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RESUMO 

 

O presente trabalho buscou compreender as percepções de alunos da licenciatura em inglês da 

UFMG sobre a disciplina de Estágio Supervisionado (ES) ministrada na modalidade de Ensino 

Remoto Emergencial (ERE) durante a pandemia de COVID-19. Entendemos que a investigação 

das percepções desses professores em formação sobre o ES no contexto da pandemia é de 

grande relevância para a Linguística Aplicada, tendo em vista que se trata de uma experiência 

de ensino e aprendizagem de caráter emergencial e sem precedentes, que causou demandas e 

criou desafios inesperados tanto para professores quanto para alunos. Exploramos as 

percepções de estagiários sobre aspectos particulares ao ES e ao ERE, partindo da compreensão 

de que a formação de professores não deve se resumir à aprendizagem de técnicas e métodos 

de ensino (PENNYCOOK, 2004), mas deve também buscar uma reflexão sobre as escolhas 

didáticas (LEFFA, 2008) e sobre a produção de conhecimento centrada na prática da sala de 

aula, efetivando, assim, uma constante interação entre teoria e prática (CELANI, 2008), e uma 

concepção do ES como um espaço de interlocução e aprendizagem mútua entre os participantes 

envolvidos (GIMENEZ; PEREIRA, 2007). A partir de uma abordagem qualitativa, de cunho 

interpretativista e perspectiva êmica, utilizamos como instrumento para geração de dados os 

questionários, diários reflexivos e entrevistas semiestruturadas com os alunos-professores 

participantes da pesquisa durante o período de observação e intervenção nos campos de estágio. 

Os dados gerados foram analisados indutivamente (ERICKSON, 1986) em busca de temas 

relevantes. Os resultados apontam para uma mudança na dinâmica de interações entre os 

indivíduos envolvidos no ES, na qual, apesar de o ERE facilitar a comunicação entre estagiários 

e professores regentes, alguns alunos-professores não puderam interagir diretamente com os 

alunos das escolas e demonstraram preocupação com esse pouco contato. Os licenciandos 

revelam também uma preocupante sobrecarga de demandas e responsabilidades, que, em alguns 

casos, pode resultar em adoecimento psíquico. 

 

Palavras-chave: formação de professores de inglês; estágio supervisionado; ensino remoto 

emergencial. 
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ABSTRACT 

 

The present work sought to understand Brazilian undergraduate students’ impressions about 

their English Teaching Practicum course taught during the COVID-19 pandemic and its shift 

to the Emergency Remote Teaching (ERT). We understand that the study of teacher education 

in the context of the pandemic is of great relevance for the Applied Linguistics field, specially 

taking into account that it is an emergency and unprecedented teaching and learning experience 

that has created demands and unexpected challenges for both teachers and students. We 

understand that teacher education should not be limited to the learning of techniques and 

teaching methods (PENNYCOOK, 2004), but should also seek reflection on classroom choices 

(LEFFA, 2008) and produce knowledge focused on classroom practice, thus effecting a 

constant interaction between theory and practice (CELANI, 2008). We also acknowledge the 

Teaching Practicum as a space for interlocution and mutual learning among its participants 

(GIMENEZ; PEREIRA, 2007). Set on a qualitative approach, with an interpretive nature and 

an emic perspective, we used questionnaires, reflective diaries and semi-structured interviews 

with the participants of the research during their period of observation and intervention in 

schools, seeking to explore their perceptions on the Teaching Practicum and the ERT. The data 

generated was analyzed inductively (ERICKSON, 1986) in search of relevant topics. The 

results point to a change in the dynamics of interactions among the individuals involved in the 

course, in that case, although the ERT facilitated a greater interaction between student-teachers 

and in-service teachers, trainees who were unable to interact directly with school students 

showed concern with the lack of contact with those students. The participants also reveal a 

worrying overload of demands and responsibilities, which, in some cases, might culminate in 

student mental health issues. 

 

Keywords: English teacher education, English teaching practicum; emergency remote 

teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

A formação de professores deve incluir, além da formação disciplinar específica, a 

formação pedagógica (GATTI, 2010). É nas disciplinas de formação docente que o professor 

se utiliza de teorias para analisar e questionar ações e práticas de ensino (LIMA; PIMENTA, 

2006), toma conhecimento das legislações que regem a profissão e, de fato, aprende a docência 

(SARMENTO; ROCHA; PANIAGO, 2018). É também nesse mesmo espaço que o profissional 

alinha sua prática docente com as necessidades do contexto social e educacional em que se 

encontra, confronta suas crenças e reflete sobre novas formas de fazer educação. 

Na formação inicial, é nas disciplinas de Estágio Supervisionado (ES) que os 

licenciandos, por meio das práticas e intervenções nas escolas de educação básica, aproximam-

se de sua futura realidade de atuação (LIMA; PIMENTA, 2006) e constroem sua identidade 

profissional docente. Assim, o contato e reflexão na e sobre a prática docente caracteriza o ES 

como componente curricular essencial para a formação de professores. No entanto, desde o 

início do ano de 2020, as disciplinas de ES, assim como as demais disciplinas da Faculdade de 

Letras (FALE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), contexto desta pesquisa, 

vêm sendo afetadas pelo surgimento, em fins de 2019, do novo coronavírus, causador da doença 

que ficou conhecida como Corona Virus Disease 2019 (Doença do Coronavírus de 2019 – 

COVID-19). 

Conforme explicarei no decorrer deste trabalho, em março de 2020 a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) caracterizou a doença como uma pandemia.1 Desde então, vários 

países no mundo, inclusive o Brasil, vêm adotando medidas sugeridas pela organização para 

conter ou, pelo menos, diminuir as consequências da pandemia, sendo o distanciamento social 

uma das principais medidas de prevenção ao contágio da doença.2 Essa ação preventiva 

acarretou a suspensão das atividades presenciais nas instituições de ensino em todo o país, 

inclusive na UFMG, a partir de 18 de março de 2020 (ver Anexo 1). A recente retomada das 

atividades curriculares em agosto/2020 ocorreu a partir de flexibilizações, como mudanças 

 

 

1 Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) reporta declaração do diretor-geral da OMS. Disponível em 

<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6120:oms-afirma-que-covid-19-

e-agora-caracterizada-como-pandemia&Itemid=812>. Acesso em 12 jan. 2021. 
2 Cf. <https://coronavirus.saude.gov.br/medidas-nao-farmacologicas>. Acesso em 03 ago. 2020 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6120:oms-afirma-que-covid-19-e-agora-caracterizada-como-pandemia&Itemid=812
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6120:oms-afirma-que-covid-19-e-agora-caracterizada-como-pandemia&Itemid=812
https://coronavirus.saude.gov.br/medidas-nao-farmacologicas
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temporárias nas normas da graduação, e da adoção do regime de Ensino Remoto Emergencial 

(ERE).  

Na modalidade de ERE, a interação entre professores e alunos acontece por meio 

de tecnologias digitais, em encontros síncronos e/ou assíncronos, inclusive na disciplina de 

Estágio Supervisionado. Esta dissertação, portanto, tem como foco de estudo uma disciplina de 

Estágio Supervisionado do curso de Letras-Inglês da FALE/UFMG durante o período de 

adoção do ERE. 

 

1.1 Justificativa de pesquisa 

 

Em um movimento para tentar compreender a vida contemporânea, Luiz Paulo da 

Moita Lopes3 (2006) aposta na adoção de um pensamento mestiço ou nômade. Segundo o autor, 

“como linguistas aplicados, nossa posição deve ser nos situar nas fronteiras onde diferentes 

áreas de investigação se encontram” (p. 99). É nesse sentido que Telma Gimenez (2005) destaca 

a relevância de pesquisas sobre a formação de professores na área e argumenta que “a ampliação 

do escopo da pesquisa em outros referenciais teóricos e sua vinculação com contextos 

específicos não teria nenhuma dificuldade em ser reconhecida como pertinente à LA” (p. 189).  

Considerando o caráter emergencial e sem precedentes da experiência de ensino e 

aprendizagem aqui estudada, Míriam Jorge (2020) acredita que, “como testemunhas deste 

infeliz momento histórico, somos compelidos a criar significados nos campos da linguística 

aplicada e da pesquisa educacional” (p. 247). Neste momento de crise, que combina fatores 

sanitários e econômicos, e que vem causando demandas e criando desafios inesperados tanto 

para professores quanto para alunos, a investigação dos efeitos da pandemia na formação de 

professores, incluindo na de professores de inglês, apresenta-se como de grande relevância para 

a Linguística Aplicada (LA) e para os estudos sobre a formação de professores.  

Isso posto, este trabalho se justifica, portanto, como instrumento para reflexão sobre 

os novos desafios e demandas para a formação de professores e para o ERE. Além disso, esta 

pesquisa tem o objetivo de contribuir para a produção de conhecimento que fomente a tomada 

 

 

3 Como Maria Cláudia Dal’Igna, Renata Scherer e Miriã Silva (2020), com o intuito de dar visibilidade às mulheres 

e aos homens que estou referenciando, adotei o uso do nome e do sobrenome de autores e de autoras quando estes 

são citados pela primeira vez no corpo do texto. 
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de decisões para o ensino e formação de professores nas Instituições de Ensino Superior (IES) 

durante o período de distanciamento físico. 

 

1.2 Objetivos da pesquisa 

 

Esta pesquisa se propôs a investigar e analisar a formação inicial de professores de 

língua inglesa no contexto da disciplina de Estágio Supervisionado I da FALE/UFMG. Como 

mencionado anteriormente, com a suspensão das atividades escolares para conter o avanço da 

COVID-19, as aulas na UFMG foram retomadas somente a partir de 03 de agosto de 2020, 

conforme novo calendário acadêmico (ver Anexo 2). Diante do cenário de suspensão das aulas 

e posterior retomada já na modalidade ERE, o projeto4 que deu início a esta pesquisa precisou 

ser redefinido. Anteriormente, o projeto apresentava, como perguntas de pesquisa, as seguintes 

questões: “Qual é o papel da língua inglesa na sociedade brasileira atual do ponto de vista dos 

professores em formação inicial?” e “A partir de quais práticas se forma um professor de língua 

inglesa para a justiça social?”. Após o retorno das aulas na modalidade ERE, a pesquisa passou 

a se orientar pelas seguintes questões: “Quais foram os impactos da pandemia de COVID-19 

na formação de professores de língua inglesa, especialmente no Estágio Supervisionado?” e “O 

que esses professores dizem sobre essa experiência de formação?” 

Assim, após essa reformulação do projeto inicial, esta pesquisa teve como objetivo 

geral conhecer as percepções de licenciandos em Letras-Inglês sobre sua experiência de Estágio 

Supervisionado, ofertado na modalidade de Ensino Remoto Emergencial (ERE). 

São também objetivos específicos desta pesquisa: 

• descrever a disciplina de Estágio Supervisionado na modalidade ERE;  

• conhecer as percepções dos licenciandos acerca do Estágio Supervisionado na 

modalidade ERE;  

• identificar o impacto do Estágio Supervisionado na modalidade ERE na 

formação de professores a partir das reflexões de estagiários. 

 

 

 

4 O projeto definitivo desta pesquisa foi aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em Estudos 

Linguísticos (PosLin) da UFMG em 14/07/2020. No entanto, como será explicado, o projeto precisou ser 

reformulado.  
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1.3 Organização da dissertação 

 

Este trabalho discorre sobre a formação de professores de inglês na disciplina de 

Estágio Supervisionado na modalidade de Ensino Remoto Emergencial durante a pandemia de 

COVID-19. Além do capítulo introdutório, esta dissertação se organiza em outros três capítulos 

e uma conclusão. O segundo capítulo apresenta a revisão da literatura utilizada na pesquisa. 

Nele, discuto a base de conhecimentos que vigora na formação inicial de professores de inglês 

e trago o conceito de práxis para se pensar a teoria e a prática docente em uma relação dialógica. 

Na sequência, faço um retorno aos marcos legais da implantação do Estágio Supervisionado 

nos cursos de formação de professores até a BNC-Formação de 2019 e as várias concepções de 

prática durante a trajetória da disciplina. As concepções de Estágio Supervisionado e a 

organização da grade curricular no curso de Letras-Inglês na UFMG são apresentadas em 

seguida. Feita essa discussão, apresento o contexto da pandemia de COVID-19 e seus impactos 

na educação superior, principalmente na formação de professores e na disciplina de Estágio 

Supervisionado.   

No terceiro capítulo, apresento o percurso metodológico adotado nesta investigação 

que possui cunho qualitativo. Nesse sentido, discorro sobre as características de uma pesquisa 

qualitativa interpretativista, e caracterizo a perspectiva da investigação como êmica, ou seja, a 

partir do ponto de vista dos informantes. Depois disso, trato sobre a abordagem de cunho 

etnográfico e o método do estudo de caso múltiplo, já que discorro sobre as experiências 

distintas de três participantes. Caracterizo, também, o contexto de pesquisa, a disciplina de 

Estágio Supervisionado I, e descrevo as atividades desenvolvidas durante o período de geração 

de dados. A seguir, descrevo os procedimentos e instrumentos utilizados na geração de dados, 

como questionários, diários reflexivos e entrevistas. Por fim, apresento os participantes da 

pesquisa, três estagiários alunos da disciplina de Estágio Supervisionado I. 

No quarto capítulo, apresento e discuto os dados gerados a partir dos três 

participantes. A análise e discussão desses dados buscou identificar as percepções dos 

licenciandos frente à experiência de Estágio Supervisionado em Ensino Remoto Emergencial. 

O quinto e último capítulo traz a conclusão deste trabalho, que trata das implicações 

desta pesquisa e oferece sugestões para pesquisas futuras. 

  



 

 

14 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo, apresento o percurso teórico traçado para compreensão dos 

processos de formação de professores mobilizados pela disciplina de Estágio Supervisionado 

no Ensino Remoto Emergencial. Inicio o capítulo discutindo a formação de professores de 

Línguas Estrangeiras (LE) na Linguística Aplicada. A seguir, retomo o percurso histórico das 

bases legais do Estágio Supervisionado na formação de professores até os dias atuais e 

apresento discussão sobre o caráter teórico-prático da disciplina. Argumento, então, sobre a 

formação de professores, especialmente a formação inicial e o estágio supervisionado, como 

espaço importante para refletir e discutir a condição docente. Por fim, discuto o Ensino Remoto 

Emergencial e a questão do estágio das licenciaturas no ERE.  

 

2.1 Formação de professores 

 

Considerando a metáfora da árvore para a representação do desenvolvimento 

profissional de professores, a formação inicial se encontraria nas raízes que, segundo Clarissa 

Jordão e Francisco Fogaça (2012), comportam “questões relevantes para a base do 

conhecimento adquirido” (p. 503). Os autores, no entanto, constatam que o paradigma arbóreo, 

ao pressupor uma unidade central responsável por conectar uma ou mais partes, não dá conta 

do mundo complexo, globalizado e múltiplo (MENEZES DE SOUZA, 2011) no qual vivemos. 

Na formação de professores, Jordão e Fogaça entendem que  

 

a metáfora da árvore sugere que possamos pensar em etapas que se sucedem 

mais ou menos de forma homogênea e linear, uma conduzindo à outra – 

mesmo que não seja da mesma forma, com todos os indivíduos, carregará 

sempre a ideia de uma estrutura organizadora. Quando o desenvolvimento se 

completa, dá-se início a uma fase de declínio, na qual o centro de energia 

(unidade principal) interrompe as divisões biunívocas ou dicotômicas e o ser 

começa a morrer tanto biológica como profissionalmente. Há uma ideia de 

fatalidade programada enraizada nesse pensamento (JORDÃO; FOGAÇA, 

2012, p. 499). 

 

 

Lynn Mário Menezes de Souza (2011), sugere a metáfora do rizoma que é, segundo 

o autor, “um modelo, uma metáfora da complexidade em que nós vivemos hoje” (p. 282). Souza 

argumenta que, ao contrário da metáfora da árvore, na qual “o nosso papel já foi pré-

identificado, nós só temos que seguir o ‘script’ que alguém escreveu pra nós” (p. 282). Ao 

assumirmos a metáfora do rizoma,  
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da complexidade, da pluralidade, ou seja, da confusão, aí que surge nossa 

responsabilidade: onde que eu estou? Que confusão é essa? Como que eu vou 

entender, traduzir esta aparente confusão em algo que faz sentido? E essa 

interpretação dessa confusão vai ser responsabilidade minha. E como é uma 

aparente confusão que não tem início, meio, nem fim, eu que vou tentar 

interpretá-la o tempo todo, vou dialogar com essa complexidade o tempo todo, 

e eu tenho que assumir a responsabilidade por esse diálogo (MENEZES DE 

SOUZA, 2011, p. 282). 

 

 

A abertura para um diálogo permanente proporcionada pela perspectiva rizomática, 

abre novos caminhos para se pensar um projeto de formação de professores e, segundo Jordão 

e Fogaça (2012), possibilita, inclusive, que formadores ocupem posições “mais flexíveis e 

receptivas às questões trazidas pelos próprios professores em formação” (p. 505). Para os 

autores, ao fugir da sistematização e hierarquização, tradicionais à metáfora da árvore, 

permitimo-nos voltar nossa “atenção para questões voltadas para a ordem da conectividade, da 

heterogeneidade, da multiplicidade das representações que os professores fazem de si mesmos 

e uns dos outros em sua formação” (JORDÃO; FOGAÇA, 2012, p. 506).  

Para António Nóvoa (1992), a formação docente “pode desempenhar um papel 

importante na configuração de uma ‘nova’ profissionalidade docente” (p. 12), já que, nas 

palavras do autor, é na formação de professores “que se produz a profissão docente” (p. 6). No 

caso da formação de professores de língua estrangeira, ela foi marcada, segundo Denise Ortenzi 

(2007) pela “dependência cultural, [pel]a falta de condições para o desenvolvimento da 

identidade do professor como intelectual, e [por] um papel secundário atribuído à formação em 

língua estrangeira” (p. 122). 

Maria Antonieta Celani (2008) entende que o resultado dessa educação profissional 

deve ser um docente que está “em um processo de educação permanente, de produção de 

conhecimento centrado na sala de aula, inserido na prática e não derivado apenas de um método 

ou de um modelo teórico, em constante interação entre teoria e prática” (p. 37). A autora 

advoga, ainda, pela construção de uma prática profissional competente por meio do 

“conhecimento na ação” e do desenvolvimento da prática como dependente da “reflexão no 

uso” (p. 27). 

O “lócus privilegiado” para a formação docente é a universidade (CELANI, 2008; 

VOLPI, 2008). São as instituições de ensino superior que, segundo Marina Volpi (2008), 

possuem a capacidade de realizar uma formação de professores que seja “concreta, prática, 

adequada às necessidades de atuação dos docentes e que permita a integração dos 
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conhecimentos teóricos com a prática, possibilitando ao futuro professor a realização de seu 

trabalho com segurança e competência” (p. 138). A autora defende que a formação docente 

deve se encarregar de fornecer, aos futuros professores, as “ferramentas” que  

 

lhe possibilitem não somente aplicar técnicas estandardizadas e consagradas, 

mas aprender a elaborar novas estratégias para seu fazer pedagógico, buscar 

novos rumos para sua compreensão da realidade, enfim, novas perspectivas 

para abordar, enfrentar e resolver os problemas com que se depara (VOLPI, 

2008, p. 140). 

 

Nas próximas seções, tratarei sobre a base de conhecimento da formação de 

professores e do estágio supervisionado, trago, também, um breve recorte sobre pesquisas 

desenvolvidas recentemente na Linguística Aplicada. 

 

2.1.1 A base de conhecimento da formação de professores 

 

Historicamente inserida no paradigma positivista, a base epistemológica para a 

formação de professores se estruturava, nas palavras de Karen Johnson (2006), 

 

em torno do pressuposto de que os professores poderiam aprender sobre o 

conteúdo que deveriam ensinar (língua) e as práticas de ensino (como melhor 

ensiná-lo) em seu programa de formação de professores, observar e praticá-la 

no estágio de ensino e desenvolver competências pedagógicas durante os anos 

de indução ao magistério (JOHNSON, 2006, p. 238).5 

 

 

Contudo, a emergência de novos paradigmas que questionam essa “centralidade do 

conhecimento de ‘conteúdo’ e problematizam a relação teoria e prática” (GIMENEZ, 2005, p. 

186) têm apontando para diferentes concepções para a aprendizagem profissional de 

professores de LE (JOHNSON, 2006). A partir disso, Telma Gimenez (2005) discute, inclusive, 

que a “vinculação tradicional com a Lingüística e Literatura como principais áreas norteadoras 

da preparação de profissionais na área de ensino de línguas começa a ganhar contornos 

diferenciados” (p. 186). 

