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Resumo

Este artigo apresenta a experiência de tirocínio docente com o objetivo de informar e descrever as
atividades realizadas durante o percurso da disciplina, bem como explicar a relevância do tirocínio
docente, a contribuição na formação profissional, a organização e participação nas atividades e
dificuldades encontradas no decorrer desse processo. A participação deu-se através de observações e
anotações da prática pedagógica no momento das discussões dos textos, acompanhamento da frequência
dos alunos, apresentações de seminários, elaboração e correção das atividades, auxiliando o trabalho
pedagógico até o término das atividades desenvolvidas em sala de aula. Essa participação na prática de
ensino é de suma importância para formação profissional acadêmica, pois, possibilita a percepção das
relações professor-aluno, aluno-atividade e aluno-aluno. Assim, podem-se compreender as atribuições e
vivências do professor de nível superior.

Palavras-chave: Alfabetização e linguística. Formação de professor. Tirocínio docente.

Abstract

This article presents the experience of apprenticeship teaching aiming to inform and describe the activities
carried out during the course of the discipline, as well as explaining the importance of apprenticeship
teaching, contribution in training, organization and participation in the activities and difficulties
encountered in the course this process. The contribution was made through observations and writing of
pedagogical practice at the time of the discussions of texts, monitoring of student attendance, seminar
presentations, preparation and correction activities, assisting the teaching job until the end of the activities
developed in the classroom. This participation in teaching practice is of paramount importance to academic
training, therefore, allows the perception of teacher-student, student-student and student-activity. Thus,
one can understand the roles and experiences of teacher level.

Keywords: Literacy and linguistic diversity. Teacher training. Apprenticeship teaching.
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Introdução

A formação docente da educação superior no Brasil faz parte dos programas de Pós-Graduação enunciados
no Parecer CFE nº 977/65, aprovado em 3 dezembro de 1965. De acordo com este parecer, a
Pós-Graduação na universidade é um sistema especial de cursos exigido pelas condições da pesquisa
científica e pelas necessidades do treinamento avançado.

O objetivo dos programas de Pós-Graduação é proporcionar ao estudante aprofundamento do saber que
lhe permita alcançar elevado padrão de competência científica, não sendo adquirido, portanto, no âmbito
da graduação. Tem a finalidade de oferecer também, dentro da universidade, o ambiente e os recursos
adequados para que se realize a livre investigação científica e onde possa afirmar-se a gratuidade criadora
das mais altas formas da cultura universitária.

De acordo com as normas determinadas pelas Instituições Financiadoras de bolsas para alunos de
Pós-Graduação, o aluno bolsista deve expressar sua experiência docente desenvolvida em uma disciplina
do departamento ao qual o orientador faz parte. Neste sentido, o presente artigo apresenta a experiência
do tirocínio realizado numa disciplina ministrada e supervisionada pela Professora Dr.ª Verônica dos Reis
Mariano Souza, juntamente com minha participação auxiliando no desenvolvimento das atividades desta
disciplina.

A realização do tirocínio foi relevante por permitir a interação e participação ativa com os alunos de nível
superior numa vivência nessa modalidade de ensino. Desta forma, este texto tem o objetivo de informar e
descrever as atividades realizadas durante o percurso da disciplina, bem como explicar a relevância do
tirocínio docente, a contribuição na formação profissional, a organização e participação nas atividades e
dificuldades encontradas no decorrer desse processo.

Linguística e Alfabetização: aspectos gerais

Antes de qualquer coisa, faz- necessário compreender um pouco a respeito da linguística e da
alfabetização. Para tanto, a linguística é o estudo da linguagem e segundo Cagliari (2008), no trabalho
linguístico, existem várias áreas de interesse.

Assim sendo, a linguística é dividida em Fonética (estuda os sons da fala), Fonologia (estuda os sons da
língua em seu aspecto funcional), Morfologia (estuda o signo linguístico), Sintaxe (estuda a combinação
linear de morfemas), Semântica (estuda a natureza, função e usos dos significados), Análise do Discurso
(estuda o som, o significado e a estrutura do texto), Pragmática (estuda a finalidade da linguagem),
Sociolinguística (estuda os problemas da variação linguística e da norma culta), Psicolinguística (estuda o
processo de aquisição da linguagem).

A alfabetização é o ensino das habilidades de codificação e decodificação, ou seja, alfabetizar é a ação de
ensinar a ler e a escrever. Para Cagliari (2008), ler é uma atividade extremamente complexa e envolve
problemas semânticos, culturais, ideológicos, filosóficos e fonéticos. A leitura é a realização do objetivo da
escrita.

