. A prática visava, através
do uso de uma música dos Racionais MC’s, questionar a concepção de literatura vigente na turma e levantar debates
sobre variações e preconceitos linguísticos, tentando seguir, assim, os pressupostos do letramento crítico (doravante
LC) através da diminuição do papel da professora/do professor e da valorização dos diferentes saberes em sala,
questionando a hierarquia existente entre estes, já que, “uma vez que as hierarquias são entendidas como atribuições
de sentidos, elas podem também ser modificadas nas práticas sociais que instituímos” (JORDÃO, 2016, p. 46). É
também objetivo deste trabalho, portanto, discutir se e de que forma o LC, como proposto por Paulo Freire, Bonny
Norton e Clarissa Jordão, foi aplicado em sala de aula através da análise da prática já referida.

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LÍNGUA PORTUGUESA

O estágio é definido na lei número 11.788, de 25 de setembro de 2008, em seu artigo primeiro, como:

ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à
preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino
regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio,
da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional
da educação de jovens e adultos (BRASIL, 2008, s/p)

A atividade de Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa I é organizada da seguinte forma: primeiro há sessões
de orientação com a professora/o professor da disciplina na Universidade, que aconselha de que forma se portar em
sala, de como abordar uma escola e é quem assina a carta de recomendação para que a aluna/o aluno seja
aceita/aceito como estagiária/estagiário na instituição de ensino que escolher. Quando aceita/aceito, a aluna/o aluno
observa tanto as aulas da professora/do professor regente, para observar a metodologia utilizada, quanto a estrutura
física da escola, de modo a relatar a possível influência da mesma na aprendizagem das alunas/dos alunos. Em
seguida, a graduanda/o graduando, com orientação tanto da professora/do professor da atividade de estágio
supervisionado quanto da professora/do professor regente da turma, começa a lecionar, planejando aulas e relatando
suas práticas em um relatório que será entregue ao final.

Dentre os desafios que as estagiárias/os estagiários têm, os principais são o de ver de que modo as propostas e
teorias aprendidas anteriormente, durante a graduação, se aplicam em um contexto prático e o de fazer uma
observação da metodologia aplicada pela professora/pelo professor regente da turma para que, durante o tempo em
que for lecionar, não haja um grande rompimento do que já foi proposto, causando impacto às alunas/aos alunos, seja
durante a regência da estagiária/do estagiário, seja após a sua saída. Afinal de contas, há de se lembrar que a
professora/o professor regente, diferentemente da estagiária/do estagiário, leciona em mais de uma turma e é quem
fica durante o resto do ano nelas, passando pelas avaliações e desgastes pedagógicos.

O Estágio a ser relatado aqui aconteceu junto às alunas/aos alunos do 7º ano turma B do ensino fundamental do
CODAP, que se situa na Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, na Av. Marechal Rondon, s/n Jardim
Rosa Elze em São Cristóvão/SE. A instituição foi criada justamente com o intuito pedagógico devido a sua relação
com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), então não existiu maiores entraves por parte da direção em relação a
entrada de estagiárias/estagiários. O colégio possui três níveis de ensino separados por diferentes turnos: manhã,
tarde e noite, e, atualmente, o ingresso das alunas/dos alunos é feito através de sorteio. Quanto à estrutura física: é
ampla, dispõe de auditório, biblioteca com um bom acervo de livros, cantina (apesar de as alunas/os alunos poderem
alimentar-se no restaurante universitário), quadra de esporte, laboratório de tecnologias, laboratório de ciências, dois
pátios, portaria, recepção, treze salas de aula, sala de direção e três salas de professores, mas não possui sala de
recursos. As condições da sala de aula variam em cada caso. Em muitas, as portas estão danificadas, o
ar-condicionado não funciona e as paredes estão poluídas por trabalhos escolares, que distraem os alunos
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atrapalhando a concentração na aula.

O Estágio Supervisionado iniciou-se em 22 de fevereiro de 2016 e foi finalizado em 06 de maio de 2016, constando 32
horas/ aula de observação, regência e/ou projetos de intervenção pedagógica em Língua Portuguesa do Ensino
Fundamental. Não houve, durante a vivência, maiores intercorrências, já que conseguiu-se estabelecer uma boa
relação com a turma. A metodologia adotada pelo professor regente da turma foi, até certo ponto, continuada. Por
exemplo, o professor resolveu não adotar nenhum livro didático para, assim, poder produzir o material de acordo com
as necessidades dos alunos. Esse foi um dos pontos em que a metodologia foi continuada pelas estagiárias/pelos
estagiários e que, se por um lado lhes deu liberdade de inovação para introduzir na metodologia vigente o seu estilo,
por outro acabou sendo tanto mais trabalhoso pela falta de experiência que tinham. As visões estabelecidas pelo
Projeto Político Pedagógico da instituição também não eram de grande suporte, já que sua última atualização datava
de 1996. Para suprir esta defasagem recorreu-se aos descritores da Prova Brasil e de atividades do Portal do
Professor, ferramenta do Ministério da Educação indicada pela professora da disciplina de Estágio Supervisionado de
Língua Portuguesa I na qual se pode ter acesso a diferentes planos de aula e baixar mídias de apoio. Foi com uma
atividade adaptada do Portal do Professor que as estagiárias/os estagiários resolveram auxiliar nas dificuldades que
os alunos tinham quanto a variações linguísticas e definições de poesia.