Nesse novo paradigma em questão, a aprendizagem de professores de LE, segundo 

Johnson (2006, p. 237), acontece de forma “normativa e ao longo da vida, como emergente de 

 

 

5 Tradução minha, assim como em todos os demais trechos traduzidos a partir de originais em inglês no restante 

deste trabalho. 
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e por meio de experiências em contextos sociais”. Os professores de LE passam a ser 

compreendidos como “usuários e criadores de formas legítimas de conhecimento que tomam 

decisões sobre como melhor ensinar seus alunos em contextos sociais, culturais e históricos 

complexos” (p. 239). Segundo a autora, a virada sociocultural expôs, ainda, “uma lacuna 

epistemológica entre como os formadores tradicionalmente prepararam os professores de LE 

para fazer seu trabalho e como os professores realmente aprendem a ensinar e realizar seu 

trabalho” (p. 237). Dessa forma, nas palavras dessa autora, a partir do ponto de vista 

epistemológico da virada sociocultural,  

 

o conhecimento que informa a atividade não é apenas abstraído da teoria, 

codificado em livros didáticos e construído por meio de formas baseadas em 

princípios para examinar fenômenos, mas também emerge de um processo 

dialógico e transformador de reconsiderar e reorganizar experiências vividas 

por meio de construtos teóricos e discursos publicamente reconhecidos e 

valorizados nas comunidades de prática que detêm o poder (JOHNSON, 2006, 

p. 241). 

 

 

Nesse sentido, Gimenez (2005, p. 187) acredita na contribuição da Linguística 

Aplicada para a formação de professores. Para a autora, a LA, ao se voltar para “questões 

políticas e sociais vinculadas ao uso da linguagem em diferentes contextos” (p. 187), na medida 

em que “está orientada para problemas de uso da língua, tem preocupação com questões práticas 

e reconhece o caráter social da língua” (p. 187), tem proporcionado contribuições relevantes 

para a formação de professores de línguas, inclusive ao possibilitar que “futuros professores 

construam suas visões sobre seu papel na educação pelas línguas” (GIMENEZ, 2005, p. 187). 

Em um capítulo que enfoca os aspectos políticos relacionados à formação de 

professores de línguas estrangeiras,  Vilson Leffa (2008) enfatiza a distinção entre “treinar” e 

“formar” professores. Nas palavras do autor, um treinamento de professores consiste do “ensino 

de técnicas e estratégias de ensino que o professor deve dominar e reproduzir mecanicamente, 

sem qualquer preocupação com sua fundamentação teórica” (LEFFA, 2008, p. 355). Essa 

perspectiva concebe “a preparação profissional como a familiarização dos alunos-professores 

com técnicas e habilidades para serem aplicadas em sala de aula” (RICHARDS; NUNAN, 1990 

apud LEFFA, 2008, p. 355). Em comparação, o autor entende a formação como um processo 

contínuo, uma “preparação mais complexa do professor, envolvendo a fusão do conhecimento 

recebido [a teoria] com o conhecimento experimental [a prática] e uma reflexão sobre esses 

dois tipos de conhecimento” (p. 355), a reflexão, por sua vez, retroalimenta a teoria, o que dá 

início a um novo ciclo (LEFFA, 2008).  
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A formação de professores busca “a reflexão e o motivo por que uma ação é feita 

da maneira que é feita” (LEFFA, 2008, p. 355), ou seja, há “uma preocupação com o 

embasamento teórico que subjaz à atividade do professor” (p. 355). O treinamento pode ser, 

para Leffa (2008), então, definido como uma preparação que produz “resultados imediatos” (p. 

355), seguindo uma linha “horizontal, serial e sequencial, onde não há retorno; inicia e termina 

com a prática”, limitando-se ao “aqui e agora” (p. 356). A formação, em contrapartida, “é vista 

como uma preparação para o futuro”, “a formação olha além” (p. 355).  

Alastair Pennycook (2004) também pontua que a aprendizagem para a docência não 

se resume a “aprender um conjunto de conhecimentos e técnicas”, concepção predominante nos 

anos 70 (JOHNSON, 2006). Segundo Pennycook, na formação de professores  

 

trata-se também de aprender a trabalhar em um espaço político sociopolítico 

e cultural complexo e negociar maneiras de fazê-lo com nossas histórias, 

medos e desejos passados; nossos próprios conhecimentos e culturas; os 

desejos e preferências de nossos alunos; e as restrições institucionais e 

colaborações (PENNYCOOK, 2004, p. 333). 

 

 

Contudo, Gimenez (2005) argumenta que, apesar de as “diretrizes de formação de 

professores enfatizarem a necessidade de se pensar a prática a partir de todas as disciplinas do 

currículo, esta geralmente fica relegada às atividades de prática de ensino” (p. 187). Ainda 

segundo a autora, a LA tem se empenhado a “se afirmar como área teórica e não apenas prática”, 

já que “teoria e prática não se dissociam neste campo disciplinar” (p. 187). Gimenez acredita 

que “o reconhecimento desta vinculação faz com que a LA seja uma das áreas fundamentais a 

compor a base de conhecimento profissional no ensino de línguas” (2005, p. 187). É dessa 

vinculação teoria e prática que passaremos a falar na próxima seção. 

 

2.1.2 A práxis e o Estágio Supervisionado na formação de professores 

 

Considerando a virada sociocultural mencionada anteriormente, a tradicional 

dicotomia entre teoria e prática pode ser considerada contraprodutiva (JOHNSON, 2006). 

Dessa forma, podemos destacar o conceito aristotélico de práxis como mais adequado para se 

pensar a formação de professores (JOHNSON, 2006; CALVO; FREITAS, 2011). Luciana 

Calvo e Maria Adelaide Freitas (2011, p. 239) defendem que “ao invés de colocar a teoria e a 

prática em oposição ou como dicotômicas, é necessário que os próprios docentes tenham a 

concepção de que elas possuem uma relação dialógica”, na qual uma se alimenta e se reconstrói 
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a partir da outra. Assim, por meio do conceito de práxis, “postula-se que a teoria e a prática 

informam uma à outra, de modo que o processo transformativo, daí resultante, por sua vez, 

informa o trabalho do professor” (CALVO; FREITAS, 2011, p. 239).  

Telma Gimenez e Fabiana Pereira (2007) compartilham dessa reflexão sobre a 

formação inicial e entendem o estágio supervisionado como mais que apenas um espaço de 

prática para os alunos-professores. Segundo as autoras, essa etapa “se configura como um 

espaço de interlocução mútua entre os formadores, estagiários e professores colaboradores” (p. 

97) e que, segundo Elaine Mateus e suas colaboradoras (2002), deve assumir “a 

responsabilidade de formar profissionais conscientes de sua atuação social, capazes de 

contribuir para a mudança da realidade em que vivem” (p. 44). 

A formação inicial, no contexto do Estágio Supervisionado, pode ser entendida 

como, nas palavras de Telma Gimenez (2013), “o engajamento em práticas profissionais por 

meio de trajetórias no interior da comunidade, integrando membros com diferentes graus de 

experiência e conhecimento” (p. 50). A autora ainda discute como os cursos de licenciatura, por 

meio da formação de professores, “ao possibilitarem a interação entre membros novatos dessa 

comunidade (os estudantes ou estagiários) com membros mais experientes (os professores das 

escolas e os professores universitários), promovem situações potencialmente geradoras de 

novas identidades e, portanto, de aprendizagem” (GIMENEZ, 2013, p. 50). 

Nas palavras de Leina Jucá (2019), o estágio, ao consolidar a relação entre as 

disciplinas de LE ofertadas na graduação,  

 

procura, por um lado, resgatar as experiências do aprender e refletir sobre elas; 

e, por outro lado, se valer desse resgate e dessas reflexões para a construção 

das experiências do ensinar, considerando, é claro, as mais diversas 

perspectivas teóricas que informam o ensino-aprendizagem de uma LE (p. 

108). 

 

 

Na Linguística Aplicada, estudos recentes sobre a formação de professores de LE 

têm se dedicado a explorar questões diversas, tanto na formação inicial quanto na formação 

continuada. Em um exame do caderno de resumos6 dos trabalhos apresentados no 12º 

Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada (CBLA), realizado em julho de 2019, em Vitória 

(ES), dos 80 trabalhos submetidos no tópico de Formação de Professores, cerca de 35 

 

 

6 O caderno de resumos do XII CBLA, realizado em 2019, pode ser encontrado em <https://alab.org.br/xii-cbla>. 

Acesso em 05 abr. 2021.   

https://alab.org.br/xii-cbla
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comunicações se dedicaram a formação inicial de professores de LE. O Estágio Supervisionado 

foi abordado por apenas 6 trabalhos, que se dedicaram a investigar a experiência e construção 

de sentidos na disciplina, questões relacionadas ao currículo e o uso da abordagem híbrida, ou 

seja, a combinação entre ensino presencial e remoto. 

Andréa Mattos e Érica Caetano (2019a), a partir dos conceitos de memória e pós-

memória e de experiências, analisaram a influência de acontecimentos históricos na identidade 

de professores de inglês. As autoras também investigaram, em um curso de especialização para 

professores de inglês, a forma como questões de empoderamento, agência, pertencimento e o 

desejo de ser professor se relacionam com o uso dos sentidos do corpo humano em narrativas 

sobre ensino e aprendizagem de inglês (MATTOS, CAETANO, 2019b). Os resultados mostram 

um conjunto de narrativas relacionadas aos sentidos humanos que podem estar associadas a 

questões de empoderamento, agência, pertencimento e ao desejo de ser professor de inglês. 

Em um artigo de 2019, Mattos, Jucá e Jorge apresentam pesquisas e propostas7 para 

a formação de professores nos âmbitos inicial e continuada, além do ensino de línguas, que 

adotam uma perspectiva crítica (CERVETTI; PARDALES; DAMICO, 2001). As autoras 

concluem que os trabalhos realizados pelo núcleo “buscam contribuir para que os participantes 

possam desenvolver um senso de responsabilidade em relação a questões críticas em nossa 

sociedade atual” (MATTOS; JUCÁ; JORGE, 2019, p. 86). 

Rosane Pessoa, Maria Eugênia Andrade e Edilson Ferreira (2018) discutem a 

implementação de um outro curso de formação continuada voltado para professores de inglês 

da escola básica. Motivado pela iniciativa governamental de criar a Rede Nacional de Formação 

Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública8, segundo os autores, 

o curso de extensão teve como objetivo a promoção do “desenvolvimento da competência 

discursiva em inglês dos professores; reflexões sobre o ensino crítico de inglês alicerçado em 

discussões teóricas e pedagógicas; e a problematização de práticas e discursos naturalizados 

 

 

7 As pesquisas e projetos relatados pelas autoras foram desenvolvidos pelo Núcleo Parceiro de Belo Horizonte e 

Região, filiado ao Projeto Nacional de Formação de Professores nas Teorias dos Novos Letramentos e 

Multiletramentos, coordenado pela Profa. Dra. Walkyria Monte Mór e pelo Prof. Dr. Lynn Mario Trindade 

Menezes de Souza. 
8 Criado em 2004, o programa, coordenado e subsidiado técnico e financeiramente pelo MEC, busca contribuir 

para a melhoria do trabalho de professores de educação básica dos sistemas públicos através de materiais e cursos 

a distância e semipresenciais organizados pelas instituições que fazem parte da Rede Nacional de Formação de 

professores. As áreas de formação do programa são: alfabetização e linguagem, educação matemática e científica, 

ensino de ciências humanas e sociais, artes e educação física. Cf. <http://portal.mec.gov.br/rede-nacional-de-

formacao-continuada-de-professores/apresentacao>. Acesso em 02 abr. 2021.  

http://portal.mec.gov.br/rede-nacional-de-formacao-continuada-de-professores/apresentacao
http://portal.mec.gov.br/rede-nacional-de-formacao-continuada-de-professores/apresentacao
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sobre inglês, educação de línguas, formação de professores e questões sociais” (PESSOA; 

ANDRADE; FERREIRA, 2018, p. 341). O estudo, fundamentado na Análise de Discurso 

Crítica, evidencia e discute práticas discursivas tradicionais sobre conteúdo, relação professor-

aluno e linguagem produzidas pelos professores participantes do curso. Pessoa, Andrade e 

Ferreira (2018) apontam que, após o curso, os relatos dos professores participantes  

 

destacam a relevância de problematizar questões da realidade dos alunos, a 

importância da interação para a construção do conhecimento e o 

reconhecimento de que o uso do inglês constituiu o maior choque do curso, 

mas também o maior ganho que tiveram. (p. 363) 

 

 

 Estudos recentes têm se voltado, também, para pensar a formação docente, 

inclusive o Estágio Supervisionado, por uma ótica decolonial, ou seja, uma perspectiva que 

desafia e questiona as epistemologias e estruturas de poder coloniais (MIGNOLO, 2008; 

QUIJANO, 2005). Julma Borelli, Viviane Silvestre e Rosane Pessoa (2020) assumem a 

decolonialidade como uma possibilidade de ressignificação de suas práxis e argumentam a 

favor de uma formação de professores nessa perspectiva. As autoras discutem três exemplos de 

práxis em diferentes contextos, a saber: curso de graduação, PIBID9 e estágio supervisionado e 

elas acreditam que,  

para fazer frente aos desafios que enfrentamos na formação de professores de 

línguas, não devemos apenas construir espaços de fala, onde subjetividades, 

vozes, saberes e corpos invisibilizados/silenciados pela matriz colonial de 

poder possam ser ouvidos e vistos, e onde os relacionamentos são fortalecidos; 

mas também lutar para coletividade, pluralidade e localidade (BORELLI; 

SILVESTRE; PESSOA, 2020, p. 319, grifo das autoras). 

 

Nesse sentido, Alexandre Cadilhe e Henrique Leroy (2020) e Mariana Mastrella-

de-Andrade (2020) discutem a adoção de perspectivas decoloniais em disciplinas de ES. 

Cadilhe e Leroy (2020) argumentam a favor de uma formação de professores de línguas que 

vise “preparar futuros docentes para a atuação em salas ricas, diversas e conflituosas” (p. 264). 

Para isso, os autores elencam três princípios orientadores, conforme discutido a seguir.  

O primeiro princípio propõe que formadores entendam o ES como um espaço “que 

privilegie o diálogo e a escuta atenta das vozes dos estagiários, de modo que suas demandas, 

 

 

9 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) oferece bolsas aos alunos de cursos de 

licenciatura que se dediquem à uma experiencia de inserção em escolas públicas. Segundo o MEC, o programa 

visa antecipar o vínculo entre licenciandos e escolas públicas. Cf. <http://portal.mec.gov.br/pibid>. Acesso em 02 

abr. 2021. 

http://portal.mec.gov.br/pibid
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questões e reflexões sejam acolhidas, sobretudo as que denunciam as diversas colonialidades 

opressoras, sejam elas raciais, sociais, de gênero, sexualidade, etc” (CADILHE; LEROY, 2020, 

p. 265).  

No segundo princípio, os autores defendem que os eventos de letramento situados 

“no espaço da universidade colonizada, colonizadora e, sobretudo, eurocêntrica”, devem  

 

privilegiar dispositivos que deem conta da produção de discursos que 

engendrem a construção de uma memória coletiva sobre a vida na sala de aula, 

valorizando narrativas de (re)existência diante das colonialidades do ser e do 

saber, desafiando as práticas de letramento com seus eventos de letramento 

dominantes/globais em detrimento dos letramentos vernaculares/locais 

(CADILHE; LEROY, 2020, p. 265). 

 

 

Por fim, o terceiro princípio propõe uma ressignificação das práticas de linguagem 

nas práticas de regência dos estagiários. Cadilhe e Leroy (2020) entendem que os projetos de 

regência do ES “devem ser situados nos saberes locais e colocad[o]s em diálogo com saberes 

globais, de forma crítica, reflexiva e valorizando epistemologias do sul” (p. 265). 

Mastrella-de-Andrade (2020) discute, também sob a ótica decolonial, uma 

experiência de ES desenvolvido integralmente dentro de uma escola pública, especialmente a 

maneira como a disciplina é estruturada, o papel da autora como professora formadora e o papel 

dos sujeitos da escola pública na formação dos professores de inglês. Segundo a autora, nessa 

experiência, “a prática da observação de aulas enquanto o passo que deveria necessariamente 

anteceder o acesso das/os professoras/es estagiárias/os à regência” (p. 210) em uma estrutura 

tradicional do ES foi rompida. No novo modelo, o conhecer, da escola e da sala de aula de 

inglês, “se daria nas relações construídas em sala de aula, não à distância através de observação” 

(MASTRELLA-DE-ANDRADE, 2020, p. 210). 

Quanto ao papel dos sujeitos da escola, Mastrella-de-Andrade (2020) demonstra 

que desenvolver o ES dentro de uma escola pública permitiu que um adentrarparaficar 

ocorresse naquele espaço. Segundo a autora, adentrarparaficar “não significa aceitar a escola 

como ela está, mas enxergar-se implicado em suas realidades e, assim, relacionar-se com ela 

como quem, de alguma maneira, passa a pertencer ali” (p. 210). Para a autora, “é no ato e na 

atitude de adentrarparaficar que se construiu a experiência decolonial de formação docente de 

que falo: ganhamos diferentes visões de quem são as/os alunas/os da escola e as professoras de 

inglês se tornaram também professoras formadoras” (MASTRELLA-DE-ANDRADE, 2020, p. 

210, grifo da autora). 
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Por fim, enquanto professora formadora, realizar o ES fora da universidade, 

implicou, para a autora, “abrir mão do meu saber-poder, desistir de minha posição de quem 

‘sabe’ como ensinar a ensinar e de quem ‘sabe’ melhor avaliar as diversas situações de ensino 

que vivenciam as/os professores/as estagiárias/os sob minha orientação” (MASTRELLA-DE-

ANDRADE, 2020, p. 211).  

O estágio supervisionado, portanto, por configurar essa etapa importante na 

formação de professores e se constituir como campo epistemológico (PIMENTA; LIMA, 2017) 

bastante frutífero, apresenta-se como de extrema relevância para investigações na LA, 

principalmente em um contexto de pandemia e flexibilizações emergenciais na disciplina. Na 

seção seguinte, farei um breve retorno aos marcos legais do ES na formação de professores. 

 

2.2 O Estágio Supervisionado 

 

Hoje, o Estágio Supervisionado é um dos fundamentos da formação dos profissionais 

da educação, de acordo com o Art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) (Lei nº 9.394), de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996). No entanto, durante 

muito tempo a “prática de ensino”, como era chamada, possuía caráter de imitação dos modelos 

teóricos existentes e não configurava componente obrigatório dos cursos de formação.  

Nesta seção, portanto, faremos um resgate histórico das concepções e práticas de 

Estágio Supervisionado presentes em dispositivos legais anteriores e posteriores à LDBEN de 

1996 até a presente data. Esse resgate visa apresentar as alterações mais relevantes e suas 

implicações para a articulação entre teoria e prática na formação de professores. Como Rosana 

Andrade e Marilene Resende (2015), acreditamos que o resgate dessas normatizações é 

“fundamental para todos os envolvidos no processo formativo”, já que “traduzem concepções 

de formação profissional, especialmente de formação de professores” (p. 58). 

 

2.2.1 Escolas Normais e a prática como imitação 

 

Criada na Província do Rio de Janeiro, pela Lei n° 10, de 1835, a primeira Escola 

Normal do Brasil foi concebida para “nela se habilitarem as pessoas que se destinarem ao 

magistério da instrução primária e os professores atualmente existentes que não tiverem 

adquirido necessária instrução nas escolas de ensino mútuo” (RIO DE JANEIRO, 1835, Artigo 

1º). Antes da Lei Orgânica do Ensino Normal, Decreto-lei nº 8.530 de 1946, (BRASIL, 1946), 
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cada estado possuía uma legislação própria para as Escolas Normais. Em geral, as primeiras 

escolas brasileiras possuíam um currículo, nas palavras de Leonor Tanuri (2000, p. 66) 

“bastante rudimentar, não ultrapassando o nível e o conteúdo dos estudos primários”. Contudo, 

Selma Pimenta (2012) atesta a presença de algum tipo de prática, fosse ela “explícita, sob forma 

de disciplina, ou implícita, sob a forma de recomendação, orientação etc.” (p. 32), no campo 

profissional (ensino primário) na formação de professores em todos os estados brasileiros. 

Em 1931, o Estatuto das Universidades Brasileiras (BRASIL, 1931) dispôs sobre a 

adoção do sistema universitário de ensino superior e a criação de institutos, como a Faculdade 

de Educação, Ciências e Letras, que eram responsáveis pela formação de pessoas para o 

exercício do magistério em escolas secundárias. Com o Decreto-Lei nº 1.190 (BRASIL, 1939), 

de abril de 1939, a Faculdade Nacional de Filosofia passa a formar bacharéis em diversas áreas 

no curso de Pedagogia, que possuía a duração de 3 anos. Para a formação de professores, o 

Decreto incluía, também, um curso de Didática com duração de 1 ano, instituindo, assim, o 

conhecido esquema 3 + 1, ou seja, três anos de formação específica (bacharelado) e um ano de 

formação pedagógica, que perduraria por várias décadas, o que estabeleceria “uma nítida 

fragmentação entre a formação nos conteúdos específicos e a formação pedagógica” 

(ANDRADE; RESENDE, 2010, p. 235). 

Em janeiro de 1946 foi promulgado o Decreto-Lei nº 8.530, a Lei Orgânica do 

Ensino Normal, que corrige “a situação diferenciada e desigual do ensino Normal nos estados” 

(PIMENTA, 2012, p. 33). A referida lei estabelece que as Escolas Normais deveriam formar 

professores e habilitar administradores para as escolas primárias, além de “desenvolver e 

propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância” (BRASIL, 1946, Art. 