Deste modo, a escrita tem por objetivo a leitura, escrever é uma forma de expressão artística e um
passatempo. A escrita diferencia-se de outras formas de representação do mundo, pois quem escreve,
pede ao leitor que interprete o que está escrito.

Neste contexto, faz-se necessário que o professor alfabetizador deve ser um profissional competente,
conhecedor sobre Linguística e suas áreas de interesse. Uma vez que, “se o aluno tiver um conhecimento
errado, seu trabalho vai ser ensinado errado!... Os alunos aprendem o que lhes é ensinado.” (Cagliari,
2008, p. 41).
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A disciplina Linguística aplicada à Alfabetização faz parte do Programa de Graduação do Departamento de
Educação (DED), da Universidade Federal de Sergipe. Esta disciplina é obrigatória para alunos do 3º
período da grade curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia.

Tem como objetivos compreender a alfabetização do ponto de vista linguístico; compreender as
concepções de linguagem e sua relação com o processo de alfabetização; superar a concepção mecanicista
de leitura e escrita; considerar as contribuições da sociolinguística para a alfabetização.

As aulas eram ministradas às quartas-feiras das 19h00 às 23h00, com uma turma composta por 39
alunos, dos quais 38 do sexo feminino e 01 do sexo masculino. A turma era participativa, com boa
frequência representada durante o semestre, houve interação nas discussões dos textos trabalhados e
participação ativa nos seminários e execução do Projeto “Visita ao Museu” e nas apresentações dos grupos
de leitura, realizado na Biblioteca Pública Municipal Clodomir Silva.

A minha participação deu-se logo no início, através da elaboração do planejamento das aulas, na seleção
da bibliografia e das atividades. No decorrer da disciplina, acompanhei as atividades desenvolvidas pela
professora, através dos seguintes temas: Fundamentos linguísticos da alfabetização; Concepção de
linguagem. Linguagem e poder; Alfabetização e variações linguísticas: aspectos fonéticos, sintáticos e
morfológicos; Relação fala – escrita; Significado e contextualização.

Diante dos conteúdos descritos, foram elaboradas discussões e atividades propostas com o intuito de
ampliar e fundamentar o conhecimento dos alunos, que envolveu, principalmente, o papel da linguística
para a aprendizagem dos alunos em processo de alfabetização como também a busca da ressignificação
do processo de alfabetização fragmentado por sílabas e palavras soltas, sem contextualização e significado
para os que aprendem.

Nesse contexto, na primeira unidade foram desenvolvidos conhecimentos sobre a Concepção de
Linguagem segundo os teóricos Vygotsky/ Bakhtin e sua importância para compreensão das
particularidades que fazem parte da linguagem humana. Outro conteúdo abordado foi Linguagem e poder,
mostrando a leitura e escrita como produção da inteligência humana e a língua como instrumento de
poder.

Na segunda unidade, enfatizamos os Fundamentos Linguísticos abordando a caracterização da linguística,
suas variações e a Sociolinguística como instrumentos fundamentais para o trabalho docente no processo
de transição para a leitura e escrita.

Por fim, na terceira unidade, visamos especificar a Linguística e Alfabetização percebendo a relação
fala/escrita, os tipos e formas de trabalhar a leitura em sala de aula, o significado e a contextualização da
leitura e da escrita como primordial para uma aprendizagem significativa. Proporcionamos aos alunos a
elaboração de um Projeto de Leitura para oportunizar o planejamento e a prática dos discentes nessa
atividade.

Na operacionalização das atividades do tirocínio, utilizamos diferentes procedimentos metodológicos como
a leitura, a escrita, aula expositiva, seminários, vivências pedagógicas, elaboração de projetos de
alfabetização e apresentações com contação de histórias. Adotamos uma metodologia que permitiu a
participação dos alunos e certa flexibilidade durante sua aplicação.

Estas atividades foram propostas com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96
(LDBEN), em seu capítulo IV, art. 43, na qual diz que a educação superior tem por finalidade “promover a
divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e
comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação”.

A avaliação foi realizada durante todo o semestre letivo, mediante acompanhamento dos alunos, prova,
participação nas atividades realizadas dentro e fora da sala de aula, bem como os avanços individuais.
Assim, a avaliação é um componente do sistema escolar que possibilita diagnosticar questões relevantes,
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aferir os resultados alcançados, considerando os objetivos propostos e identificar mudanças de percurso
eventualmente necessárias. Ou seja, é parte integrante do processo ensino-aprendizagem, não devendo
reduzir-se apenas à análise dos alunos.