RACIONAIS MC’S NO ENSINO DE POESIA

Durante as primeiras aulas lecionadas no estágio, notou-se que as alunas/os alunos tinham uma visão elitizada de
poesia. Muitas/muitos deles não conseguiam identificar-se com a disciplina de português pois não achavam que
refletiam a sua realidade. Não se podia, portanto, ignorar este problema de identidade cultural (FREIRE, 2014, p. 42;
HALL, 2015) das alunas/dos alunos, e a educação é uma forma de “intervenção que além do conhecimento dos
conteúdos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante
quanto o seu desmascaramento” (FREIRE, 2014, p. 96).

Sendo a educação uma ferramenta de mudança do mundo e de questionamento das estruturas de poder vigentes, ela
encontra então na literatura o seu auge já que “é no exercício da leitura e da escrita dos textos literários que se
desvela a arbitrariedade das regras impostas pelos discursos padronizados da sociedade letrada e se constrói um
modo próprio de se fazer dono da linguagem que, sendo minha, é também de todos” (COSSON, 2014, p. 16). Negar,
portanto, o acesso à literatura devido a uma concepção elitizada e longe da realidade social das estudantes/dos
estudantes seria inadmissível. Nas palavras de Antônio Cândido:

a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de
mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo
ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da
literatura é mutilar a nossa humanidade (2011, p. 188)

Decidiu-se então realizar uma prática com o intuito de evidenciar e discutir a visão que as alunas/os alunos tinham de
poesia e variações linguísticas. A atividade realizada foi adaptada de uma aula disponibilizada por Leila Maris Alves
Ferreira e Eliana Dias, no já referido Portal do Professor. A aula iniciou-se com uma foto do cantor de MPB Seu Jorge.
Perguntou-se quem o conhecia e o porquê. Logo depois, um áudio foi tocado em sala, no qual Seu Jorge recitava
algo. Perguntou-se, então, se aquilo se tratava de poesia. A maior parte das alunas/dos alunos respondeu que sim,
justificando com o ritmo e com as rimas. Entretanto, algumas alunas/alunos disseram que não se tratava de poesia,
pois se tratava de um trecho de uma música dos Racionais MC’s. A música em questão é Negro Drama. A escolha
pela versão de Seu Jorge para iniciar a aula deu-se justamente, de acordo com as autoras da aula no Portal do
Professor, porque

essa versão é menor do que a original e também porque esta é recitada ao invés de
cantada. Esse ponto também serve como partida para discussão se as letras de RAP
podem ser consideradas como poesia. Além disso, há o fato de que o preconceito em
relação às letras de RAP é amenizado quando essas são interpretadas por artistas de
outros estilos e que gozem de prestígio junto ao público e crítica (FERREIRA & DIAS,
2011, s/p)
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As discussões foram então direcionadas às diferentes concepções de literatura. Sendo a literatura “uma linguagem
específica que, como toda linguagem, expressa uma determinada experiência humana; e dificilmente poderá ser
definida com exatidão” (COELHO, 1991, p. 24), o intuito era questionar os motivos desta concepção errônea de arte
que prevalecia e desmistificar a elitização da poesia e da “alta” cultura.

Em seguida, entregou-se às alunas/aos alunos a letra da música Negro Drama e reproduziu-se o áudio da mesma.
Algumas alunas/alguns alunos cantaram junto. É importante notar que a música contém “palavrões”, mas as
discussões acabaram sendo conduzidas de forma que os alunos entendessem que a presença deles se justifica pela
natureza do estilo apresentado (FERREIRA & DIAS, 2011, s/p). Qualquer brincadeira sobre isto foi gentil, mas
firmemente repreendidas, e tais palavras acabaram não sendo o foco das discussões.

Foram então propostas questões de interpretação que extrapolassem o famigerado ‘o que o autor quis dizer ’ já que:

Você não pode dar um sinônimo de um poema. No entanto, de acordo com o ‘vício lógico’
ocidental, quando pedem para você ‘interpretar’ um poema, uma composição musical, um
quadro, quando pedem para você dizer ‘o que o autor quis dizer’ – não é justamente um
‘sinônimo’ que estão pedindo a você (PIGNATARI, 2011, p. 51)

As diversas perguntas feitas foram então respondidas primeiramente pelas alunas/pelos alunos em duplas, e depois
as respostas foram discutidas com toda a sala. Algumas das perguntas propostas foram mais facilmente respondidas
que outras, mas acredita-se que a parte mais importante da aula foi como conseguiu-se re-significar aquela música
para o contexto social das alunas/dos alunos e desconstruir alguns preconceitos que elas/eles tinham quanto ao
gênero e quanto a variações linguísticas.