1º). Sobre a Prática de Ensino, a Lei afirma que esta seria “feita em exercícios de observação e 

de participação real no trabalho docente, de tal modo que nela se integrem os conhecimentos 

teóricos e técnicos de todo o curso” (Art. 14, alínea d). A Lei Orgânica prevê, ainda, a 

“existência de escola primária anexa, para a demonstração e prática de ensino” (BRASIL, 1946, 

Art. 46, alínea f) como exigência mínima para a outorga de mandato de ensino normal. 

Somente em 1962, por meio do Parecer nº 292 do Conselho Federal de Educação, 

é que a Prática de Ensino, sob forma de Estágio Supervisionado, assumiu caráter de componente 

mínimo curricular obrigatório para todos os cursos de formação de professores da época. 

Conforme o Parecer, o Estágio deveria ocorrer em escolas da rede de ensino com a duração de 

um semestre letivo. Durante o Estágio Supervisionado, “o futuro professor seria assistido por 

educadores especialmente designados para orientá-lo, trazendo para a discussão os êxitos e 
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erros cometidos pelo aluno estagiário” (ANDRADE; RESENDE, 2010, p. 236). Em 1969, o 

Parecer nº 627/69 do Conselho Federal de Educação estabeleceu o tempo mínimo de 5% da 

carga horária total do curso de Pedagogia para o Estágio Supervisionado (BRASIL, 1969). 

Como podemos ver, apesar dos progressos referentes a regulamentação do Estágio 

Supervisionado, a prática ainda era entendida, segundo Selma Pimenta (1995), como a 

“imitação de modelos teóricos existentes, bem como a observação de práticas bem-sucedidas” 

(p. 59).  A autora, ao examinar a profissão de professor primário na época, constata que o 

magistério não possuía caráter de profissão, mas sim de ocupação, exercida, majoritariamente, 

por mulheres de classes economicamente favorecidas, “e cuja característica marcante era ser 

uma extensão do lar, do papel de mãe e coerente com o de esposa” (p. 59). Logo, a prática 

exigida para a formação de professores perdeu sua utilidade e ficou reduzida a algumas 

disciplinas do currículo (prática curricular), resultando, então, em uma prática de natureza 

teórica (PIMENTA, 1995) distanciada da realidade. 

Até o final dos anos 60, a prática de ensino continuou sendo entendida como uma 

imitação de modelos, sem fazer distinção entre os diferentes contextos escolares. Arlete Didone 

(2007) afirma que “a prática docente era caracterizada pela ‘observação’ e ‘reprodução de bons 

modelos’ os quais, notadamente, não eram os condizentes com a diversa realidade brasileira” 

(p. 6).  

Nas palavras de Terezinha Biazi, Telma Gimenez e Lídia Stutz (2011), comumente 

denominado “modelo artesanal”, a prática como sinônimo de imitação de modelos é 

caracterizada pela “tentativa de se captar quais características poderiam ser transmitidas às 

futuras gerações de profissionais” (p. 60), valorizando “prática e instrumentos consagrados 

tradicionalmente como modelos eficientes” (PIMENTA; LIMA, 2017, p. 28, grifo das autoras). 

Selma Pimenta e Maria Socorro Lima (2017, p. 28) afirmam que essa concepção de 

aprendizagem à docência é insuficiente e limitada, pois, além de pressupor que “a realidade do 

ensino é imutável e os alunos que frequentam a escola também o são”, o aluno-professor pode 

não dispor dos elementos que viabilizem a elaboração do seu “próprio modo de ser” a partir da 

análise crítica do modo de ser de outros professores. A formação de professores derivada desse 

modelo pressupõe uma concepção de professor que “não valoriza sua formação intelectual, 

reduzindo a atividade docente apenas a um fazer, que será bem sucedido quanto mais se 

aproximar dos modelos que observou” (PIMENTA; LIMA, 2017, p. 29). 
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2.2.2 A aprendizagem de técnicas e a Lei do Estágio  

 

Durante o período da Ditadura Militar, a educação brasileira assumiu um modelo 

tecnicista, especialmente após a profissionalização do segundo grau (BRASIL, 1971), com a 

chegada das chamadas habilitações. Assim, o Curso Normal tornou-se uma habilitação 

específica, passando a se chamar Habilitação ao Magistério (PIMENTA, 1988). Dessa forma, 

por décadas, o Estágio Supervisionado se manteve fundamentado na observação, participação 

e regência (PIMENTA, 1988) e no racionalismo técnico, sobretudo com a persistência do 

esquema 3 + 1. Segundo Pimenta (1995), a prática, que deveria ser realizada nas disciplinas de 

Didática e Metodologias, continuou restrita, nos níveis conceitual e curricular, a uma 

instrumentalização da docência. Em 1972, o Parecer nº 349 do Conselho Federal de Educação 

“resolve” a ambiguidade entre os conceitos de Didática, Metodologia Geral e Especial e a 

Prática de Ensino ao fundi-los em um só. De acordo com Pimenta (2012, p. 57), para o Parecer 

“o estágio é a prática, [e] a Didática é a teoria prescritiva da prática”. 

Pimenta (1995) argumenta que, devido a um distanciamento da realidade das 

escolas primárias, os Estágios Supervisionados assumiram caráter de “práticas burocráticas” (p. 

60). Como consequência, o conceito de prática era o de que “na prática a teoria é outra”, ou 

seja, “a ‘teoria’ era desnecessária uma vez que não preparava para o enfrentamento da 

problemática posta pela realidade do ensino primário” (PIMENTA, 1995, p. 60). Nesse cenário, 

a concepção de estágio “ficou reduzida à ‘hora da prática’, ao ‘como fazer’, às técnicas a ser 

empregadas em sala de aula, ao desenvolvimento de habilidades específicas do manejo de 

classe, ao preenchimento de fichas de observação, diagramas, fluxogramas” (PIMENTA; 

LIMA, 2017, p. 30, grifo das autoras).  

Contudo, essa perspectiva reduz o docente ao practitioner, ao “prático”, e apresenta 

limitações para a formação profissional, já que, para Pimenta e Lima (2017), “as habilidades 

não são suficientes para a resolução dos problemas com os quais [os professores] se defrontam, 

uma vez que a redução às técnicas não dá conta do conhecimento científico nem da 

complexidade das situações do exercício desses profissionais” (p. 29). A Habilitação ao 

Magistério configurou-se, então, como curso que, segundo Pimenta (2012), “nem fundamenta 

teoricamente a atuação da futura professora, nem toma a prática como referência para a 

fundamentação teórica” (p. 62), isto é, o curso carecia de teoria e de prática. 

A década de 80 foi marcada por lutas pela redemocratização do país e, conforme 

Didone (2007), também ocorreram diversos movimentos de educadores que reivindicavam o 
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reconhecimento da natureza social das escolas, sua função na “produção e difusão do saber 

historicamente acumulado” e como um “instrumento capaz de oportunizar aos alunos a 

transformação da sociedade brasileira” (p. 6). Assim, caberia à escola “traduzir no seu trabalho 

as condições que iriam viabilizar aos alunos a aquisição do conhecimento e o desenvolvimento 

de oportunidade a uma inserção social crítica” (DIDONE, 2007, p. 6). 

Nesse contexto, segundo Priscila Martins e Edda Curi (2019), visando uma 

articulação entre teorias educacionais e práticas de ensino, as discussões se voltaram para o 

fortalecimento das Habilitações ao Magistério e para uma revisão dos cursos de Licenciatura. 

Pautada nas dimensões sócio-críticas, essa revisão deveria ocorrer nos âmbitos organizacionais 

e curriculares, a fim de formar um professor comprometido com a transformação social 

(ANDRADE; RESENDE, 2010).  

Em agosto de 1982, é publicado o Decreto Federal nº 87.492/82 (BRASIL, 1982), 

regulamentando a Lei do Estágio, Lei nº 6.494 de 1977, com uma concepção de Estágio 

Supervisionado como “as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 

proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu 

meio” (BRASIL, 1982, Art. 2º). Segundo a Lei, cabe às instituições de ensino regular a/as   

 

a) inserção do estágio curricular na programação didático-pedagógica; b) 

carga-horária, duração e jornada de estágio curricular, que não poderá ser 

inferior a um semestre letivo; c) condições imprescindíveis, para 

caracterização e definição dos campos de estágios curriculares, referidas nos 

§§ 1º e 2º do artigo 1º da Lei nº 6.494, de 07 de dezembro de 1977; d) 

sistemática de organização, orientação, supervisão e avaliação de estágio 

curricular (BRASIL, 1982, Art. 4º). 

 

 

Além disso, de acordo com o Artigo 6º da Lei, os estágios não geram vínculo 

empregatício e devem ser formalizados mediante assinatura de Termo de Compromisso. A Lei 

de 1977 foi o primeiro instrumento federal a normatizar as atividades dos Estágio Curriculares 

e vigorou até 2008. 

 

2.2.3 O Estágio Supervisionado: da LDBEN/96 à BNC-Formação/19 

 

Sancionada em dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) (Lei nº 9.394) estabelece as novas diretrizes e bases da educação nacional, 

ampliando os direitos educacionais e a autonomia dos sistemas de ensino, além de instituir a 

obrigatoriedade do ensino de LE a partir da quinta série do ensino fundamental. Precedida pelas 
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Leis nº 4.024/61 e nº 5.692/71, a Lei Darcy Ribeiro, de 1996, também estabelece novos 

parâmetros para a formação de professores, estabelecendo a “associação entre teorias e práticas, 

inclusive mediante a capacitação em serviço” (Art. 61, inciso I) como um de seus fundamentos. 

No que diz respeito ao Estágio Supervisionado, o artigo 65 da Lei prevê o cumprimento de, no 

mínimo, trezentas horas de prática de ensino.  

Concebendo a prática de ensino como “espaço por excelência da vinculação entre 

formação teórica e início da vivência profissional, supervisionada pela instituição formadora”, 

o Parecer nº 744/97, do Conselho Nacional de Educação, incumbe a disciplina de ser “uma das 

oportunidades nas quais o estudante-docente se defronta com os problemas concretos do 

processo de ensino-aprendizagem e da dinâmica própria do espaço escolar” (BRASIL, 1997, 

s/p). Orientando o cumprimento do Artigo 65 da LBDEN de 1996, fica determinado pelo 

Parecer que: 

 

Art. 1º - A prática de ensino é definida como as atividades desenvolvidas com 

alunos e professores na escola ou em outros ambientes educativos em, no 

mínimo, 300 horas, sob acompanhamento e supervisão da instituição 

formadora; 

 

Parágrafo único - A supervisão na instituição formadora, embora obrigatória, 

não deverá ultrapassar 25% do total da carga horária, prevista para a prática 

de ensino; 

 

Art. 2º - A prática de ensino deverá constituir o elemento articular entre 

formação teórica e prática pedagógica com vistas à reorganização do exercício 

docente em curso; 

 

Art. 3º - A prática de ensino deverá concluir, além das atividades de 

observação e regência de classe, ações relativas a planejamento, análise e 

avaliação do processo pedagógico; 

 

Art. 4° - A prática de ensino deverá envolver ainda as diversas dimensões da 

dinâmica escolar: gestão, interação de professores, relacionamento escola/ 

comunidade, relações com a família; 

 

Art. 5º - Licenciaturas que habilitem para mais de uma disciplina afim podem 

limitar a prática de ensino às 300 horas prescritas pela Lei (BRASIL, 1997). 

 

 

Andrade e Resende (2010) entendem que ambos os documentos apontam para a 

necessidade de efetiva associação entre teoria e prática “mediante uma relação e uma estrutura 

curricular que oportunize esse tipo de ação” (p. 239). Para as autoras, a superação desses 
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modelos desarticulados é indispensável para a efetiva formação de docentes devidamente 

capacitados. 

A associação entre teoria e prática em cursos de formação de professores visa 

fomentar a reflexão nas e das ações pedagógicas. Conforme Pimenta e Lima (2017, p. 35), o 

papel das teorias, nessa perspectiva, é o de “iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para 

a análise e investigação que permitam questionar as práticas institucionalizadas e as ações dos 

sujeitos”. Assim, cabe à atividade de estágio dos cursos de formação de professores “possibilitar 

que os futuros docentes compreendam a complexidade das práticas institucionais e das ações aí 

praticadas” (PIMENTA; LIMA, 2017, p. 35). 

Em fevereiro de 2002, instituíram-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica. Fundamentada nos Pareceres nº 9/2001 e nº 

27/2001, a Resolução CNE nº 1/2002 traz um “conjunto de princípios, fundamentos e 

procedimentos” para formação de professores nos cursos de licenciatura. Tendo como um de 

seus objetivos “a competência como concepção nuclear na orientação do curso” (Art. 3º, inciso 

I), a Resolução de 2002 marca um retorno à visão tecnicista, característica da década de 1970, 

para a formação de professores, especialmente considerando a relevância do conceito de 

competências que “anuncia um neotecnicismo compreendido como um aperfeiçoamento do 

positivismo” (PIMENTA; LIMA, 2017, p. 77). 

Oriundo de políticas neoliberais, o tema das “competências” resume a formação 

docente à uma aprendizagem de “práticas de ensinar”, sem que ocorra uma relação dessas 

“práticas” com “teorias”, que são consideradas inúteis e ideológicas (PIMENTA; LIMA, 2017). 

Segundo as autoras, a substituição de “saberes”, “conhecimento” e “qualificação” pelo termo 

“competências” gera ônus aos professores, privando-os “de sua condição de sujeito do seu 

conhecimento e, consequentemente, ônus para a educação de qualidade de seus alunos” (p. 77).     

Ao que se refere aos Estágios Curriculares Supervisionados, a resolução prevê que 

“a prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a restrinja 

ao estágio, desarticulado do restante do curso”, dessa forma “a prática deverá estar presente 

desde o início do curso e permear toda a formação do professor”, inclusive atravessando todos 

os componentes curriculares da formação docente (BRASIL, 2002a, Art. 12).  

Quanto à distribuição da carga horária, a Resolução CNE nº 2/2002, estipula a 

integralização das 2.800 horas mínimas, que deverão ser distribuídas entre seus componentes 

curriculares da seguinte forma: 
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I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

vivenciadas ao longo do curso; 

 

II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do 

início da segunda metade do curso; 

 

III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 

natureza científico-cultural; 

 

IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-

científico-culturais (BRASIL, 2002b, Art. 1º, grifo meu). 

 

 

Selma Pimenta e Maria Socorro Lima (2004) criticam a distribuição de carga 

horária estipulada pela Resolução CNE, afirmando que configura um retrocesso nas concepções 

de Estágio Supervisionado. Segundo as autoras “o estágio, conforme escrito nas resoluções, 

encontra-se separado tanto das atividades práticas quanto das denominadas científico-culturais. 

Portanto, nem prática, nem teoria; apenas treinamento de competências e aprendizagem de 

práticas modelares” (apud ANDRADE; RESENDE, 2010, p. 244).  

Em setembro de 2008, é sancionada a nova lei do estágio, a Lei nº 11.788. 

Revogando, após quase 30 anos, a Lei nº 6.494 de 1977, a nova lei do estágio prevê um novo 

entendimento para a atividade. Antes entendida como “complementação do ensino e da 

aprendizagem” (BRASIL, 1977), o estágio é, agora, “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 (BRASIL, 

2008, Art. 1º). Esse novo entendimento do estágio como ato educativo demanda, nas palavras 

de Andrade e Resende (2010, p. 246), que a “escola e a parte concedente trabalhem 

didaticamente com os estagiários, em relação ao planejamento, ao desenvolvimento, à avaliação 

e aos resultados das atividades por eles desenvolvidas”.  

Dentre outras disposições, a Lei prevê a existência de estágios obrigatórios, “cuja 

carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma” e deve estar previsto no projeto 

do curso, e estágios não-obrigatórios, atividade de caráter opcional, “acrescida à carga horária 

regular e obrigatória” (BRASIL, 2008, Art. 2º, §§ 1 e 2). A obrigatoriedade de celebração de 

termo de compromisso entre todas as partes, prevista na lei anterior, se mantém, além da 

apresentação de relatório de atividades, num prazo não superior a 6 meses (Art. 7º, caput IV). 

A Lei nº 11.788 também dispôs sobre as atribuições de cada parte envolvida, a saber, o 

estagiário, as instituições de ensino e as partes concedentes. 
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Em julho de 2015, institui-se, por Resolução CNE nº 2, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais do 

Magistério para a Educação Básica que define “princípios, fundamentos, dinâmica formativa e 

procedimentos a serem observados nas políticas, na gestão e nos programas e cursos de 

formação, bem como no planejamento, nos processos de avaliação e de regulação das 

instituições de educação que as ofertam” (Art. 1º).  

Pimenta e Lima (2017) inferem das diretrizes a valorização de uma formação que 

entende o professor como intelectual pesquisador crítico-reflexivo, ou seja, “valoriza o 

professor crítico-reflexivo, pesquisador de sua práxis e da práxis educativa nos contextos 

escolares” (p. 78).  Luiz Dourado (2015, p. 315) acredita que as novas diretrizes curriculares 

contribuem para a superação da dicotomia entre teoria e prática, bacharelado e licenciatura, 

além de “propiciar efetiva articulação entre as políticas e dinâmicas de organização, gestão e 

financiamento da educação, suas instituições e seus atores”. Dessa forma, o autor conclui que 

as diretrizes favorecem uma melhora da formação de professores, pois atendem à histórica 

demanda de uma base comum nacional que sirva  

 
como referência para a valorização dos profissionais da educação no bojo da 

instituição de um subsistema de valorização dos profissionais da educação 

envolvendo, de modo articulado, questões e políticas atinentes a formação 

inicial e continuada, carreira, salários e condições de trabalho (DOURADO, 

2015, p. 316). 

 

 
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 2015 estipulam uma carga horária 

de, no mínimo, 3.200h de “trabalho acadêmico” em cursos com duração de “no mínimo, 8 (oito) 

semestres ou 4 (quatro) anos” (Art. 13, § 1º), ou seja, aumento significativo de 400h das 2.800 

estabelecidas pela CNE 2/2002 (BRASIL, 2002b). A distribuição da carga horária, nas 

licenciaturas, deverá compreender: 

 

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

distribuídas ao longo do processo formativo; 

 

II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área 

de formação e atuação na educação básica, contemplando também outras 

áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição; 

 

III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades 

formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 

desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição; 
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IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento 

em áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido no 

inciso III do artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, da 

iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o 

projeto de curso da instituição (BRASIL, 2015, Art. 13, grifo meu). 

 

 

No que concerne ao estágio supervisionado, entendido como “uma atividade 

específica intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho 

acadêmico” (Art. 13, § 6º), nota-se a supressão do termo “curricular” o que, para Pimenta e 

Lima (2017), “abre espaço para diversas, contraditória e ambíguas interpretações que podem 

comprometer a relevância desse componente curricular” (p. 80). Além disso, as DCN de 2015 

já não preveem a realização do estágio na segunda metade do curso, como nas diretrizes 

anteriores.  

Quatro anos após a publicação das DCN de 2015, o CNE, por meio da Resolução 

nº 2/2019, instituiu a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica (BNC-Formação). Tendo como referência a Base Nacional Comum 

Curricular da Educação Básica (BNCC), a BNC-Formação dispõe, em seu artigo 2º, que  

 

a formação docente pressupõe o desenvolvimento, pelo licenciando, das 

competências gerais previstas na BNCC-Educação Básica, bem como das 

aprendizagens essenciais a serem garantidas aos estudantes, quanto aos 

aspectos intelectual, físico, cultural, social e emocional de sua formação, tendo 

como perspectiva o desenvolvimento pleno das pessoas, visando à Educação 

Integral (BRASIL, 2019). 

 

 

A BNC-Formação defende que os licenciandos devem desenvolver “competências 

gerais docentes” guiadas pelas dimensões fundamentais de “I - conhecimento profissional; II - 

prática profissional; e III - engajamento profissional” (BRASIL, 2019. Art. 4º), sendo elas 

subdivididas em dimensões específicas. A organização curricular, conforme a BNC-Formação, 

é norteada por 14 princípios, dentre os quais destaco os incisos II, VIII e X, do Art. 7º, que 

fazem referência ao estágio: 

 

[...] II - reconhecimento de que a formação de professores exige um conjunto 

de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, que estão inerentemente 

alicerçados na prática, a qual precisa ir muito além do momento de estágio 

obrigatório, devendo estar presente, desde o início do curso, tanto nos 

conteúdos educacionais e pedagógicos quanto nos específicos da área do 

conhecimento a ser ministrado; 
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[...] VIII - centralidade da prática por meio de estágios que enfoquem o 

planejamento, a regência e a avaliação de aula, sob a mentoria de professores 

ou coordenadores experientes da escola campo do estágio, de acordo com o 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC); 

 

[...] X - engajamento de toda a equipe docente do curso no planejamento e no 

acompanhamento das atividades de estágio obrigatório (BRASIL, 2019, Art. 

7º). 

 

 

A Resolução prevê, nos artigos 12, 13 e 15, os conteúdos, competências e 

habilidades de cada etapa e apresenta, no Art. 11, uma distribuição detalhada da carga-horária: 

 

I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que compreende os 

conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a 

educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas 

educacionais. 

 

II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos 

conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos 

de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses conteúdos. 