Neste sentido, a avaliação foi um processo contínuo e de caráter diagnóstico, serviu para observar se os
objetivos propostos foram atingidos, a fim de rever a própria prática docente e, criar novas possibilidades
para estimular os alunos a desenvolverem suas potencialidades.

Ao longo do desenvolvimento da disciplina, proporcionamos aos alunos a articulação entre teoria e prática,
que ajudarão na formação do professor, tendo a disciplina alcançado os seus objetivos descritos
anteriormente, uma vez que, a qualidade de sua formação é essencial para a transformação da educação e
do ensino.

Nesse sentido, o professor é o grande agente do processo educacional e por mais que se invista em
equipamentos, em laboratórios, biblioteca, anfiteatros, quadras esportivas, piscinas, campos de
futebol[iii], tudo isso não se configura mais do que aspectos materiais se comparando ao papel e à
importância do professor (CHALITA, 2004).

Operacionalização: da teoria à prática

Iniciamos as atividades com as apresentações formais entre as professoras e os alunos. Esse momento de
diálogo permitiu que nos aproximássemos dos alunos e de suas histórias sobre seu processo de
alfabetização. Apresentamos também o cronograma da disciplina com o dia, datas e os conteúdos que
serão trabalhados durante o semestre. Posteriormente, a professora Verônica introduziu alguns conceitos,
instigando os alunos a participarem da aula, dando suas definições e opiniões. Os conceitos trabalhados
foram: Linguística, Alfabetização e Letramento.

Como destacamos anteriormente, linguística é o estudo da linguagem e a alfabetização ensino da leitura e
da escrita. O letramento é a função social da leitura e da escrita. Segundo Magda Soares (2004),
letramento é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e
façam parte da vida do aluno, ou seja, designa práticas de leitura e escrita. Para entrar nesse universo do
letramento, ele precisa apropriar-se do hábito de buscar um jornal para ler, de frequentar bancas de
revistas, livrarias, e com esse convívio efetivo com a leitura, apropriar-se do sistema de escrita.

Nesse contexto, criticamos a forma de alfabetizar fragmentada por silabação e hierarquização das letras,
isto é, ao método da cartilha. A escola não leva em consideração o que a criança já sabe, o conhecimento
prévio sobre a escrita, produzidos a partir da convivência social. De acordo com Massini-Cagliari (2001), a
criança que é alfabetizada por um professor que se utiliza somente desse método para ensinar, ao
produzir a escrita irá escrever conforme o modelo que lhe é passado pelas cartilhas.

Em outro dia de atividades, trabalhamos sobre os Fundamentos Linguísticos da Alfabetização, destacando
a linguagem como forma de interação social segundo Vigotsky e Baktihn. Para Bakhtin (1988), a
linguagem é constitutiva da existência humana e completamente social. Sua significação e compreensão
pressupõem a interação de diversos organismos. A linguagem é, portanto, fundamental na constituição do
homem, e de acordo com VYGOSTKY (1991), ela desempenha um papel essencial no desenvolvimento do
sujeito enquanto ser social. Para esse teórico o homem é essencialmente um ser social e é através da
linguagem que ele se humaniza, interioriza a cultura, indo mais além, construindo os processos psíquicos
superiores.

Fizemos também neste dia, a leitura e discussão do texto “Alfabetização pelo texto”. Ao fim, realizamos
uma atividade, pedindo aos alunos que listassem, as estratégias e possibilidades de trabalhar com textos
em sala de aula.
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Na aula seguinte, continuamos com o conteúdo trabalhado anteriormente - Fundamentos Linguísticos da
Alfabetização – através de um debate com os alunos, buscando responder as suas indagações. Por fim,
fizemos a leitura do livro “Asas de Papel” do autor Marcelo Xavier (1993), mostrando a importância da
leitura e as diferentes maneiras que um professor pode ler para seus alunos. A partir da leitura do livro,
trabalhamos também a função social da leitura.

Para tanto, é interessante o professor oferecer leituras diversificadas inundando a sala de aula com
diferentes gêneros textuais. Desta maneira, o educador irá incutir no educando o gosto e não a aversão a
leitura, pois ninguém gosta de fazer coisas e que encontra muita dificuldade, e principalmente uma
criança, que recorrerá a outro tipo de informação ou mesmo um passatempo. O professor pode também
lançar mão de diferentes estratégias de leituras para que o aluno aprenda as informações contidas nos
diversos textos (FERNANDES, 2011).