O LETRAMENTO CRÍTICO NO ESTÁGIO

A palavra letramento, do inglês literacy, trata menos da aquisição ou da aprendizagem de habilidades do que da
apropriação da escrita e leitura e da construção de práticas sociais que estão a elas relacionadas (COSSON, 2014, p.
11; NORTON, 2013, p.1). Quando se fala em LC dentro da sala de aula, deve ter-se em mente uma mudança tanto na
concepção de ensino, que não mais servirá para manutenção das estruturas de domínio vigentes, quanto do papel da
professora/do professor, já que “o LC requer, portanto, a construção de um papel mais modesto para o professor”
(JORDÃO, 2016, p. 45).

A atividade que usava os Racionais MC’s para questionar a concepção elitizada de poesia foi adaptada de acordo
com as ideias propostas por Bonny Norton, que em um de seus estudos trabalhou com uma revista em quadrinhos e
percebeu que as alunas/os alunos sentiam-se mais à vontade para construir e debater o significado com este gênero
(NORTON, 2013, p. 6-7). Norton mostra que, ao trabalhar com gêneros tidos como mais “elitizados”, as alunas/os
alunos preferem adivinhar o que a professora/o professor espera que elas/eles digam do que dizer o que realmente
pensam. Em outra atividade, Norton mostra também que as relações de poder envolvidas modificam a liberdade que
as estudantes/os estudantes têm de re-significar os textos para suas realidades, comparando as respostas das
mesmas alunas/dos mesmos alunos ao mesmo texto durante uma prova e durante uma conversa informal. É vital,
portanto, que:

os professores se percebam (e percebam seus alunos) enquanto partícipes nesse
processo de valoração dos saberes e das pessoas com eles identificadas e posicionem-se
reflexivamente perante os diversos processos de construção de sentidos que informam a
sociedade. Problematizar as hierarquias sociais, questionar os sistemas de inclusão e
exclusão, de valorização e desvalorização de pessoas e seus saberes, torna-se condição
necessária para promover a diversidade de práticas tão importantes para uma democracia”
(JORDÃO, 2016, p. 45)

Com o uso de Negro Drama, uma música que exprimia a realidade de muitas alunas/alunos e/ou pessoas com as
quais elas/eles conviviam, criou-se um ambiente confortável para a expressão e discussão de diferentes opiniões,
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acreditando-se, assim, ter atingido o objetivo de desmistificar o conceito de literatura e poesia e o de sanar possíveis
preconceitos linguísticos.

CONCLUSÃO

O estágio é uma importante forma de aprendizado, na qual teoria e prática finalmente se confrontam e a aluna/o aluno
tem o primeiro contato com a realidade de ensino local. A orientação de profissionais qualificados, seja no âmbito
universitário, seja dentro da escola em que o estágio acontece, é de vital importância para sanar os possíveis
problemas decorrentes da falta de experiência da estagiária/do estagiário. Durante as práticas, entretanto, não se
pode, por comodidade, perpetuar um ensino colonizador, favorecendo as estruturas de poder e dominação vigentes. É
necessário também reduzir o papel da professora/do professor e ponderar que “talvez nossa missão profissional
possa vislumbrar nos alunos a inteligência que lhes é própria e trabalhar com ela como parceira em ambientes
educacionais formais como a escola, por exemplo” (JORDÃO, 2016, p. 43).

Acredita-se que com a prática, adaptada do Portal do Professor, outra importante ferramenta de auxílio às
estagiárias/os estagiários, atingiu-se os objetivos propostos de desmistificação da concepção de literatura e poesia e
discutiu-se abertamente sobre preconceito linguístico, de forma que questionasse as estruturas e concepções sociais
elitizadas e ainda respeitasse a “leitura de mundo” da aluna/do aluno, que, de acordo com Paulo Freire:

É a maneira correta que tem o educador de, com o educando e não sobre ele, tentar a
superação de uma maneira mais ingênua por outra mais crítica de inteligir o mundo.
Respeitar a leitura de mundo do educando significa tomá-la como ponto de partida para a
compreensão do papel da curiosidade, de modo geral, e da humana, de modo especial,
como um dos impulsos fundantes da produção do conhecimento. (FREIRE, 2014, p. 120)

Em tempos de escola sem partido, se faz cada vez mais necessário estimular o pensamento crítico das alunas/dos
alunos para que estas/estes possam se fazer agentes de mudança do mundo, conscientes de sua independência e
das formas de controle e poder que atuam na sociedade.
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