  

III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim distribuídas: 

a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação real 

de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da 

instituição formadora; e b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos 

componentes curriculares dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, 

desde o seu início, segundo o PPC da instituição formadora (BRASIL, 2019, 

Art. 11). 

 

 

 Manuella Pires e Lívia Cardoso (2020, p. 82) destacam a ausência de carga horária 

prevista para atividades complementares que, nas palavras das autoras, “são experiências 

teórico-práticas significativas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos 

licenciandos para inserção na iniciação científica, iniciação à docência e/ou na extensão, entre 

outras”.  

Estudos recentes sobre a BNC-Formação (DAL’IGNA; SCHERER; SILVA, 2020; 

PIRES; CARDOSO, 2020; GUEDES, 2020) alertam para a precarização do trabalho docente à 

medida que a racionalidade neoliberal e neoconservadora avança com suas agendas para as 

políticas educacionais. Partindo da lógica das competências e perpassando noções como a 

responsabilização docente e alinhamento de objetivos a partir das regras de mercado, a 

Resolução sinaliza o ressurgimento de velhas competências liberais na docência, motivada pela 
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necessidade de superar a defasagem dos sistemas educacionais e atender às demandas 

contemporâneas (PIRES; CARDOSO, 2020). 

 

2.2.4 Estágio Supervisionado na FALE/UFMG 

 

O curso de Letras da UFMG possui, ao todo, 24 habilitações distribuídas entre as 

modalidades de bacharelado e licenciatura, oferecidas nos turnos diurno e/ou noturno. Dentre 

as possiblidades de habilitação para bacharéis na FALE estão: Estudos Linguísticos, Estudos 

Literários e Edição, com duração prevista de oito semestres; Línguas Clássicas e Línguas 

Estrangeiras Modernas (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e Italiano), com duração de nove 

semestres; e Estudos da Tradução, com duração prevista de dez semestres. As habilitações de 

licenciatura podem ser simples (Inglês ou Português), com duração mínima de oito semestres, 

ou duplas (Português-Francês, Português-Italiano, Português-Alemão e Português-Espanhol), 

com duração mínima de dez semestres.  

O novo Projeto Pedagógico do curso de Letras passou por uma reformulação em 

2017. Segundo o documento, a reformulação se justifica por fatores sociais e legais, dentre os 

quais está a necessidade de “atender às novas disposições legais consolidadas como norteadoras 

do processo de formação de professores, em especial a Resolução Nº 02 de 01/07/2015, do 

Conselho Nacional de Educação” (FALE/UFMG, 2017, p. 15). Conforme abordei na seção 

anterior, a Resolução CNE nº 2/2015 dispõe sobre as novas exigências, como a ampliação de 

carga horária para os cursos de formação inicial e continuada de professores, e a estipulação do 

prazo de dois anos10 para que os cursos de formação de professores atendam às novas 

exigências. 

Segundo o Projeto Pedagógico, no curso de Letras da UFMG, “a formação do 

professor de educação básica constitui o pilar estrutural da proposta pedagógica da Faculdade 

de Letras e sempre constituiu, desde a sua fundação, a sua vocação principal” (2017, p. 31). Em 

conformidade com as Diretrizes Nacionais, a instituição pretende que seu licenciado  

 

construa um perfil de sujeito comprometido com os valores inspiradores da 

sociedade democrática; que tenha compreensão do papel social da escola 

como promotora de uma educação na e para a cidadania; que domine tanto os 

 

 

10 As Resoluções CNE nº 1/2017 e nº 3/2018 alteraram o prazo para 3 e 4 anos, respectivamente, sendo este último 

improrrogável. 
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conteúdos a serem socializados quanto os recursos pedagógicos a serem 

mobilizados para tal fim; que saiba (res)significar os conteúdos estudados em 

diferentes contextos e articulá-los inter e transdisciplinarmente; que tenha 

conhecimento de processos de investigação que possibilitem o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica; que saiba gerenciar seu próprio 

desenvolvimento profissional e atuar profissionalmente na gestão da educação 

básica (FALE/UFMG, 2017, p. 24). 

 

 

De acordo com o Projeto Pedagógico, a proposta curricular da licenciatura simples 

na FALE/UFMG cumpre as exigências da Resolução CNE nº 2/2015 distribuindo as 3.255 

horas de carga horária, que podem ser integralizadas em cinco anos ou em dez semestres letivos, 

conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 1. Distribuição da carga horária da licenciatura simples FALE/UFMG 

 Conteúdo 

Específico 

Estágio Prática 

de 

Ensino 

Atividades 

Acadêmico-

científico-

culturais 

TOTAL Tempo de 

Integralização 

Exigência 

CNE 

2.200 

horas 

400 

horas 

400 

horas 

200 horas 3.200 

horas 

Mínimo de 4 

anos 

Proposta 

do curso 

2.220 

horas 

405 

horas 

420 

horas 

210 horas 3.255 

horas 

Mínimo de 5 

anos 
Fonte: FALE/UFMG (2017) 

 

Ao que concerne o Estágio Supervisionado, a FALE adota uma formação 

coparticipativa com a Faculdade de Educação (FAE) na orientação dos Estágios 

Supervisionados. Até 2016 cabia à FAE a orientação de alunos do Estágio I (realizado em 

escolas de Ensino Fundamental) e à FALE a responsabilidade pelos alunos do Estágio II 

(realizado em escolas de Ensino Médio), com exceção das habilitações em Inglês e em 

Espanhol, cujos estágios eram integralmente orientados pela FAE. Na versão curricular de 

2017, a FAE assume apenas o Estágio I das habilitações simples e duplas, com exceção da 

habilitação em Espanhol, cujos estágios I e II permanecem sob orientação exclusiva da FAE, e 

da habilitação em Inglês, na qual apenas o Estágio III ficará sob responsabilidade da FAE; os 

professores da área de Linguística Aplicada da FALE assumem os demais níveis. 

Indo ao encontro das considerações da Resolução CNE Nº2/2015, o Projeto 

Pedagógico da FALE/UFMG dispõe sobre o caráter obrigatório do estágio nas licenciaturas 

como “uma das condições para a obtenção do título de licenciado em determinada habilitação, 

sendo imprescindível como momento de preparação próxima em uma unidade de ensino” 
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(FALE/UFMG, 2017, p. 55). O componente curricular, segundo o documento da IES (2017, p. 

55), “supõe uma relação pedagógica entre alguém que já é um profissional reconhecido em um 

ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário”, constituindo, assim, “um momento 

de formação profissional do estudante seja pelo exercício direto in loco, seja pela presença 

participativa em ambientes próprios de atividades daquela área profissional, sob a 

responsabilidade de um profissional já habilitado”.  

Nas licenciaturas em Letras, o Estágio Supervisionado tem início a partir da metade 

do curso, quando, conforme o Projeto Pedagógico, “os alunos já puderam adquirir, por meio de 

disciplinas teóricas, o conhecimento mínimo necessário para se posicionar criticamente acerca 

do exercício da profissão e para atuar com alguma propriedade nas instituições de ensino que 

os acolhem” (p. 57).  

Nesta pesquisa nos interessa, principalmente, a disciplina de Análise da Prática e 

Estágio de Inglês I, doravante Estágio Supervisionado I (ES-I). Com carga horária prevista de 

135h, o ES-I acontece a partir do sétimo semestre da licenciatura em língua inglesa. A ementa 

da disciplina, segundo o Projeto Pedagógico, prevê a 

 

observação crítica da macro-realidade pedagógica e do micro-espaço da sala 

de aula em estabelecimentos de ensino nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental II, incluindo EJA. Revisão de teorias de ensino e aprendizagem 

que possam fundamentar a prática de ensino. Leitura e análise crítica de 

documentos oficiais sobre ensino de línguas adicionais no ensino 

fundamental. Seleção, adequação, elaboração e análise de material didático de 

Língua Inglesa tendo em vista os objetivos de ensino e a realidade sócio-

cultural observada. Atividades de observação e regência nos primeiros anos 

do Ensino Fundamental II. Avaliação nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental II. Projetos para o Ensino Fundamental II voltados para temas 

relevantes como: meio ambiente, linguagem e tecnologia, ética, direitos 

humanos, diversidades étnico-raciais e de gênero, além de outros temas inter 

e transdisciplinares. Desenvolvimento de pesquisa colaborativa em sala de 

aula em conjunto com o professor regente. Avaliação crítica das experiências 

de estágio e redação de relatório final de estágio (p. 90). 

 

 

É esse espaço de formação inicial de professores voltado para a experiência e 

reflexão sobre a docência em escolas de Ensino Fundamental II que investigaremos neste 

trabalho. Na próxima seção, tratarei da consolidação do Ensino Remoto Emergencial como 

medida emergencial e temporária para retomada das atividades de ensino durante a pandemia 

de COVID-19. 
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2.3 A pandemia e a Educação 

 

Segundo o Ministério da Saúde, os coronavírus são uma grande família de vírus 

muito comuns em animais, como morcegos, camelos, gatos e gado, que raramente infectam 

humanos (BRASIL, 2020a). Contudo, em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, 

um novo coronavírus, SARS-CoV-2, sofreu um “transbordamento zoonótico”, fenômeno em 

que um vírus que acomete animais passa a infectar humanos (FIOCRUZ, 2020). Nas pessoas 

infectadas com o vírus, os sintomas variam de um resfriado a uma Síndrome Gripal,11 e podem 

evoluir até a uma pneumonia severa. Com uma alta taxa de transmissibilidade e, por 

conseguinte, elevado número de óbitos, até abril de 2021, data na qual finalizo a escrita deste 

trabalho, somam-se 2.907.944 mortes12 em decorrência da doença no mundo.  

Em janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), o mais alto nível de alerta, 

conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional (OPAS, 2020). Com base na 

disseminação comunitária da COVID-19 em todos os continentes, a OMS declarou, em março 

de 2020, que a doença se caracterizaria como uma pandemia. A organização recomendou, 

então, a adoção precoce de medidas de distanciamento físico, como ações que evitassem 

aglomerações e circulação de pessoas. Essas medidas de isolamento social promoveram, nas 

palavras de Eucídio Arruda (2020),  

 

transformações econômicas severas imediatas, com a parada obrigatória de 

inúmeros setores, modificou nossa relação com a arte, devido à ausência do 

compartilhamento presencial de experiências de fruição e, no caso da 

educação, promove desconstruções sob a forma como o ensino e a 

aprendizagem são vistos socialmente. (ARRUDA, 2020, p. 258) 

 

 

No Brasil, a inércia e recusa, sobretudo no âmbito do Governo Federal, em 

estimular a adoção de medidas de contenção do vírus — a saber, incentivo ao uso de máscaras, 

lockdown com apoio financeiro por meio de auxílio governamental, campanhas de informação 

sobre a importância da vacinação e conscientização acerca da relevância do distanciamento 

físico — resultaram em 345.025 fatalidades, além do colapso do sistema de saúde do país. 

 

 

11 A Síndrome Gripal é caracterizada por um quadro de sintomas gripais sem que haja confirmação de diagnóstico 

por exame laboratorial. Dentre os sintomas mais comuns está a sensação febril ou febre associada à dor de 

garganta, dor de cabeça, tosse ou coriza (BRASIL, 2020a). 
12 Conforme estatísticas da OMS disponíveis em <https://covid19.who.int/>  Acesso em 10 abr. 2021. 

https://covid19.who.int/
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Contudo, houve reação por parte dos governos estaduais e municipais, de forma que medidas 

como o fechamento das escolas públicas e privadas foram implementadas em março de 2020. 

Houve, também, reação por parte de intuições federais de ensino, como os Institutos Federais e 

universidades, que também suspenderam as aulas presenciais e limitaram atividades de 

administração e de pesquisa, as quais passaram, tanto quanto possível, a ser realizadas 

remotamente. Nesse sentido, cabe ressaltar que essas iniciativas partiram principalmente das 

instituições, tendo em vista a já mencionada inoperância governamental. 

Essa inoperância resultou, por um lado, na falta de resposta imediata e, por outro, em 

medidas pontuais de contenção, entre as quais se destacam a declaração de estado de 

calamidade pública — encaminhada por meio da Mensagem nº 93 (BRASIL, 2020b) no dia 18 

de março, o Congresso Nacional reconheceu, no Decreto nº 6 (BRASIL, 2020c), com efeitos 

até 31 de dezembro de 2020 — e a liberação do auxílio emergencial para trabalhadores 

autônomos. Um outro impacto dessa gestão da pandemia foi a não implementação de 

parâmetros unificados voltados para a educação que viabilizassem que todos os alunos tivessem 

acesso às aulas e que organizassem um retorno seguro às atividades escolares presenciais. 

A escola, em um contexto de pandemia, segundo Arruda (2020, p. 259), torna-se “um 

dos espaços mais temidos pelo risco da transmissão, pois a sua multiplicidade e heterogeneidade 

cria vínculos entre aqueles que são menos propensos aos sintomas graves da doença (jovens) a 

todos os demais que podem ser até mortalmente propensos”. No entanto, a educação, nas 

palavras do autor (p. 264), “é elemento da maior relevância em qualquer tempo e, mais ainda, 

em tempos de crise sanitária inédita”. Nessa perspectiva, a escola, além de ser parte essencial 

do desenvolvimento cognitivo, social e humano, cumpre o importante papel de igualar as 

condições de acesso à educação (SOUZA; MIRANDA, 2020; SENRA; SILVA, 2020).  Dessa 

forma, o fechamento das instituições e a falta de orientação acerca de como proceder durante 

esse período, bem como a carência de insumos e medidas para efetivar a educação em contexto 

remoto, resultam, tanto em prejuízos nos referidos desenvolvimentos, quanto em um 

agravamento das desigualdades educacionais e consequente agravo de problemas sociais. 

Assim, a busca por estratégias e possibilidades para suprir às demandas educacionais se tornou 

imprescindível, já que 

 

decidir pela inoperância da escola poderia significar não só a fragilização 

desse espaço institucional, mas também promover amplo crescimento de 

desigualdades diversas, pois estar longe da escola, mas em contato cotidiano 

com as suas ações pedagógicas é menos danoso do que não estar em qualquer 
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contato com a escola ao longo de muitos meses de confinamento (ARRUDA, 

2020, p. 264). 

 

 

De modo geral, as redes privadas de Ensino Básico e Superior foram as primeiras a 

retomar suas atividades de forma remota (ARRUDA, 2020). No entanto, devido a questões de 

regimento do serviço público, essa medida demoraria a ser implementada nas instituições 

públicas.  

Na próxima seção, de forma a ilustrar o contexto de instabilidade e incertezas 

durante o longo período de suspensão das aulas, organizarei cronologicamente os documentos 

oficiais que regiram as atividades de professores e alunos durante a pandemia até a retomada 

das aulas na modalidade ERE. Depois, tratarei dos documentos específicos ao Estágio 

Supervisionado que respaldaram a retomada das atividades da disciplina nessa nova 

modalidade. 

 

2.3.1 A implementação do Ensino Remoto Emergencial  

 

Devido ao período de emergência em saúde pública e à necessidade de 

distanciamento físico, o Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria nº 343 (BRASIL, 

2020d) de 17 de março de 2020, autorizou, durante o período, prorrogável, de trinta dias, a 

substituição das disciplinas presenciais por aulas “que utilizem meios e tecnologias de 

informação e comunicação”, ressaltando que seria responsabilidade da instituição “a 

disponibilização de ferramentas aos alunos que permitam o acompanhamento dos conteúdos 

ofertados bem como a realização de avaliações” (BRASIL, 2020c, § 2º).  

A Portaria, em seu Art. 1º, § 3º, no entanto, proibiu a substituição das atividades 

dos cursos de medicina, assim como as práticas profissionais de estágio e de laboratório, por 

atividades remotas. As Portarias nº 345 (BRASIL, 2020e), de 19 de março, e nº 473 (BRASIL, 

2020f), de 12 de maio, alteraram a Portaria nº 343 quanto, respectivamente, à autorização da 

substituição das disciplinas teórico-cognitivas do curso de Medicina e à prorrogação, por mais 

trinta dias, do prazo previsto na Portaria nº 343. 

A suspensão das aulas presenciais na UFMG foi informada por meio da Portaria nº 

1819 (UFMG, 2020a), de 18 de março de 2020. Em Ofício Circular nº 05/2020 (UFMG, 2020b), 

a Câmara de Graduação (CG) do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da IES, 

após avaliar as Portarias MEC nº 343 e 345, optou por não recomendar a substituição das aulas 
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presenciais por aulas em meios digitais. Segundo os Pró-Reitores, além da heterogeneidade do 

corpo discente da UFMG e da impossibilidade de se garantir acesso frequente e estável aos 

recursos necessários (responsabilidade das instituições, conforme Portaria nº 343 do MEC), a 

não recomendação pela substituição das aulas foi pautada nos parâmetros 

 

indispensáveis, para a substituição das aulas presenciais por aulas em meios 

digitais (ou por atividades didáticas a distância), 1) de condições de oferta e 

acesso a todos os discentes, 2) garantia de qualidade do ensino ofertado e 3) 

cumprimento das normas vigentes (UFMG, 2020b, s. p.). 

 

No ofício circular nº 6/2020 (UFMG, 2020c), de 30 de março de 2020, a Pró-

Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UFMG trouxe orientações referentes às atividades 

acadêmicas curriculares do tipo estágio durante o período de suspensão das atividades. A 

PROGRAD recomendou a substituição das atividades nos campos de estágio por atividades em 

regime remoto e, nos casos excepcionais de manutenção desses, que as partes concernentes 

realizassem o devido acompanhamento dessas atividades. O ofício, contudo, não contemplou 

os estágios das licenciaturas. 

Um marco importante para o retorno das aulas foi o Parecer 05/2020 (BRASIL, 

2020g) do Conselho Nacional de Educação (CNE), aprovado parcialmente13 em 28 de abril de 

2020, que trata sobre as possiblidades para reorganização do calendário escolar e realização de 

atividades pedagógicas não presenciais durante a pandemia de COVID-19. O Parecer CNE 

05/2020 guiou o planejamento de retorno das atividades nos sistemas e redes de ensino, de 

todos os níveis, etapas e modalidades de instituições brasileiras, inclusive as atividades 

acadêmicas curriculares dos cursos de graduação das IES. O referido Parecer também trata da 

possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga 

horária mínima anual, reduzindo, assim, a necessidade de reposição presencial de dias letivos. 

Ao que concerne à Educação Superior, mais especificamente aos cursos de licenciatura, o 

Parecer avança nas discussões sobre o retorno das aulas ao argumentar que 

 

as práticas didáticas vão ao encontro de um amplo processo de oferta de 

aprendizado não presencial à educação básica, principalmente aos anos finais 

 

 

13 A aprovação parcial diz respeito a alteração do item 2.16 que trata do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). O item foi reexaminado no Parecer CNE 09/2020 de forma a explicitar que não houve intenção de óbice 

ou prejuízo a realização do exame sob responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep). 
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do ensino fundamental e médio. Produz, assim, sentido que estágios 

vinculados às práticas na escola, em sala de aula, possam ser realizados de 

forma igualmente virtual ou não presencial, seja a distância, seja por aulas 

gravadas etc. (p. 17). 

 

 

O texto também aponta para as atividades de extensão das instituições e dos cursos 

de licenciatura e formação de professores como uma possibilidade para a realização das 

atividades práticas e de estágio. Dessa forma, a partir dessas novas possibilidades,  

 

permite-se aos acadêmicos o aprofundamento acerca das teorias discutidas em 

sala e complementam a aprendizagem com a aplicação prática, inclusive de 

forma não presencial, dada sua experiência com o uso de meios e tecnologias 

digitais de informação e comunicação, sobretudo, nos cursos da modalidade 

EaD, mas não exclusivamente a eles (BRASIL, 2020g, p. 17). 

 

 

Diante das considerações expostas pelo documento do CNE, são feitas, ao todo, 

dezoito recomendações às IES. Dentre essas, destaco as recomendações listadas abaixo por 

serem relevantes para o contexto desta pesquisa:  

 

• adotar a substituição de disciplinas presenciais por aulas não presenciais; 

• adotar atividades não presenciais de práticas e estágios, especialmente aos 

cursos de licenciatura e formação de professores, extensíveis aos cursos de 

ciências sociais aplicadas e, onde couber, de outras áreas, informando e 

enviando à SERES ou ao órgão de regulação do sistema de ensino ao qual a 

IES está vinculada, os cursos, disciplinas, etapas, metodologias adotadas, 

recursos de infraestrutura tecnológica disponíveis às interações práticas ou 

laboratoriais a distância; 

• supervisionar estágios e práticas profissionais na exata medida das 

possibilidades de ferramentas disponíveis; 

• realização de atividades on-line síncronas de acordo com a disponibilidade 

tecnológica; 

• oferta de atividades on-line assíncronas de acordo com a disponibilidade 

tecnológica (p. 19). 

 

 

No dia 16 de junho de 2020, o MEC publicou a Portaria nº 544 (BRASIL, 2020h) 

que, além de revogar as Portarias anteriores, autorizou a substituição das práticas profissionais 

de estágio por atividades remotas, desde que essas obedecessem às diretrizes aprovadas pelo 

CNE. 