Na última aula do ano, apresentamos os Conhecimentos Técnicos para Alfabetizar, bem como a
importância da leitura e sugestões de como se trabalhar em sala de aula. Finalizando, apresentei a
monografia intitulada “Literatura Infantil: formas de uso na sala de aula” (FERNANDES, 2011) mostrando
na prática, as possibilidades de ensinar através da literatura em suas diversas formas.

Iniciamos outra aula recolhendo as resenhas do livro “Diante das Letras: a escrita na alfabetização”, dos
autores Gladis Massini-Cagliari e Luiz Carlos Cagliari. Logo após, deu-se início as apresentações dos
seminários, os quais os alunos apresentaram-se em grupos formados por três pessoas.

Com o objetivo de apresentar a Pedagogia Freinet na aula subsequente, realizamos uma aula-passeio na
Biblioteca Pública Municipal Clodomir Silva. Para ele, esse tipo de atividade (aula-passeio) tem o objetivo
de trazer motivação, ação e vida para a escola. Foram expostos aos alunos, inicialmente, sobre o
funcionamento e os projetos trabalhados na biblioteca. Depois, houve uma palestra sobre a importância da
leitura, sobre como contar uma historia, destacando a entonação da voz, a expressão corporal e a
motivação frente aos alunos. Ao fim, os alunos participaram ativamente de uma contação de história.

A fim de aprofundar aspectos da Pedagogia Freinet, em outra aula, foi apresentado um documentário
sobre Célestin Freinet. Foi exposto também, um documentário sobre o teórico Lev Vygotsky. Os vídeos
abordavam a trajetória e a teoria dos educadores. Posteriormente, debatemos sobre estes pensadores
com os educandos.

Fizemos uma visita ao Museu da Gente Sergipana, onde inicialmente, assistimos a um vídeo sobre os
pontos turísticos de Sergipe, mostrando a cultura de cada local. Uma das educadoras do museu nos
orientou no que se refere à segurança, atentando para os cuidados individuais ou integridade física dos
mesmos. Logo após a visita, explicamos aos alunos, sobre o Projeto “Visita ao Museu” que os alunos iriam
fazer, os quais teriam orientação a partir da aula seguinte.

Na aula subsequente, começamos com as orientações sobre o projeto que os alunos iriam realizar, a partir
da visita que realizamos no Museu da Gente Sergipana. Em seguida, fizemos uma discussão sobre o
processo de alfabetização na perspectiva de Emília Ferreiro. Realizamos, posteriormente, uma dinâmica
com a música “Canção do carro”. Ao fim, mostramos as várias atividades elaboradas a partir da letra da
música que os alunos poderiam executar com seus futuros alunos em processo de alfabetização, no intuito
de mostrar a relação teoria e prática do cotidiano escolar.

Após algumas semanas de orientação dos projetos, na nossa última aula, realizada novamente na
Biblioteca Pública Municipal Clodomir Silva, ocorreram as apresentações de textos de literatura infantil com
diferentes técnicas de contação de história, com o objetivo de mostrar as possibilidades de trabalhar a
leitura e a escrita no processo de alfabetização. Os grupos apresentaram de forma dinâmica, com diversos
materiais e caracterizados nos personagens dos livros escolhidos.
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Considerações finais

A participação na prática de ensino é de suma importância para formação profissional acadêmica, pois,
possibilita a percepção das relações professor-aluno, aluno-atividade e aluno-aluno. Assim, podem-se
compreender as atribuições e vivências do professor de nível superior. É fundamental que o professor
esteja bem preparado com um conjunto de conhecimentos teóricos e processuais para que possa
transmitir com segurança e qualidade para seus alunos. “Ser professor não supõe o domínio de seu campo
específico de conhecimento, mas sim ter o domínio do conhecimento para ensinar, pois presumi mais do
que uma apropriação enciclopédica”. (RODRIGUES, s/d).

O estágio docente além da grande importância para a aquisição da prática profissional, dando
oportunidade de aplicar na prática toda a parte teórica, mostra também a relevância que tem o educador
na formação pessoal e profissional de seus alunos.

A participação deu-se através de observações e anotações da prática pedagógica no momento das
discussões dos textos; acompanhamento da frequência dos alunos; apresentações de seminários;
elaboração e correção das atividades; auxiliando o trabalho pedagógico até o término das atividades
desenvolvidas em sala de aula.

O tirocínio permitiu um aperfeiçoamento do aprendizado, através da supervisão e orientação da professora
Dr.ª Verônica dos Reis Mariano Souza, que acompanhou todas as atividades desenvolvidas em sala de
aula, dando o suporte teórico e metodológico, como também liberdade para expor ideias e
posicionamentos, esclarecendo dúvidas, partilhando bibliografias e material didático necessário.
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