Frente aos documentos e recomendações recentes, a UFMG, no dia 3 de julho, 

publica o Ofício Circular nº 11 (UFMG, 2020d), que traz direcionamentos preliminares para o 

planejamento da implantação do Ensino Remoto Emergencial e estabelece o reinício do 
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primeiro período letivo a partir do dia 3 de agosto de 2020. Ao que concerne as atividades 

práticas, o ofício recomendou que os colegiados aguardassem instruções específicas à aplicação 

da Portaria MEC nº 544. O ofício também recomendou que os colegiados avaliassem a 

possibilidade de oferta dessas atividades práticas no regime remoto, indicando que “para tal, as 

adaptações necessárias deverão considerar as competências, habilidades e atitudes que se deseja 

formar” (UFMG, 2020d, s. p.).  

Em 9 de julho, o CEPE, por meio da Resolução nº 02/2020 (UFMG, 2020e), 

regulamentou a realização das atividades teóricas, teórico-práticas e práticas dos cursos de 

graduação da IES em regime de ERE a partir de 03 de agosto, durante a pandemia da doença 

COVID-19. A concepção de ERE adotada pela IES, conforme o documento, é o de “regime de 

ensino adotado temporariamente para desenvolver as atividades acadêmicas curriculares com 

mediação pedagógica assentada nas tecnologias digitais de informação e comunicação, 

possibilitando a interação estudante-docente-conhecimento” (UFMG, 2020e, Art. 1º, Parágrafo 

único).  

A Resolução incumbe a CG de definir as diretrizes para as atividades remotas e os 

Colegiados de curso de: definir as atividades que irão aderir ao ERE; implementar ações que 

favoreçam a integralização dos cursos; planejar a reposição presencial das atividades que não 

serão ofertadas remotamente e acompanhar a implantação e execução do ERE no curso. Dentre 

outras considerações, o documento também pontua a possibilidade de flexibilização, pelos 

colegiados, dos números mínimo e máximo de créditos das matrículas, os pré-requisitos das 

atividades acadêmicas, além da supressão da exigência de encontros e avaliações presenciais 

para as atividades a distância. Logo, a elaboração de planos de ensino das atividades acadêmicas 

remotas, que poderiam ser realizadas de forma síncrona, no mesmo horário previsto na oferta, 

ou assíncrona, também está prevista no documento. Os docentes deveriam, ainda, conforme 

Art. 6º, priorizar a realização de atividades assíncronas e ofertar “uma atividade síncrona para 

cada 15 (quinze) horas-aula” (inciso III do § 1º do art. 6º), além de gravar e disponibilizar as 

aulas síncronas aos estudantes matriculados. 

A Resolução determina, em seu Art. 8º, algumas flexibilizações das Normas Gerais 

de Graduação (NGG), como a concessão automática de dois períodos letivos no tempo máximo 

de integralização, a suspensão de desligamentos por infrequência e a aprovação de 

requerimentos de trancamento total ou parcial de matrícula para alunos que estejam 

impossibilitados de acompanhar as atividades remotas. Os alunos poderiam, ainda, incluir ou 
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cancelar a matrícula em atividades acadêmicas sem restrição de número mínimo ou máximo de 

créditos (Art. 9º, inciso III). 

No Quadro 2 a seguir, trago uma síntese da consolidação do Ensino Remoto 

Emergencial na UFMG. 

 

Quadro 2. Síntese da consolidação do Ensino Remoto Emergencial na UFMG 

Documento Data Assunto 

Portaria MEC nº 343 

(BRASIL, 2020d) 

17/03/2020 Autoriza a substituição de disciplinas 

presenciais por aulas remotas, exceto 

atividades dos cursos de medicina, assim como 

as práticas profissionais de estágio e de 

laboratório. 

Portaria UFMG nº 1819 

(UFMG, 2020a) 

18/03/2020 Suspende as aulas presenciais na IES. 

Portaria MEC nº 345 

(BRASIL, 2020e) 

19/03/2020 Autoriza a substituição das disciplinas teórico-

cognitivas do curso de Medicina por atividades 

remotas. 

Decreto nº 6 (BRASIL, 

2020b) 

20/03/2020 Decreto de estado de calamidade pública. 

Ofício circular UFMG nº 5 

(UFMG, 2020b) 

20/03/2020 Recomenda a não substituição das aulas 

presenciais por atividades remotas. 

Ofício circular UFMG nº 6 

(UFMG, 2020c) 

30/03/2020 Recomenda atividades remotas para os 

estágios, sem especificar a questão dos 

estágios das licenciaturas. 

Parecer CNE nº 5 (BRASIL, 

2020g) 

28/04/2020 Orienta a reorganização do Calendário Escolar 

e possibilidade de cômputo de atividades não 

presenciais para fins de cumprimento da carga 

horária mínima anual. 

Portaria MEC nº 473 

(BRASIL, 2020f) 

12/05/2020 Prorroga por mais 30 dias o prazo previsto na 

Portaria MEC nº 345.  

Portaria MEC nº 544 

(BRASIL, 2020h) 

16/06/2020 Revoga as Portarias MEC anteriores e autoriza 

a substituição das práticas profissionais de 

estágio por atividades remotas. 

Ofício circular UFMG nº 

11(UFMG, 2020d) 

03/07/2020 Orienta o planejamento para a retomada das 

atividades no ERE. 

Resolução CEPE UFMG nº 

02 (UFMG, 2020e) 

09/07/2020 Autoriza a realização das atividades teóricas, 

teórico-práticas e práticas de graduação da IES 

em regime de ERE a partir de 03 de agosto, 

enquanto durar a pandemia 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Nas próximas seções, discuto o Ensino Remoto Emergencial e a adoção desse 

regime nos Estágios Supervisionados das Licenciaturas. 
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2.3.2 Ensino Remoto Emergencial 

 

Cunhado por Charles Hodges e seus colaboradores (2020), Ensino Remoto 

Emergencial (ERE)14 é uma proposta de um “termo específico para o tipo de instrução sendo 

entregue nestas circunstâncias urgentes” (s. p.) que não deve ser confundido com o Ensino a 

Distância (EaD). Conforme Arruda (2020), o uso de tecnologias digitais para contornar os 

impactos educacionais causados pela pandemia “não é a mesma coisa que implantar Educação 

a Distância, ainda que tecnicamente e conceitualmente refira-se à mediação do ensino e da 

aprendizagem por meio de tecnologias” (p. 265).  

Destrinchando a expressão, Patrícia Behar (2020) explica que o termo “remoto” 

engloba a distância no espaço geográfico devido à necessidade de distanciamento físico, e a 

estratégia é “emergencial”, pois, a fim de minimizar os impactos da suspensão das aulas, todo 

o ano letivo de 2020 passou a ser mediado pelo uso da internet até o término da crise. O EaD, 

segundo Arruda (2020), em comparação, 

 

envolve planejamento anterior, consideração sobre perfil de aluno e docente, 

desenvolvimento a médio e longo prazo de estratégias de ensino e 

aprendizagem que levem em consideração as dimensões síncronas e 

assíncronas da EaD, envolve a participação de diferentes profissionais para o 

desenvolvimento de produtos que tenham, além da qualidade pedagógica, 

qualidade estética que é elaborada por profissionais que apoiam o professor 

na edição de materiais diversos (p. 265). 

 

E é justamente esse “cuidadoso processo de design que estará ausente na maioria 

dos casos de adaptações de emergência”, conforme Hodges et al. (2020, s. p.), já que, no 

momento, o objetivo principal “não é recriar um ecossistema educacional robusto, mas, sim, 

fornecer acesso temporário à instrução e suporte educacional de uma maneira que seja rápida 

de configurar e esteja disponível de forma confiável durante uma emergência ou crise” (s. p.). 

Em função disso, nas palavras dos autores, é importante estabelecer essa clara distinção entre o 

EaD “normal e cotidiano” e o ERE “que estamos fazendo com pressa, mínimo de recursos e 

tempo escasso”. Hodges e seus colaboradores recomendam que administradores e instrutores 

considerem flexibilizar os “prazos para atribuições dentro de cursos, políticas de curso e 

 

 

14 Em inglês, Emergency Remote Teaching (ERT).  
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políticas institucionais”. Eles também apontam que “atividades assíncronas podem ser mais 

razoáveis do que as síncronas” já que “alunos podem não ser capazes de assistir aos cursos 

imediatamente”.  

Arruda (2020) entende a educação remota como “um princípio importante para 

manter o vínculo entre estudantes, professores e demais profissionais da Educação” (p. 266). 

Segundo o autor, a contrapartida  

 

pode representar o afastamento por muitos meses de estudantes dos espaços 

escolares (físicos e virtuais), o que pode comprometer a qualidade da 

educação, possivelmente mais do que a implementação de iniciativas que 

mantenham tais vínculos, apesar das limitações que venham a conferir 

(ARRUDA, 2020, p. 266). 

 

Nesse sentido, Hélder Gusso e seus colaboradores (2020) discutem o surgimento 

destas novas problemáticas advindas da implementação do ensino remoto, como 

 

a) a falta de suporte psicológico a professores; b) a baixa qualidade no ensino 

(resultante da falta de planejamento de atividades em “meios digitais”); c) a 

sobrecarga de trabalho atribuído aos professores; d) o descontentamento dos 

estudantes; e e) o acesso limitado (ou inexistente) dos estudantes às 

tecnologias necessárias (p. 4). 

 

 

A implementação do ERE na UFMG ocorreu a partir da criação de Grupos de 

Trabalho (GTs) e a promoção de websimpósios, webnars e fóruns online, compartilhados no 

canal da Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC) no Youtube15, com discussões de 

diversos tópicos relacionados aos impactos da pandemia no ensino superior. Dois GTs foram 

responsáveis pela formulação de um guia para o ERE na IES, como veremos com mais detalhes 

na seção seguinte. 

 

2.3.3 O ERE na graduação da UFMG 

 

A Câmara de Graduação resolveu, em Resolução nº 3/2020, conforme já apontado, 

instituir grupos de trabalho responsáveis pelo “fornecimento de subsídios para a Câmara de 

Graduação na criação de diretrizes e normativos para a recomposição do Calendário Escolar” 

(UFMG, 2020f, 1º). Compostos por docentes e discentes da instituição, os GTs possuíam 

 

 

15 Eventos disponíveis no link: https://www.youtube.com/c/CACUFMG/videos. Acesso em: 09 set. 2020. 

https://www.youtube.com/c/CACUFMG/videos
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escopo de atuação diferentes, a saber: ensino-aprendizagem, atividades avaliativas e regime 

acadêmico. Conforme a Resolução (2º), cabia ao GT de ensino-aprendizagem “propor 

estratégias para o processo de ensino-aprendizagem no contexto de Ensino Remoto 

Emergencial” e ao GT de atividades avaliativas apresentar “estratégias para o processo de 

avaliação da aprendizagem no contexto do Ensino Remoto Emergencial” (BRASIL, 2020f). Já 

o GT de regime acadêmico deveria “estudar e propor as possíveis flexibilizações necessárias 

nos normativos do ensino de graduação da UFMG no contexto do Ensino Remoto 

Emergencial”. 

Os GTs de ensino-aprendizagem e atividades avaliativas elaboraram um guia16 para 

o Ensino Remoto Emergencial nos Cursos de Graduação da UFMG (BRASIL, 2020g). O 

documento busca apresentar para a comunidade da IES as “i) diretrizes para o ERE, ii) 

estratégias para adaptação do processo de ensino-aprendizagem e iii) subsídios para essas 

reflexões” (BRASIL, 2020G, p. 5). 

O guia está estruturado em três seções.  Na primeira seção, intitulada “Diretrizes 

para o processo de ensino-aprendizagem no contexto de ensino remoto emergencial nos cursos 

de graduação da UFMG”, são apresentadas as 26 diretrizes a serem consideradas na 

implementação do ERE na instituição. A segunda seção, “Possibilidades de adaptações ao 

ensino remoto emergencial nos cursos de graduação da UFMG”, traz referências para a 

organização e planejamento do ensino, além de recomendações sobre tecnologias de ensino 

para o ERE. A última seção trata dos “Princípios norteadores para o processo de ensino-

aprendizagem no contexto de ensino remoto emergencial nos cursos de graduação da UFMG” 

e apresenta os fundamentos teóricos para as concepções de ensino-aprendizagem, avaliação e 

tecnologias digitais no ensino. 

Segundo o guia (BRASIL, 2020g, p. 7), as diretrizes foram elaboradas a partir dos 

“princípios norteadores” apresentados na terceira parte do documento e considerando “os 

retornos das consultas feitas junto aos Colegiados de cursos de graduação e os resultados dos 

questionários aplicados aos estudantes” (UFMG, 2020g). Dentre as 26 diretrizes enumeradas 

(p. 7-9), é pertinente destacar as diretrizes que dispõem sobre as adaptações das atividades para 

o regime ERE, tais como 

  

 

 

16 O guia de Diretrizes para o Ensino Remoto Emergencial da UFMG pode ser acessado em: 

https://www2.ufmg.br/prograd/content/download/29268/195895/file/ERE.pdf. Acesso em: 01 abr. 2021.  

https://www2.ufmg.br/prograd/content/download/29268/195895/file/ERE.pdf
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4. Replanejar a realização das atividades acadêmicas curriculares em 

consonância com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e o significado da 

atividade no conjunto do curso e dos núcleos, como previstos nas Normas 

Gerais de Graduação da UFMG; 

 

6. Alterar o conceito de aula, como hora-aula correspondente ao encontro 

presencial, para uma sequência articulada de ensino envolvendo atividades 

síncronas e assíncronas integradas aos objetivos de aprendizagem definidos; 

 

10. Definir atividades assíncronas com uma diversidade de formatos (fóruns, 

tarefas, estudos dirigidos, wikis e outros) buscando favorecer interações 

individuais e coletivas. Tais atividades devem ser planejadas em função dos 

objetivos de aprendizagens e dando sentido a uma sequência de ensino, para 

não serem reduzidas ao comportamento de cumprimento de tarefas com fim 

em si mesmas; 

 

18. Assumir que o estudante, como sujeito da aprendizagem, também é 

protagonista, sendo desejável sua participação, sempre que possível, nas 

definições do processo avaliativo. 

 

 

Sobre esse aspecto, a segunda parte do guia aborda questões relacionadas às 

possibilidades de adaptação ao ERE nos cursos de graduação da IES, principalmente sobre a 

elaboração dos planos de ensino para o regime ERE.Tendo em vista a complexidade dos 

desafios, um efetivo planejamento e implementação do regime ERE, conforme o documento, 

“exige uma intervenção profissional que leve em conta o contexto da pandemia, as condições 

objetivas de trabalho dos professores e dos estudantes, necessárias para garantia da mediação 

pedagógica no processo ensino-aprendizagem” (UFMG, 2020g, p. 10). O documento destaca 

algumas colocações recorrentes sobre o ERE no ensino superior que deverão ser consideradas 

no momento de elaboração dos planos de ensino, a saber: 

 

• Não é viável apenas transpor a aula presencial para o modelo a 

distância/remoto. 

• O tempo para aprendizado no ERE é mais lento. 

• O ERE pode ser profundamente desgastante para o estudante e são 

relatadas dificuldades para o encontro de ambiente doméstico que 

favoreça a aprendizagem. 

• O excesso de atividades síncronas decorrentes de diversas atividades 

acadêmicas curriculares cursadas pelo estudante piora o desempenho 

acadêmico. Têm sido frequentes as referências ao conceito de “Zoom 

fatigue”. 

• Recomenda-se que as aulas expositivas na modalidade síncrona 

tenham duração de até 20 minutos e, estabelecendo diálogo, até no 

máximo 50 minutos para favorecer a atenção. 

• Videoaulas também devem ter duração limitada. Recomenda-se a 

gravação de videoaulas com até 20 minutos. Caso a temática seja 
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extensa, devem ser elaboradas diversas videoaulas a serem 

apresentadas ao estudante em momentos distintos. O espaço síncrono 

deve ser utilizado prioritariamente para discussão e esclarecimento de 

dúvidas. 

• O planejamento da disciplina deve considerar que o aluno realize 

todas as atividades (encontro síncrono, leituras, videoaulas, resenhas, 

estudo dirigido, etc) no tempo semanal reservado para a disciplina. 

Ou seja, em uma disciplina de 2 créditos/30 h todo conteúdo relativo 

a esta precisa ser planejado para ser executado em 2 h semanais 

(UFMG, 2020g, p. 11). 

 

 

A seção ainda apresenta possibilidades de estratégias síncronas e assíncronas, assim 

como suas potencialidades tecnológicas e pedagógicas, e discute, também, a indispensável 

adoção de uma nova concepção de avaliação. Conforme o guia, em um contexto de pandemia, 

novos desafios são criados diariamente. Entre eles está a necessária “adoção de práticas 

avaliativas baseadas na reflexão, construção, criatividade, parceria, autoavaliação e autonomia, 

princípios que se referem tanto ao trabalho do aluno como ao do professor” (p. 14). A seção 

também discute a elaboração de um contrato de convivência como “indispensável” e faz 

recomendações para a adoção de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). 

A última parte do guia para o ERE na UFMG traz o referencial teórico que embasa 

as medidas e propostas elaboradas para a adaptação do ensino. O documento discute “a 

necessidade de vincular professores, estudantes e conhecimento numa relação que expressa 

rigor metodológico com coerência teórica em relação ao ensino-aprendizagem” (p. 30) ao se 

pensar os dispositivos virtuais e estratégias de ensino a partir das diferentes concepções 

epistêmicas de aprendizagem – concepção empirista, concepção inatista e concepção 

interacionista. Dessa forma, tendo em vista o cenário de crise em que vivemos, cabe aos 

professores “incorporar alternativas de ensino que tenham em suas bases o processo de 

comunicação mediado pelas tecnologias digitais, criando assim oportunidades de acesso, 

permanência e aprendizagem” (UFMG, 2020g, p. 31). Nesse sentido, o guia estimula a 

elaboração de planos de ensino “que tenham como ponto central o diálogo, a problematização 

e a descoberta” (p. 32). 

É relevante, também, apontar as diretrizes que tratam sobre uma proposta de avaliação 

formativa (cf. diretriz 16) e demais disposições a serem consideradas para a realização de 

atividades avaliativas. Dessa forma, também ressalto as seguintes diretrizes: 

 

15. Estabelecer processos avaliativos condizentes com a dimensão contínua 

do ensino-aprendizagem almejado, priorizando o acompanhamento da 
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aprendizagem dos estudantes ao longo do período e não somente ao final ou 

em momentos pontuais; 

 

16. Assumir como concepção a avaliação formativa, evitando fatores de 

exclusão, competição e controle;  

 

17. Construir propostas que viabilizem novos modos de avaliar a 

aprendizagem, assumindo que avaliar é construir caminhos que favoreçam o 

acompanhamento das aprendizagens, identificando avanços e desafios; 

 

 

Assim, a demanda atual, principalmente no cenário de crise pandêmica, é de  

 

práticas avaliativas que estejam sintonizadas com projetos educativos críticos 

e transformadores, [que] demand[em] compromisso com uma cultura de 

avaliação, reconhecendo a necessidade de se pensar, planejar, construir 

propostas que viabilizem novos modos de avaliar a aprendizagem UFMG, 

2020g, p. 34).  

 

 

Nessa perspectiva, a avaliação formativa surge para suprir essa demanda que, por 

sua vez, requer a “existência de sujeitos, isto é, protagonistas que analisam, problematizam, 

compreendem a prática pedagógica, produzem e difundem conhecimentos” (p. 35).   

As diretrizes 24, 25 e 26 tratam da necessidade de monitoramento sistemático nos 

âmbitos da disciplina, do curso de graduação e da universidade, respectivamente. Por 

monitoramento entende-se o  

 

processo organizado e sistemático de coleta, análise e interpretação de dados 

e informações sobre todos os aspectos das ações educacionais planejadas, 

realizadas de modo a estabelecer relação entre práticas e resultados, com o 

objetivo de subsidiar os envolvidos na sua realização, com informações 

necessárias para a melhoria e maior efetividade das ações implementadas” 

(UFMG, 2020g, p. 36).  

 

 

Assim, conforme as diretrizes, deve-se considerar  

 

24. Monitorar sistematicamente o ERE no nível da atividade acadêmica 

curricular, incluindo a qualidade do ensino e a aplicação das atividades 

avaliativas, sendo esse monitoramento de responsabilidade do docente; 

 

25. Monitorar sistematicamente o ERE no nível do curso de graduação, sendo 

esse monitoramento de responsabilidade do Colegiado e Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) e necessário no meio e ao final do período letivo; 

 

26. Monitorar sistematicamente o ERE no nível da Universidade, sendo esse 

monitoramento de responsabilidade de instâncias a serem definidas pela 

Câmara de Graduação em conjunto com a Comissão Própria de Avaliação 
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(CPA). A avaliação do processo deverá ser feita em diferentes momentos, 

sendo indispensável no meio e ao final do período letivo. 

 

 

Por fim, o guia discute o uso das TDICs no ensino, já que o uso dessas ferramentas 

demanda “atenção sobre como vamos consolidar os processos de ensino-aprendizagem” (p. 37). 

A partir de estudos na área de Educação à Distância (EaD), são feitas discussões acerca da 

“natureza interativa das tecnologias digitais e sua abertura para reconstrução colaborativa e 

partilhada de informação e conhecimento em rede” (p. 37); da relevância da “comunicação 

educativa”; e da consolidação da interação entre professor-estudante-conhecimento 

possibilitada por essas ferramentas. A questão da “reprodução do presencial no virtual com foco 

na transmissão de conteúdo no processo de ensino-aprendizagem” (p. 38), resultando em “um 

modelo de ensino massivo” é caracterizada como um obstáculo a ser enfrentado ao longo do 

planejamento e adaptação para o regime remoto.  

Diante das inúmeras mudanças elencadas neste capítulo com relação à adoção do 

ERE na UFMG e, especialmente, seus efeitos e desafios no Estágio Supervisionado, esta 

pesquisa, portanto, investiga a formação de professores de inglês na disciplina de Estágio 

Supervisionado nesse contexto emergencial e temporário na UFMG. No próximo capítulo, 

discutiremos a metodologia utilizada na pesquisa e apresentaremos os participantes. 
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METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta o percurso metodológico desenvolvido nesta pesquisa. 

Partindo de uma breve contextualização deste estudo no paradigma qualitativo de pesquisa, 

discutirei o desenvolvimento de um estudo qualitativo interpretativista, para, assim, abordar os 

pressupostos teórico-metodológicos que guiaram a geração e a análise dos dados e a discussão 

dos resultados. 

Por se tratar de pesquisa em que a fonte primária de informação é o ser humano, 

este estudo foi previamente enviado para apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (COEP), por meio de sua vinculação ao projeto principal intitulado “Letramentos, 

Cidadania e Justiça Social: novos caminhos para a Educação Crítica no Brasil”, que tem como 

investigadora principal a Professora Dra. Andréa Machado de Almeida Mattos, e obteve 

aprovação em 16/01/2020, sob o número CAAE 23101119.1.0000.5149. 

 

 

3.1 Pesquisa qualitativa interpretativista 

 

Comumente empregada no estudo da vida de grupos humanos nas áreas da 

sociologia e antropologia, a investigação qualitativa só foi introduzida às ciências sociais e 

comportamentais, incluindo a educação, no final dos anos sessenta (BOGDAN; BIKLEN, 

2007). Norman Denzin e Yvonna Lincoln (2006) explicam que, enquanto os estudos 

quantitativos “enfatizam o ato de medir e de analisar as relações causais entre variáveis”, os 

estudos qualitativos, como o próprio nome diz, se dedicam às qualidades das entidades e aos 

“processos e os significados que não são examinados ou medidos experimentalmente” (p. 23). 

Nessa perspectiva, os pesquisadores qualitativos buscam por “soluções para as questões que 

realçam o modo como a experiência social é criada e adquire significado” e ressaltam, em seus 

estudos, “a natureza socialmente construída da realidade, a íntima relação entre o pesquisador 

e o que é estudado, e as limitações situacionais que influenciam a investigação” (DENZIN; 

LINCOLN, 2006, p. 23, grifo no original). Como veremos neste capítulo, o estudo aqui 

desenvolvido alinha-se, portanto, ao paradigma qualitativo.  

Conforme Denzin e Lincoln (2006, p. 17), a pesquisa qualitativa se utiliza de um 

“conjunto de práticas materiais e interpretativas” com a finalidade de dar “visibilidade ao 

mundo”. Os autores afirmam que, ao utilizar essas práticas, pesquisadores “transformam o 
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mundo em uma série de representações” e, assim, a pesquisa desenvolvida adota uma 

abordagem naturalista e interpretativa, ou seja, são estudadas “as coisas em seus cenários 

naturais, tentando entender, ou interpretar, os fenômenos, em termos dos significados que as 

pessoas a eles conferem” (p. 17). 

A partir do entendimento de que cada instrumento dá uma “visibilidade diferente 

ao mundo”, pesquisadores qualitativos costumam empregar mais de uma prática interpretativa 

em seus estudos, “na esperança de sempre conseguirem compreender melhor o assunto que está 

ao seu alcance” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). Dentre os instrumentos interpretativos 

comumente utilizados para descrever “momentos e significados rotineiros e problemáticos na 

vida dos indivíduos”, Denzin e Lincoln (2006, p. 17) elencam o uso de “estudo de caso; 

experiência pessoal; introspecção; história de vida; entrevista; artefatos; textos e produções 

culturais; textos observacionais, históricos, interativos e visuais”.  

Segundo Freeman (1996), a pesquisa interpretativista também pode ser entendida 

como uma “pesquisa de segunda ordem” (p. 366) 17, ou seja, ela se volta para a compreensão 

das percepções dos informantes sobre o fenômeno estudado. Essa ótica de pesquisa, que 

acontece a partir da compreensão dos participantes sobre o fenômeno em análise, caracteriza a 

adoção de ponto de vista êmico (JOHNSON, 1992). Nesta pesquisa, para acessar essas 

percepções dos informantes, empreguei instrumentos retrospectivos que, ao contrário dos 

métodos introspectivos, são coletados após o acontecimento do evento estudado (NUNAN, 

1992).  

O presente estudo, portanto, possui natureza qualitativa devido ao seu caráter 

interpretativo e por ter utilizado instrumentos qualitativos, como entrevista e diários reflexivos, 

para a geração e análise dos dados. Além disso, é uma pesquisa retrospectiva, por ter utilizado 

dados que tratam sobre acontecimentos passados e apresenta, também, uma visão êmica sobre 

os acontecimentos. A observação e acompanhamento da turma de Estágio Supervisionado da 

FALE/UFMG caracteriza a adoção de abordagem de cunho etnográfico para a pesquisa, ponto 

que abordarei a seguir. 

 

 

 

 

17 Pesquisas de primeira ordem, em contraposição, “examinam fenômenos no mundo, com a pressuposição de que 

é possível estabelecer relatos objetivos e precisos por meio de cuidadosa utilização e triangulação de dados de 

fontes múltiplas” (FREEMAN, 1996, p. 366). 
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3.2 Abordagem etnográfica 

 

Esta pesquisa se propôs a investigar uma experiência de formação docente a partir 

de uma abordagem de cunho etnográfico, ou seja, da “experiência em primeira mão da ação 

social em um local específico” com o objetivo de “coletar dados que irão transmitir a realidade 

subjetiva da experiência vivida daqueles que habitam esse local” (POLE; MORRISON, 2003, 

p. 16). A etnografia, conforme Judith Green, Carol Dixon e Amy Zaharlick (2005, p. 48), “se 

faz em um processo dinâmico, que envolve uma abordagem interativa-responsiva de pesquisa, 

uma disposição reflexiva e um processo analítico recursivo". As autoras afirmam que, a partir 

da abordagem etnográfica, pesquisadores “procuram meios de compreender as consequências 

do senso de pertencimento e como o acesso diferenciado dentro de um determinado grupo 

modela as oportunidades de aprendizagem e participação" (GREEN; DIXON; ZAHARLICK, 

2005, p. 29). 

Fazer etnografia, adotar uma perspectiva etnográfica e usar técnicas etnográficas 

são concepções distintas. Nas palavras de Judith Green e David Bloome (2005), fazer 

etnografia “envolve o enquadrar, conceituar, conduzir, interpretar, escrever e relatar associados 

a um estudo amplo, aprofundado e de longo prazo de um grupo social ou cultural, atendendo 

aos critérios para etnografia conforme enquadrado em uma disciplina ou campo” (p. 183). Os 

autores ainda apontam para a possibilidade de se adotar uma perspectiva etnográfica que se 

trata de “uma abordagem mais focada no estudo de aspectos particulares da vida cotidiana e das 

práticas culturais de um grupo social” a partir do “uso de teorias da cultura e práticas de 

investigação derivadas da antropologia ou da sociologia para guiar a pesquisa” (GREEN; 

BLOOME, 2005, p. 183), o ponto central dessa perspectiva. Por fim, os autores comentam 

sobre o uso de ferramentas etnográficas como o “uso de métodos e técnicas geralmente 

associados ao trabalho de campo” (p. 183) que podem ou não ser guiados por teorias culturais 

e interesse sobre a vida social dos envolvidos. 

O presente estudo, portanto, não se trata de uma etnografia per se, conforme a 

tradição antropológica, mas adota uma perspectiva etnográfica e faz uso de ferramentas 

etnográficas, como a observação e as entrevistas em profundidade.  Como o estudo se dedica a 

investigar uma turma de Estágio Supervisionado da FALE/UFMG, esta pesquisa se caracteriza, 

também, como um estudo de caso, que será abordado na seção seguinte. 
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3.3 O estudo de caso 

 

Denzin e Lincoln (2006) entendem que a investigação qualitativa “envolve o estudo 

do uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos que descrevem momentos e 

significados rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos” (p. 17). Como explicado 

anteriormente, com o intuito de buscar uma melhor compreensão do assunto investigado, os 

pesquisadores empregam uma ampla variedade de ferramentas interpretativas interligadas. 

Dessa forma, o método escolhido para esta pesquisa foi o estudo de caso. Robert 

Stake (2005) afirma que “o estudo de caso se concentra no conhecimento experiencial do caso 

e na atenção à influência de seus contextos sociais, políticos e outros. [...] um estudo de caso é 

tanto um processo de investigação quanto o produto dessa investigação” (p. 444). Nesse 

sentindo, Anne Dyson e Celia Genishi (2005) afirmam que estudos de caso “são construídos, 

não encontrados à medida que os pesquisadores tomam decisões sobre como orientar sua visão 

em locais repletos de histórias potenciais da experiência humana” (p. 2).  

 O estudo de caso, para Vilson Leffa (2006), é uma perspectiva de pesquisa que 

possui “ênfase maior na exploração e descrição detalhada de um determinado evento ou 

situação, sem a preocupação de descobrir uma verdade universal e generalizável” (p. 15). 

Segundo o autor, o estudo de caso se desenvolve de forma indutiva, ou seja, “a teoria é feita a 

partir de observações empíricas com ênfase na interação entre os dados e sua análise. As 

descrições e explicações são feitas com ênfase no processo e no contexto em que se encontram 

os dados” (LEFFA, 2006, p. 17). 

Stake (2005, p. 445) caracteriza os estudos de caso em intrínsecos (quando o estudo 

é realizado devido a um interesse intrínseco do pesquisador), instrumentais (examinados 

principalmente para fornecer informações sobre um problema ou repensar uma generalização) 

ou múltiplos (um estudo instrumental estendido a vários casos).  

Logo, esta pesquisa desenvolve um estudo de caso intrínseco, já que meu interesse 

é jogar luz e contribuir com a produção de conhecimento sobre as percepções de licenciandos 

mobilizadas no contexto da disciplina de Estágio Supervisionado na modalidade de ERE. Além 

disso, este estudo ainda desenvolve um estudo de caso múltiplo a partir das experiências 

distintas de cada um dos três participantes, como veremos nas próximas seções.  
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3.4 Contexto de pesquisa 

 

Esta pesquisa, como já visto, foi realizada com alunos da disciplina de Estágio 

Supervisionado I da licenciatura em Letras/Inglês na Universidade Federal de Minas Gerais. A 

disciplina era composta, inicialmente, por 16 alunos, e a professora formadora, Alice. 18 Após 

a consolidação do Ensino Remoto Emergencial, o número de alunos foi reduzido para 15 e duas 

monitoras, discentes da pós-graduação, passaram a acompanhar as aulas de forma a auxiliar a 

professora formadora nessa transição.  

Entendo que a disciplina e a professora formadora, assim como as leituras e 

reflexões provocadas durante os encontros, são importantes para se compreender a experiência 

e os relatos dos participantes. Por isso, nesta seção, descrevo a disciplina e as discussões 

propostas pela professora formadora. Também apresento o ambiente virtual e as interações 

nesse ambiente antes e durante o período de transição para o ERE. 

Na UFMG, o primeiro semestre letivo de 2020 teve início em 05 de março, porém 

as aulas foram suspensas em 18 de março, como já dito, devido à pandemia de COVID-19. 

Assim, na disciplina de Estágio Supervisionado I, contexto desta pesquisa, aconteceram 3 

encontros antes da suspensão das atividades presenciais. Na primeira aula, que ocorreu no dia 

05 de março, a proposta era discutir “The Classroom and Its Act(or)s/ Being an English 

teacher?” (A sala de aula e seus ato(re)s/Ser um professor de inglês?), conforme pasta no 

Moodle. 19 Os textos propostos pela professora formadora foram “A sala de aula como espaço 

de comunicação: reflexões em torno do tema” (NOVELLI, 1997), 20 “The social construction 

of classroom life” (GREEN; DIXON, 1994) e o poema “The Little Boy” de Helen Buckley. 21 

 

 

18 Pseudônimo escolhido pela pesquisadora, para garantir a anonimidade da participante. A carta de anuência da 

professora formadora, autorizando a realização da pesquisa em sua sala de aula, encontra-se no Apêndice 1. 
19 MOODLE é o acrônimo para "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment" e é uma plataforma 

virtual de aprendizagem utilizada pela UFMG para dar suporte para as aulas presenciais e como ambiente virtual. 

A plataforma é utilizada pelos professores como um ambiente para troca de mensagens, fóruns de discussão e 

repositório de materiais, como textos, links e vídeos, para as aulas teóricas. O Moodle também oferece a 

possibilidade de criar, submeter e avaliar tarefas avaliativas, além do gerenciamento de turmas e do 

acompanhamento de notas e de frequência, por meio de um diário de classe. Desde o ingresso na universidade, os 

alunos possuem acesso a esse ambiente virtual por meio de login e senha institucionais gerados logo após a 

matrícula. 
20 As referências completas dos textos utilizados pela professora formadora na disciplina podem ser encontradas 

no Apêndice 2. 
21 Disponível em: http://www.ndlcpreschool.com/wp-content/uploads/2013/07/THE-LITTLE-BOY.pdf. Acesso 

em: 25 set. 2020. 

http://www.ndlcpreschool.com/wp-content/uploads/2013/07/THE-LITTLE-BOY.pdf


 

 

56 

 

Além das leituras sugeridas, Alice sugeriu que os licenciandos assistissem o TED Talk22 de 

Celeste Headlee intitulado “10 Ways to have a better conversation”. 23 

No segundo encontro, a professora formadora propôs a discussão sobre “The 

classroom and official documents” (A sala de aula e documentos oficiais). A proposta era 

discutir os documentos que regem o ensino de inglês na escola básica colocados na pasta do 

Moodle. Para tanto, Alice utilizou a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), o 

Currículo de Referência do Estado de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2019) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para a Língua Estrangeira (BRASIL, 1998). Além desses documentos 

oficiais, a professora formadora propôs a leitura do capítulo “A LDB e a legislação vigente 

sobre o ensino e a formação de professor de língua inglesa” (PAIVA, 2003). 

No terceiro, e último encontro presencial, a proposta foi discutir 

“Teaching/Language Acquisition/Methods” (Ensino/Aquisição de Línguas/Métodos). A 

bibliografia selecionada para o encontro foram os capítulos “Explaining second language 

learning” (LIGHBOWN; SPADA, 2006) e “Metodologia do ensino de línguas” (LEFFA, 1988) 

e o artigo “Ensino de línguas: passado, presente e futuro” (LEFFA, 2012).  

Em 18 de março, na véspera do quarto encontro da turma, a UFMG emitiu a Portaria 

nº 1819, que suspendeu suas atividades presenciais. A professora formadora, então, optou por 

dar continuidade às aulas pelo Moodle. Assim, para as aulas 04, 05 e 06, cujo tema era 

“Classroom Observation and Classroom Research” (Observação de sala de aula e pesquisa de 

sala de aula), Alice instruiu que os alunos fizessem as leituras das apresentações de slides e 

respondessem às perguntas em fóruns de discussão do Moodle. O material propunha um modelo 

de estágio baseado na pesquisa-ação (WATTS, 1985; SAGOR, 2000; 2005), que inclui a 

observação, geração de dados e proposta de intervenção. 

As interações no ambiente virtual foram interrompidas em 20 de março quando o 

CEPE suspendeu as aulas na modalidade online. A professora formadora notificou a suspensão 

das atividades online aos alunos via mensagem no fórum de avisos do Moodle, conforme Figura 

1 a seguir. 

 

 

22 TED (Technology, Entertainment, Design) Talks são conferências que tratam de diversos assuntos. As palestras 

são gratuitamente distribuídas na internet sob o slogan “ideas worth spreading - ideias que valem a pena 

disseminar”. 
23 Disponível em: https://www.ted.com/talks/celeste_headlee_10_ways_to_have_a_better_conversation. Acesso 

em: 25 set. 2020. 

https://www.ted.com/talks/celeste_headlee_10_ways_to_have_a_better_conversation
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Figura 1. Suspensão das aulas online pelo CEPE. 

 

Fonte: Moodle (mar. 2020). 

 

A postagem da professora formadora demonstra seu esforço em reconhecer e 

incentivar o “alto comprometimento” da turma com as leituras e discussões propostas. Apesar 

do futuro incerto da disciplina, Alice reforça a proposta da disciplina e a importância do contato 

com a bibliografia sugerida “mesmo não podendo ir às escolas ainda neste semestre”. No 

Quadro 3 a seguir, faço uma síntese dos encontros e tópicos abordados na disciplina de Estágio 

Supervisionado I antes da implantação do Ensino Remoto Emergencial. 

 

Quadro 3. Síntese de encontros antes da implantação do ERE 

Data Aula Modalidade Tema 

05/03/2020 Aula 01 Encontro presencial The classroom and its 

act(or)s/being an English 

Teacher. 

10/03/2020 Aula 02 Encontro presencial The classroom and official 

documents 

12/03/2020 Aula 03 Encontro presencial Teaching/language 

acquisition/methods 

17/03/2020 Aula 04 Atividade assíncrona via Moodle Classroom 

observation/classroom 

research 



 

 

58 

 

19/03/2020 Aula 05 Atividade assíncrona via Moodle Classroom 

observation/classroom 

research 

20/03/2020 Suspensão das aulas online pelo CEPE 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As atividades do primeiro semestre de 2020 dos cursos de graduação da UFMG 

foram retomadas no dia 03 de agosto, com exceção dos ES dos cursos de licenciatura, que 

iniciariam no dia 10 de agosto, uma semana após o início das outras atividades. Em mensagem 

(Figura 2) postada no fórum “avisos” do Moodle, Alice comunicou o adiamento do retorno das 

aulas visto que algumas questões referentes ao estágio das licenciaturas ainda se encontravam 

em aberto. Conforme a mensagem abaixo, a principal demanda das professoras responsáveis 

pelas disciplinas de estágio estava na necessidade de respaldo institucional, mediante aprovação 

de proposta formulada pelos professores formadores da Faculdade de Letras (FALE). Dentre 

outras preocupações dos professores formadores, há também uma demanda pela atualização 

dos documentos comprobatórios de estágio para o contexto da pandemia e redefinição do que 

se entende como “campo de estágio”, de forma a abarcar diferentes experiências docentes 

vividas no ERE.  
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Figura 2. Adiamento do retorno das aulas de Estágio 

 

Fonte: Moodle (jul. 2020). 

 

Após 5 meses desde a suspensão das aulas, Alice comunicou o retorno das aulas 

por meio de uma outra mensagem (Figura 3) no fórum “avisos” no Moodle. É possível notar 

que Alice estava “empolgada” com o retorno das aulas após esse longo período de incertezas. 

No final da mensagem, Alice pergunta pelo e-mail de um aluno que ela não havia conseguido 

integrar ao Microsoft Teams24. Futuramente, descobriríamos que esse aluno não poderia dar 

continuidade às atividades do Estágio Supervisionado em regime remoto.  

 

 

 

24 Microsoft Teams é um software de colaboração remota entre equipes da Microsoft. Inicialmente, a plataforma 

foi desenvolvida para equipes corporativas, mas, durante a pandemia, seu uso por escolas privadas e universidades 

se popularizou no território nacional. O programa funciona como um hub digital entre gestores, professores e 

alunos, reunindo conversas e arquivos do pacote Office, que integra, também, salas para videoconferências para 

até mil pessoas, conforme artigo em https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/online-meetings#coreui-

contentrichblock-zaxfnbi. Acesso em 1 abr. 2021.  

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/online-meetings#coreui-contentrichblock-zaxfnbi
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/online-meetings#coreui-contentrichblock-zaxfnbi
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Figura 3. Mensagem sobre o início das atividades remotas. 

Fonte: Moodle (ago. 2020). 

 

O Plano de Ensino Remoto Emergencial da disciplina, previsto na Resolução nº 2 

(UFMG, 2020f) e no Ofício Circular nº 13 (UFMG, 2020h), dispôs sobre as adaptações das 

aulas necessárias para o ERE. Segundo o Plano de Ensino, as atividades previstas na ementa da 

disciplina ocorreriam remotamente, em atividades síncronas e assíncronas, “por meio de 

entrevistas, questionários, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, ou observação 

participante em caráter remoto emergencial”, além da “flexibilização/problematização” das 

noções de “campo de estágio”, “sala de aula”, “observação e regência”. 

O primeiro encontro síncrono ocorreu no dia 11 de agosto, e a plataforma escolhida 

pela UFMG e, portanto, utilizada nos encontros síncronos da disciplina de Estágio 

Supervisionado foi o Microsoft Teams. Nesse primeiro encontro da disciplina de ES I, 14 dos 

16 alunos estavam presentes e a proposta, segundo o novo programa da disciplina, foi de 

comentar sobre os eventos após a suspensão das aulas, de apresentar o novo programa da 

disciplina e de responder às dúvidas dos alunos. Nesse encontro, a professora formadora 

também tratou sobre os contatos com professores em campo, abordou a flexibilização das ideias 

de “campo”, “escola”, “sala de aula” e os processos de “ensino” e “aprendizagem” durante a 

pandemia. Os alunos também foram divididos em grupos para apresentação de seminários, parte 

da proposta de avaliação da disciplina. 

No encontro seguinte, Alice propôs um aprofundamento da discussão sobre 

educação na pandemia a partir da leitura de dois capítulos25 do livro “Educação em tempos de 

 

 

25
 Capítulos propostos:  

LIBERALI, Fernanda. Construir o inédito viável em Meio a crise do coronavírus – lições que aprendemos, 

vivemos e propomos. In: LIBERALI, Fernanda C. et. al. (Orgs.) Educação em tempos de pandemia brincando 
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pandemia – brincando com um mundo possível” (LIBERALI et al., 2020). Os alunos foram 

instruídos a postar, no Moodle, comentários sobre as leituras e a comentar os comentários dos 

colegas. 

No terceiro encontro síncrono, dois grupos apresentaram os seminários “Field 

observation in pandemic times” (Observação de campo em tempos pandêmicos) e 

“Teaching/Learning and ethnicity” (Ensino/aprendizagem e etnia). O primeiro seminário se 

desenvolveu a partir das leituras de Maria Catarina Repolês (2015), “Roteiro para avaliação e 

seleção de atividades didáticas de língua inglesa na compreensão escrita”, Viviane Klen-Alves 

(2020), “Como traçar metas executáveis em tempos de pandemia” e Donita Grissom (2020), 

“Experiential learning through video observations”. A discussão proposta pelo segundo 

seminário partiu dos textos “Educação e relações raciais: Refletindo sobre algumas estratégias 

de atuação” (GOMES, 2005) e “Critical literacy, foreign language teaching and the education 

about race relations in Brazil” (JORGE, 2012).  

Os seminários três, “Gender identity and language teaching/learning” (Identidade 

de gênero e ensino/aprendizagem de línguas), e quatro, “Learning Assessment in pandemic 

times” (Avaliação de aprendizagem em tempos pandêmicos), ocorreram na semana seguinte. 

As discussões do terceiro seminário foram fomentadas pelos textos “Ensino de línguas como 

palco de política linguística: mobilização de repertórios sobre gênero” (PESSOA; HOELZLE, 

2017) e “Formação de professores de língua e decolonialidade: o estágio supervisionado como 

espaço de (re)existências” (CADILHE; LEROY, 2020) e pelos capítulos “Uma política pós-

identitária para a educação” e “Estranhar o currículo” de Guacira Louro (2004). 

A bibliografia proposta para o quarto seminário incluiu o artigo “Are students still 

learning during covid-19? Formative assessment can provide the answer”26 e o texto “Adding 

Flexibility to Curriculum: A Practical Guide for Student-Directed Assessment” (ZHANG et al., 

2020). 

 

 

com um mundo possível. Campinas, Pontes Editores, 2020, p. 13-22. Disponível em: < 
https://www.researchgate.net/publication/342611734_Educacao_em_tempos_de_pandemia_brincando_com_um

_mundo_possivel>  

VOGEL, Sara. Core questions for educators teaching in a pandemic. In: LIBERALI, Fernanda C. et. al. (Orgs.) 

Educação em tempos de pandemia brincando com um mundo possível. Campinas, Pontes Editores, 2020, p. 23-

25. Disponível em: < 
https://www.researchgate.net/publication/342611734_Educacao_em_tempos_de_pandemia_brincando_com_um

_mundo_possivel> 
26 Disponível em: https://blogs.worldbank.org/education/are-students-still-learning-during-covid-19-formative-

assessment-can-provide-answer. Acesso em: 17 nov. 2020. 

https://www.researchgate.net/publication/342611734_Educacao_em_tempos_de_pandemia_brincando_com_um_mundo_possivel
https://www.researchgate.net/publication/342611734_Educacao_em_tempos_de_pandemia_brincando_com_um_mundo_possivel
https://www.researchgate.net/publication/342611734_Educacao_em_tempos_de_pandemia_brincando_com_um_mundo_possivel
https://www.researchgate.net/publication/342611734_Educacao_em_tempos_de_pandemia_brincando_com_um_mundo_possivel
https://blogs.worldbank.org/education/are-students-still-learning-during-covid-19-formative-assessment-can-provide-answer
https://blogs.worldbank.org/education/are-students-still-learning-during-covid-19-formative-assessment-can-provide-answer
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Todos os seminários contaram com materiais complementares que incluíam lives, 

vídeos no YouTube e outros textos acadêmicos. O quadro 4 a seguir traz uma síntese das 

apresentações dos seminários temáticos. 

 

Quadro 4. Encontros para apresentações de seminários 

Aula síncrona Data Grupo Tema 

3 25/08/2020 

Grupo 1 
Field observation in 

pandemic times 

Grupo 2 
Teaching/learning 

and ethnicity 

4 01/09/2020 

Grupo 3 

Gender identity and 

language 

teaching/learning 

Grupo 4 
Learning assessment 

in pandemic times 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Como atividade assíncrona para ambas as semanas, os grupos responsáveis 

deveriam postar suas apresentações no Moodle para que os outros colegas pudessem comentar, 

de forma que foi possível expandir a discussão proposta pelos seminários. 

No encontro seguinte, a professora formadora propôs que os alunos lessem e 

comentassem o Plano de Estudo Tutorado (PET)27 desenvolvido pela Secretaria de Estado e 

Educação de Minas Gerais (SEE-MG) como uma das ferramentas para o Regime de Estudo não 

Presencial. Os PETs vieram no formato de apostilas produzidas pelos professores da rede 

estadual para os alunos da rede durante a suspensão por tempo indeterminado das aulas 

presenciais devido à pandemia. Nesse encontro, os licenciandos contaram com a participação 

de uma professora do estado que relatou como estava utilizando os PETs e comentou sua rotina 

de prática docente durante o período de distanciamento físico. 

Na semana seguinte, a professora formadora utilizou o encontro síncrono para obter 

um retorno sobre o contato dos licenciandos com os professores em campo. Outras questões 

foram alinhadas nesse encontro, como a realização de entrevistas com os professores 

supervisores e a apresentação das propostas de intervenção, agendadas para o dia 29 de 

setembro. O encontro síncrono da semana seguinte ficou reservado para alunos que desejassem 

 

 

27 Os PETs estão disponíveis em <https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/inicio>. Acesso em 17 nov. 2020. 

https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/inicio
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orientação da professora formadora. Para as propostas e demais atividades em campo, Alice 

sugeriu que os alunos utilizassem ferramentas, como a observação (BROWN, 2004) e 

observação de pares28, diários (BROWN, 2004)29, e portfólios30. 

Após a apresentação das propostas de intervenção, os alunos foram dispensados dos 

encontros síncronos para que pudessem se dedicar às atividades no campo de estágio. Como na 

semana anterior, caso necessário, os alunos poderiam marcar sessões de orientação com a 

professora formadora sobre as intervenções, prática em campo e escrita do trabalho final. 

Contudo, nessas quatro semanas, nenhum aluno solicitou orientação. 

O último encontro síncrono ocorreu no dia 27 de outubro, quando os licenciandos 

apresentaram seus trabalhos finais. Nesse encontro, os estagiários relataram sua experiência em 

campo, assim como os resultados e dificuldades das atividades realizadas. As apresentações e 

trabalhos escritos foram submetidos para avaliação por meio do Moodle.  

Para o ERE, a disciplina foi reformulada para ter encontros síncronos às terças e 

atividades assíncronas nas quintas-feiras. Assim, a carga horária restante da disciplina ficou 

dividida em 40h de encontros síncronos para atividades teóricas, 60h para leitura e atividades 

em campo e 15h para redação do trabalho final. No Quadro 5 a seguir, trago uma síntese de 

todos encontros da turma de Estágio Supervisionado I do primeiro semestre de 2020 em regime 

remoto. 

 

Quadro 5. Síntese dos encontros e atividades na modalidade ERE 

Data Descrição 

11/08/2020 Encontro síncrono: apresentação do curso na modalidade ERE. 

13/08/2020 Atividade assíncrona: leitura e discussão dos textos no fórum do Moodle. 

18/08/2020 
Encontro síncrono: discussão de textos e retorno sobre contatos com 

professores. 

25/08/2020 Encontro síncrono: seminários 1 e 2 

27/08/2020 Atividade assíncrona: discussão sobre os seminários 1 e 2 no Moodle. 

01/09/2020 Encontro síncrono: seminários 3 e 4. 

03/09/2020 Atividade assíncrona: discussão sobre os seminários 3 e 4 no Moodle. 

 

 

28 Módulo 13 do curso “Shaping the way we teach English: Sucessful practices around the world”. Disponível 

em: https://americanenglish.state.gov/resources/shaping-way-we-teach-english-successful-practices-around-

world. Acesso em: 17 nov. 2020. 
29 A professora formadora também selecionou alguns tipos de diários disponíveis em uma lista. Disponível em: 

https://www.teachthought.com/literacy/20-types-of-learning-journals-that-help-students-think/. Acesso em: 17 

nov. 2020. 
30 Alice disponibilizou links para acesso a vídeos introdutórios aos ePortfolios. Disponíveis em: 

<https://youtu.be/3n8UG3YOOFU> e <https://youtu.be/kykfcqqr8T8>. Acesso em: 17 nov. 2020. 

https://americanenglish.state.gov/resources/shaping-way-we-teach-english-successful-practices-around-world
https://americanenglish.state.gov/resources/shaping-way-we-teach-english-successful-practices-around-world
https://www.teachthought.com/literacy/20-types-of-learning-journals-that-help-students-think/
https://youtu.be/3n8UG3YOOFU
https://youtu.be/kykfcqqr8T8
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08/09/2020 Encontro síncrono: discussão dos PETs. 

15/09/2020 
Encontro síncrono: retorno sobre contato com professores em campo e 

instruções sobre a apresentação das propostas de intervenção. 

22/09/2020 Dispensa para elaboração de propostas de intervenção/atividades em campo. 

29/09/2020 Encontro síncrono: apresentação das propostas de intervenção. 

06/10/2020 Dispensa para atividades em campo. 

13/10/2020 Dispensa para atividades em campo. 

20/10/2020 Dispensa para atividades em campo. 

27/10/2020 Apresentação dos trabalhos finais e encerramento da disciplina. 
Fonte: Elaboração da autora 

 

 Os dados desta pesquisa foram gerados por meio do acompanhamento das aulas 

síncronas da disciplina e coleta de documentos produzidos pelos alunos, como os relatórios 

finais de estágio e postagens no ambiente Moodle. Ademais, com exceção das entrevistas 

realizadas com alguns estudantes após o término das aulas, outros procedimentos e utilização 

de instrumentos para a geração de dados ocorreram concomitantemente à disciplina. Na seção 

seguinte abordarei com mais detalhes os procedimentos e instrumentos para a geração de dados 

da pesquisa.  

 

3.5 Procedimentos e instrumentos de geração de dados 

 

Além da observação participante e coleta de documentos, outros procedimentos 

utilizados para a geração de dados foram: questionário semiestruturado, diários reflexivos e 

suas transcrições, e entrevistas. Nas seções seguintes, abordarei cada um desses instrumentos 

separadamente. 

 

3.5.1 Questionário 

 

Com o objetivo de conhecer os participantes e obter informações preliminares para 

a estruturação das entrevistas, foi solicitado aos alunos que desejassem participar da pesquisa o 

preenchimento de um questionário eletrônico. Devido às medidas de distanciamento físico, o 

link para acesso ao questionário foi disponibilizado via e-mail e os participantes responderam 

às perguntas on-line. 

Colin Lankshear e Michele Knoble (2004) definem os questionários como uma 

estratégia para “obtenção de informações por meio de perguntas” (p. 164). Os autores entendem 

que o questionário pode ser considerado tanto um research design quanto um instrumento para 
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geração de dados. Para Mark Berends (2006), o uso de questionários em pesquisas tem como 

objetivo descrever características relevantes de indivíduos, grupos ou organizações. De forma 

a fornecer maior compreensão sobre os respondentes, o autor sugere a combinação do 

questionário com uma entrevista cognitiva. Segundo Judith Green, Gregory Camilli e Patricia 

Elmore (2006), a entrevista cognitiva é “uma abordagem que fornece aos pesquisadores uma 

compreensão mais profunda sobre itens específicos de questionários a partir de relatos verbais 

dos entrevistados” (p. 633). 

O questionário utilizado foi baseado no questionário usado por Lígia Araújo (2019) 

em sua dissertação de mestrado, e adaptado para atender às especificidades do contexto desta 

pesquisa. Este questionário foi compartilhado com participantes da pesquisa em formato 

eletrônico e era composto por 27 perguntas fechadas e 13 abertas (ver Apêndice 3). As 

perguntas abordaram questões biográficas, acadêmicas e profissionais dos licenciandos, além 

de crenças, expectativas e opiniões sobre a docência, o estágio supervisionado e o Ensino 

Remoto Emergencial. O questionário foi respondido pelos três alunos que demonstraram 

interesse em participar da pesquisa.  

 

3.5.2 Diários  

 

O uso de diários como instrumento de geração de dados na Linguística Aplicada se 

popularizou a partir de um deslocamento para uma perspectiva êmica, ou seja, do ponto de vista 

do participante do processo de ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras (MATTOS, 1999). 

Além de pesquisas sobre aprendizagem de línguas estrangeiras (REIS, 2007), os diários 

reflexivos também são utilizados em pesquisas sobre a formação inicial de professores, 

inclusive a distância, com diários virtuais (BERGMANN; SILVA, 2013), e em disciplinas de 

ES (SOUZA et al., 2012; BRITO, 2012). 

Os diários podem ser compreendidos, segundo Valdeni Reis (2007, p. 19), como 

“um registro do dia-a-dia (ou periódico) de caráter pessoal, logo, íntimo, muitas vezes secreto, 

dotado de uma visão pessoal das coisas e dos acontecimentos ao redor daquele que o escreve”. 

A autora pontua a importância de compreender os diários como um documento pessoal, 

definindo este “como uma narrativa acerca das experiências e atividades sociais vivenciadas 

por uma determinada pessoa participante em seu contexto social” (ZABALZA, 1994 apud 

REIS, 2007, p. 20).  
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Para esta pesquisa, os diários foram produzidos em áudio e em interlocução entre 

participantes e pesquisadora. As reflexões dos licenciandos foram compartilhadas 

semanalmente após as atividades no campo de estágio, junto às professoras supervisoras. As 

entradas em áudio foram, então, transcritas e devolvidas aos participantes para que estes 

pudessem utilizá-las como artefato em seus trabalhos finais. Os diários, assim como os 

questionários, foram a base para a formulação das perguntas para as entrevistas. 

  

3.5.3 Entrevistas 

 

Entrevistas são um método bastante comum para geração de dados em pesquisas 

qualitativas. Segundo Jack Richards (2003), as entrevistas fazem parte da nossa vida e a 

entrevista de pesquisa é só mais um dentre vários tipos. Stake (2010) afirma que, em pesquisa 

qualitativa, as entrevistas são utilizadas com três propósitos principais: (1) obtenção de 

informações exclusivas ou interpretação realizada pela pessoa entrevistada; (2) coletar uma 

agregação numérica de informações de muitas pessoas e (3) descobrir sobre "uma coisa" que 

os pesquisadores não foram capazes de observar por si próprios (p. 95). Para esta pesquisa, as 

entrevistas foram realizadas com o objetivo de obter as interpretações dos estagiários 

participantes da pesquisa sobre o ERE e o ES. 

Richards (2003) entende a entrevista como mais que uma “mera rotina de perguntas 

e respostas – é um evento interacional” (p. 50). Na perspectiva do autor, a entrevista não é 

apenas um meio para se reunir fatos, porque “na pesquisa qualitativa precisamos ir mais fundo, 

buscar a compreensão em todas as suas formas complexas, elusivas e mutáveis; e para isso 

precisamos estabelecer uma relação com as pessoas que nos permita compartilhar sua percepção 

do mundo” (p. 50).  

O autor reforça a importância de o entrevistador ouvir atentamente, pois “nas 

entrevistas, estamos preocupados apenas em encorajar o respondente, não em expor nosso 

próprio ponto de vista, então as habilidades de que precisamos ainda são colaborativas, mas 

estão focadas em extrair do respondente o relato mais rico e completo possível” (RICHARDS, 

2003, p. 50).  
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Para esta pesquisa, as entrevistas foram realizadas com cada participante 

individualmente via Zoom31, com duração de aproximadamente 60 minutos. As entrevistas 

foram semiestruturadas a partir dos dados gerados pelos questionários e diários reflexivos. 

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas para serem analisadas posteriormente. Na 

seção seguinte apresentaremos cada um dos três estagiários participantes da pesquisa. 

 

 

3.6 Participantes e campo de estágio 

 

Esta pesquisa foi realizada com três alunos da disciplina de Estágio Supervisionado 

I (ES-I).32 Como abordado na seção que descreveu a disciplina, a definição de campo de estágio 

das licenciaturas teve de ser flexibilizada. Assim, as documentações necessárias passaram a 

aceitar que os alunos acompanhassem as atividades de ensino de diversos contextos. Nesta 

seção, apresentarei os participantes da pesquisa: Milo, Otto e Paulo33, e o contexto em que cada 

um realizou seu estágio supervisionado. 

Tendo em vista todas as particularidades do Estágio Supervisionado no formato 

ERE, as professoras formadoras responsáveis pelas disciplinas de estágio optaram por dividir 

os alunos em grupos para realizar as atividades no campo de estágio. Assim, cada participante 

da pesquisa desenvolveu, por seis semanas, suas atividades de observação e intervenção com 

outros colegas estagiários. A seguir, descrevo o perfil de cada participante e acrescento outros 

detalhes. 

 

3.6.1 Milo 

Milo possuía, à época da geração de dados, pouco mais de 20 anos e havia cursado 

o ensino médio em escolas privadas. A participante contou ser autodidata e ter aprendido inglês 

sozinha. Por não ter intenção de se tornar professora, a licenciatura não foi sua primeira opção 

na Faculdade de Letras. Assim, a participante concluiu o bacharelado em Letras/Inglês e se 

encontrava na continuidade de estudos. À época da geração de dados desta pesquisa, Milo era 

 

 

31 Software para videoconferências no qual os usuários podem realizar reuniões remotas por chamada de vídeo 

com até 100 participantes. 
32 O modelo dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinados pelos participantes encontram-

se no Apêndice 4. 
33 Nomes fictícios, escolhidos pelos próprios participantes, usados na pesquisa para preservar seu anonimato. 
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professora de inglês há menos de três anos, atuando como professora particular e em cursos de 

extensão, além de dar aulas de acompanhamento escolar. Além das cinco disciplinas que estava 

cursando na modalidade ERE, suas atividades de docência também haviam aderido à 

modalidade remota. Ela contou que pretende dar continuidade a sua carreira docente, estando 

aberta para atuar em diversos contextos. 

Em seu Estágio Supervisionado, Milo acompanhou uma professora de inglês em 

uma escola modelo da rede pública de um município vizinho a Belo Horizonte. Segundo Milo, 

a escola possui uma abordagem diferenciada, com foco no aluno, e estrutura curricular 

diferente, que conta com projetos interdisciplinares e oficinas de atividades variadas, como 

robótica e marcenaria. As aulas ocorreram no formato de lives na plataforma Zoom e, portanto, 

Milo não teve contato direto com os alunos da escola. No entanto, a estagiária realizou várias 

reuniões por videoconferência com a professora orientadora e participou das reuniões 

pedagógicas da escola. 

 

3.6.2 Otto 

À época da geração de dados, Otto também tinha pouco mais de 20 anos. Cursou o 

ensino fundamental em escolas da rede privada e o ensino médio na escola técnica pública 

brasileira. O participante contou ter aprendido inglês em cursos livres de idiomas. Assim como 

Milo, a licenciatura em inglês não foi sua primeira opção de curso superior, tendo iniciado a 

graduação em cursos de outras áreas. Ao ingressar no curso de Letras, a licenciatura foi sua 

primeira opção por se identificar com a profissão, por interesse na perspectiva de carreira e 

estudo da língua por meio da formação continuada. Otto já trabalhou como professor de inglês 

em cursos de idiomas e, quando participou desta pesquisa, era bolsista de iniciação científica e 

também estava cursando 4 disciplinas na modalidade ERE. O participante afirmou pretender 

continuar a carreira docente após a conclusão do curso de licenciatura, estando aberto para 

oportunidades na escola básica das redes pública e privada, cursos de idiomas e no nível 

superior. 

Otto acompanhou, semanalmente, as aulas de inglês de duas turmas de uma 

instituição federal. As atividades aconteceram de forma síncrona e assíncrona. 

 

3.6.3 Paulo 

Assim como Milo e Otto, Paulo possuía pouco mais de 20 anos de idade, à época 

da geração de dados. Cursou o ensino fundamental na escola pública regular brasileira e iniciou 
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o ensino médio em uma escola estadual antes de ingressar na escola técnica federal. Como Milo, 

Paulo também relatou ser autodidata. Ao contrário dos outros participantes, a licenciatura em 

inglês foi o seu primeiro curso superior e foi sua primeira opção de habilitação ao ingressar a 

Faculdade de Letras. O participante relatou sempre ter gostado da língua inglesa por possuir 

familiares próximos que são professores de inglês, tendo, assim, contato desde cedo e sempre 

foi uma área em que possuía interesse. Quando participou da pesquisa, Paulo era professor de 

inglês, atuando como professor particular e em cursos de extensão, atividades que também 

aderiram à modalidade remota, somando-se às 3 disciplinas da graduação que estava cursando 

na época. O licenciando contou que também pretende ingressar na carreira docente após a 

conclusão da licenciatura, estando aberto para oportunidades na rede pública de ensino, nível 

superior e aulas particulares. 

Paulo acompanhou uma professora do estado em seu Estágio Supervisionado. Por 

orientação da Secretaria de Educação de Minas Gerais, os professores trabalharam com os 

Planos de Estudos Tutorados (PETs). Como não ocorreram encontros entre a professora 

orientadora e os alunos da escola, Paulo, assim como Milo, não teve contato direto com os 

alunos. 

 

3.7 Conclusão 

 

Neste capítulo, apresentei o percurso investigativo, o contexto e os participantes 

acionados para a geração dos dados desta pesquisa. Com base na discussão metodológica 

proposta, a geração de dados foi realizada por meio de métodos e instrumentos qualitativos, 

como questionários, diários reflexivos e entrevistas semiestruturadas. Esses dados foram 

gerados a partir dos relatos de três alunos da disciplina de Estágio Supervisionado I, na 

modalidade Ensino Remoto Emergencial. Os dados foram analisados de forma indutiva e 

subjetiva, conforme Frederick Erickson (1986), em busca de temas relevantes para a discussão 

proposta no presente estudo.  

No capítulo seguinte, apresento e discuto os excertos dos estagiários participantes 

da pesquisa em busca de suas percepções e reflexões sobre o ES e o ERE.  
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo, apresento e discuto os dados da pesquisa a partir dos temas 

relevantes para a discussão aqui proposta. A consolidação desses temas foi feita após análise 

indutiva e reflexão subjetiva (ERICKSON, 1986) dos dados gerados. Começando pelas 

percepções dos participantes sobre a experiência de Estágio Supervisionado, discuto as 

concepções e expectativas deles sobre a disciplina.  Em seguida, abordo o ERE e as questões 

trazidas pelos participantes, como as inseguranças e apreensões dos estagiários, a socialização 

com os atores do campo de estágio, ou seja, a professora regente e alunos, e questões referentes 

ao adoecimento discente, resultado do contexto de pandemia e distanciamento social no país. 

Para fins de organização, os excertos de cada participante foram numerados por 

ordem de apresentação de acordo com o instrumento utilizado, portanto o primeiro excerto dos 

questionários será Q1, dos diários D1 e das entrevistas E1, e assim por diante. Ressalto que 

esses excertos serão apresentados da forma como foram produzidos pelos participantes e não 

sofreram nenhuma intervenção ou correção por parte da pesquisadora. Os trechos dos excertos 

mais importantes para a discussão em tela foram realçados em itálico. 

 

4.1 Estágio Supervisionado: concepções e expectativas 

 

Por se tratar de uma turma de Estágio I e constituir, portanto, a primeira experiência 

de estágio dos participantes da pesquisa,  busquei compreender como os alunos-professores 

entendem o ES e quais expectativas possuíam antes do início da disciplina. Nesta seção, 

portanto, discutiremos alguns excertos que nos fornecem impressões sobre as concepções de 

Estágio Supervisionado e as expectativas dos licenciandos para com a disciplina. 

A partir de uma das perguntas do questionário, “Como você percebe o estágio 

supervisionado na formação de professores de inglês?” (Pergunta 24, Apêndice 3) cada 

participante apontou sua percepção sobre o ES a partir de diferentes aspectos do curso. Milo e 

Paulo, nos primeiros excertos do questionário (Q1 e Q2), comentam como o estágio “é essencial 

para a formação de professores” (MILO, Q1). Para Paulo, o Estágio Supervisionado 

 

É uma disciplina de grande importância para o processo de formação. Pode 

ser o primeiro contato que temos com a sala de aula examinando ela com os 

olhos de professor. (PAULO, Q2) 
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Nesse excerto, Paulo traz a possibilidade de o ES ser o primeiro contato com uma 

sala de aula assumindo uma posição diferente, não mais como apenas aluno. Carla Reichmann 

(2015) entende que, no ES, os licenciandos “mergulham em uma experiência iniciática, que 

pode desencadear questionamentos acerca da complexidade e fragilidade do lugar social do 

professor iniciante” (p. 90, grifo da autora). Nesse sentido, o estágio assume a finalidade de 

“propiciar ao aluno uma aproximação à realidade na qual atuará”, conforme Pimenta e Lima 

(2017, p. 36, grifo no original). Ao sair da posição de aluno e “examinar [a sala de aula] com 

os olhos de professor”, o estagiário se apropria de um novo ponto de vista para pensar a sala de 

aula. Para Milo, essa análise é feita por um outro ângulo, que não é o de professor nem de aluno. 

Para ela, é esse novo ângulo que mobiliza a aprendizagem, inclusive em professores 

experientes, como no caso dela: 

 

eu acho que o estágio, ele é muito importante porque eu já dou aula, né? Mas 

eu não sabia dar aula antes de dar aula e nada que eu estudei me preparou, 

tipo, eu sabia as teorias mas a prática é completamente diferente e eu meio que 

aprendi fazendo. E eu acho que o estágio, ele deixa você aprender fazendo 

diferente. Tipo, você não é o professor que tá lá fazendo. Então, você consegue 

ter aquele contato e você consegue ver as coisas. E você consegue analisar 

por outro ângulo não é de quem tá dando aula também, o que é muito bom e 

que enriquece muito você como profissional. (MILO, E1) 

 

 

Outro aspecto trazido por Paulo é o da socialização de reflexões. Para o licenciando, 

as discussões entre pares sobre a experiência em campo são igualmente importantes, 

complementando todo o trabalho de análise, prática e vivência no campo de estágio, como 

vemos no excerto abaixo: 

 

Acredito que a análise, a prática e o contato com os ambientes escolares são 

muito importantes, bem como as discussões sobre isso na sala de aula. 

(PAULO, Q3) 

 

 

Além das discussões entre pares, a socialização de experiências também pode 

beneficiar a troca entre estagiários e professores regentes. Biazi, Gimenez e Stutz (2011) 

comentam que, em um modelo de estágio reflexivo no qual o conhecimento científico e o 

conhecimento sobre a prática informam um ao outro, “o aluno-professor torna-se parte contínua 

e natural do processo de ensino, e a observação deixa de ser uma atividade esporádica e 

avaliativa e passa a caracterizar-se como um trabalho participativo contínuo em que as 

atividades são socializadas” (p. 63). A propósito, essa troca de experiências entre observador 
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(aluno-professor) e observado (professor-regente) beneficia, segundo as autoras, ambas as 

partes; “o observador, por estar inserido no contexto educacional por mais tempo; e o 

profissional observado, por informar e aprimorar suas habilidades profissionais” (p. 63). 

Otto também percebe o ES como “parte essencial da licenciatura”, pois a disciplina 

mobiliza e articula todo o conhecimento produzido durante a graduação, além de experiências 

e crenças pessoais, resultando, a partir da condução de uma pesquisa-ação (SAGOR, 2000; 

2005), em uma intervenção no espaço da sala de aula. Neste excerto, Otto também comenta 

sobre a popular dicotomização entre teoria e prática, comumente utilizada para traduzir o ES 

como o “a hora da prática”: 

 

O estágio supervisionado é de grande importância para a formação de 

professoras/res de língua inglesa. Por meio da observação crítica das 

experiências sociopedagógicas, a/o licencianda/o deve propor uma 

intervenção, o que requer uma articulação contundente entre os saberes 

acumulados ao longo do curso (e para além dele) e a "realidade" a ser 

trabalhada. Logo, não se trata de unir teoria e prática, pois as mesmas já são 

uma só (não se separa o agir do pensar). Trata-se, portanto, de projetar 

experiências universitárias (acadêmicas, científicas, culturais, etc.) sobre um 

contexto particular, num processo relacional, isto é, dialógico. Dessa forma, o 

estágio é parte essencial da licenciatura, concentrando estudo, pesquisa, e 

criação. (OTTO, Q4) 

 

 

Andrade e Resende (2015), citando  Carlos Cury (2003), afirmam que “o momento 

do saber não está separado do momento do fazer, e vice-versa, mas cada qual guarda sua própria 

dimensão epistemológica” (p. 58). Assim, a aprendizagem da docência, segundo as autoras, se 

constitui como um “saber profissional intencionado a uma ação docente nos sistemas de ensino” 

(p. 58). Pimenta e Lima (2017) também vislumbram, nas disciplinas de ES, o potencial para ser 

um “espaço de convergência das experiências pedagógicas vivenciadas no decorrer do curso, e 

principalmente, ser uma contingência de aprendizagem da profissão docente, mediada pelas 

relações sociais historicamente situadas” (p. 96).  

Dessa forma, o estágio, para Pimenta e Lima (2017), ao aproximar o licenciando da 

realidade futura de atuação, deve fomentar, também, uma “apropriação dessa realidade” para 

que, assim, os estagiários possam “analisá-la e questioná-la criticamente, à luz de teorias”, há, 

portanto, uma “necessidade de aprofundamento conceitual do estágio e das atividades que nele 

se realizam” (p. 36) a fim de fomentar essa “articulação contundente” (Q4) necessária para uma 

proposta eficaz de intervenção, como mencionada por Otto. 
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Em outro excerto (Q5), Otto conta que, no início da graduação, compreendia o ES 

como aquele fundamentado no racionalismo técnico do esquema 3 + 1. Segundo Anna Maria 

Carvalho (1835), citada por Andrade e Resende (2011), a partir desse entendimento, o estágio, 

realizado no final da licenciatura, se traduziria no momento em que o licenciando aprende a 

“aplicar, em situações práticas, os conhecimentos aprendidos na universidade” (p. 237).  

 

Antes de iniciar o curso de Letras, considerava o estágio como sendo "a grande 

prova", momento no qual eu saberia se estaria, de fato, apto a trabalhar como 

docente no ensino regular. Ao longo do curso, percebi que tal "prova" não 

existe, pois lecionar é um processo em contínua renovação. Logo, o estágio 

passou a se apresentar como uma "experiência de campo", isto é, ganhou 

caráter científico e humanitário, abandonando a "roupagem" de teste 

individual. Logo, iniciei a disciplina de estágio com expectativas mais 

realistas. (OTTO, Q5). 

 

 

Nesse excerto, Otto pontua, contudo, ter havido um deslocamento dessa 

compreensão ao longo do curso de Letras. Dotado de um caráter “científico e humanitário”, o 

ES, para Otto, deixou de ser um momento de avaliação no processo de formação. Segundo, 

Andrade e Resende (2015), é esse afastamento do caráter avaliativo aliado à articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão que permite que o estágio viabilize “aos estudantes/estagiários a 

realização de uma atividade teórica-prática, crítico-reflexivo sobre a docência, respaldada pelo 

referencial teórico e pelo conhecimento de uma realidade de atuação” (p. 58). Como vemos no 

Excerto Q5, Otto também parece compreender o ES por essa perspectiva 

À época da geração de dados, busquei conhecer, também, o que os alunos-

professores esperavam da experiência, ou seja, suas expectativas antes do início da disciplina. 

Assim perguntei, no questionário, “Quais eram suas expectativas sobre a disciplina estágio 

supervisionado antes de iniciar o curso?” (Pergunta 25, Apêndice 4). 

No excerto Q6, Paulo conta sua expectativa sobre a “prática”, o contato com o 

espaço escolar, alunos e professores. Com o ERE, o estagiário relata uma “diminuição 

considerável” na sua empolgação pelo Estágio Supervisionado, considerando que muito do que 

ele ansiava sofreria adaptações: 

 

Minhas maiores expectativas estavam na prática. Estava ansioso para 

conseguir ir para uma escola, observá-la, ter contato com os alunos, com 

professores e poder fazer uma análise de tudo que coletasse. Tinha altas 

expectativas com relação a isso e estava muito empolgado. Porém, com a 

pandemia, o cenário mudou. Apesar de ainda estar empolgado em tentar fazer 
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a prática nesse novo modelo, minha empolgação diminuiu consideravelmente. 

(PAULO, Q6) 

 

 

Indo ao encontro das expectativas e Paulo, Milo desejava, por meio do ES, 

“aprender mais sobre as condições reais de trabalho dos professores da escola pública no Brasil” 

(MILO, Q7). Segundo Magali Silvestre (2016), citada por Teresa Sarmento, Simone Rocha e 

Rosenilde Paniago (2018), a realização dos ES em escolas públicas facilita, de fato, a 

aproximação dos licenciandos com essa “realidade profissional específica, permitindo que 

reconfigure suas representações sobre a escola pública e sobre a sua profissão, o que 

contribuiria para os processos de construção de sua identidade profissional” (p. 156).  Pimenta 

e Lima (2017) argumentam que, ao se deslocar da universidade para escola e, de lá, para a 

universidade novamente, os licenciandos mobilizam uma rede de relações, conhecimentos e 

aprendizagens que proporciona uma compreensão da realidade a fim de ultrapassá-la. 

 Quando no contexto do ERE, a questão da “condição real de trabalho” das escolas 

foi um aspecto bastante recorrente nas reflexões de Milo, conforme abordaremos melhor na 

próxima seção.  

 

4.2 O Estágio Supervisionado na modalidade ERE 

 

Nesta seção, trataremos de aspectos referentes ao Estágio Supervisionado 

desenvolvido na modalidade ERE, como o distanciamento da sala de aula “real” e “ao vivo”, e 

as relações estabelecidas, ou não, entre estagiários, professores regentes e alunos a partir das 

reflexões dos participantes da pesquisa. 

Apesar do longo período de preparação para a implementação do ERE na UFMG, 

o início das aulas nesse novo formato provocou muitas demandas e receios nos alunos 

participantes. Ao responderem à pergunta “Como você percebe sua experiência na disciplina 

estágio supervisionado na modalidade ERE até o momento?” (Pergunta 26, Apêndice 3), os 

licenciandos relataram extrema incerteza e sobrecarga de processos e documentos, além da 

preocupação em conseguir professores regentes para acompanhar e questões trazidas pelo 

contexto de pandemia.  

Segundo Milo, a experiência foi “muito boa! Embora as dificuldades sejam muitas, 

a professora está sendo de ajuda imensa para encontrar professores e facilitar o processo” 

(MILO, Q8). Otto, no Excerto Q9 a seguir, corrobora a afirmação de Milo ao reconhecer os 
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esforços das professoras responsáveis pela disciplina, e sinaliza o impacto da “conjuntura social 

da pandemia” na turma:  

 

Tenho a sorte de contar com uma professora interessada em meu 

desenvolvimento e com colegas dispostas/os a aprender e a transformar. Nesse 

sentido, continuamos a nos valer do diálogo para prosseguir com a nossa 

formação (coletiva). Infelizmente, um de nossos colegas não pôde continuar 

com a disciplina por questões pessoais (trazidas também pela conjuntura 

social da pandemia), uma perda que é sentida. (OTTO, Q9)  

 

 

O ensino remoto, para Dominique Souza e Jean Carlos Miranda (2020), evidenciou 

ainda mais as várias desigualdades entre as camadas da sociedade brasileira. Por não possuírem 

as condições materiais, psicológicas ou ambientais necessárias, muitos estudantes não puderam 

dar continuidade aos seus estudos, como parece ser o caso do colega citado por Otto. 

Retomaremos esse aspecto do ERE na seção 4.4. 

Na entrevista (E2), Paulo comentou sobre a importância das professoras 

supervisoras, inclusive, para conseguir contato com a professora regente que ele acompanhou. 

No excerto D1 de seu primeiro diário reflexivo, o licenciando retoma esse receio que possuía 

de não conseguir fazer as observações junto a uma professora:  

 

Elas foram muito atrás das coisas, elas fizeram o melhor que elas puderam. 

Então, assim, foi ótimo porque elas foram atrás de documento, foram atrás de 

a disciplina não ser cancelada porque era o que provavelmente ia acontecer se 

elas não tivessem feito alguma coisa. E até das professoras, né? A gente só 

conseguiu professora porque a [Alice] foi lá e falou “tem essa pessoa aqui que 

tá disposta, falei com ela, toma aí”. (PAULO, E2) 

 

E foi muito bom começar a conversar com ela porque eu achei que eu não 

fosse conseguir uma professora para poder observar, tava tudo bem 

bagunçado, bem caótico [...]. (PAULO, D1) 

 

 

Apesar da compreensão e apoio das professoras supervisoras, a experiência de 

adaptação ao ERE do estagiário, no entanto, foi marcada pelo estresse e ansiedade frente a todas 

as incertezas e demandas burocráticas provocadas pela necessidade de adoção do ERE e pelo 

contexto de pandemia, conforme excerto (Q10) a seguir: 

 

[A experiência foi] Conturbada. Por um lado, admiro a proatividade das 

professoras em nos entregar documentos, procurar mudar as coisas e se 

esforçar para que consigamos professores para observar (e sou muito grato a 

isso). Por outro lado, me estressei e fiquei ansioso por esse mesmo motivo, a 
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incerteza, o volume de processos e documentos. Várias vezes tive uma 

sensação de leve desespero com todos os processos da disciplina. (PAULO, 

Q10) 

 

 

Se antes o estágio já era definido como atividade burocratizada (PIMENTA, 1995), 

devido à sua obrigatoriedade legal e ao fato de ser requisito indispensável para conclusão dos 

cursos de licenciatura (cf. BRASIL, 2015), com a implementação do ERE e a falta de respaldo 

legal que assombrava professores formadores, a situação não seria diferente. A assinatura do 

termo de compromisso e do plano de estágio, indispensáveis para formalização da parceria entre 

universidade e escola e para comprovação de cumprimento da carga horária, tornou-se a única 

garantia de professores e alunos para efetivo cômputo das atividades durante a realização da 

disciplina no ERE. Dessa forma, a IES recorreu ao uso do Sistema Eletrônico de Informações 

(SEI), ferramenta utilizada para a produção, edição, assinatura e trâmite de documentos 

institucionais, principalmente durante o período de atividades remotas.  

O empilhamento dessas obrigações burocráticas, somado às incertezas provocadas 

pelo contexto de pandemia, provocaram a exaustão de professores e alunos. Na entrevista, Paulo 

relatou que todo o contexto acabou “impactando a experiência do estágio em si” (E3), já que 

 

foi uma mudança muito grande no estágio, porque, né, a gente tava esperando 

que fosse pra escola, fosse ter uma experiência completamente diferente, tava 

super ansioso [...]. Eh foi cansativo pelo lado da questão da documentação, a 

gente ter que ficar correndo atrás de documento, assinando documento, 

assinando termo, isso, aquilo, procurando professor, e a gente ficou assim, 

“nossa, não vamos conseguir o professor. Cabô, vamos cancelar essa 

disciplina, nunca vamos formar”. (PAULO, E3) 

 

 

O excerto acima (E3) aponta, inclusive, para a importância do ES para o 

cumprimento de créditos e conclusão de curso, em que a possibilidade de não conseguir uma 

professora-regente e, consequentemente, não ser aprovado na disciplina, implicaria em um 

embargo à formatura. Apesar de remota, a possibilidade era real e nisso há uma pressão e 

ansiedade muito grandes nos licenciandos.  

Mesmo após conseguir uma professora regente, Paulo se encontrou em um contexto 

de ES inédito. Em razão da pandemia de COVID-19, os professores da escola pública regular 

do estado de Minas Gerais, como a professora orientadora de Paulo, utilizaram os PETs 

desenvolvidos pela Secretaria de Educação do Estado como ferramenta para o Regime Especial 

de Atividades não Presenciais (REAnP). Ou seja, não havia aulas para serem observadas, uma 
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vez que as atividades se davam exclusivamente de maneira assíncrona. No Excerto E4 abaixo, 

Paulo comenta como se sentiu sobre essa situação e as implicações desse contexto para a etapa 

de intervenção do ES. 

 

Éh eu tava com medo justamente disso, né? De não ter o que observar, que 

que eu vou observar numa aula que não tá acontecendo, porque não tava tendo 

aula [só o] material. Eh eu fiquei pensando, “nossa a gente vai ter que adaptar 

muita coisa, porque que eu vou sugerir de intervenção pra essa pessoa?” O 

que eu vou falar com ela. Éh no que que eu posso agregar, né?. (PAULO, E4) 

 

 

Como podemos ver nos relatos acima, entre os muitos impactos da pandemia de 

COVID-19 está a mudança abrupta sem precedentes ou preparação de instituições e pessoas 

nas disciplinas e atividades educacionais. Os efeitos dessa adaptação são imensuráveis e, ainda, 

pouco explorados no contexto da formação de professores. Contudo, conforme excertos E3 e 

E4 anteriores, podemos inferir que houve uma frustração de expectativas e, consequentemente, 

um impacto na motivação dos alunos estagiários, além da sobrecarga e acúmulo de demandas 

mencionados pelo licenciando.  

Nesta seção, apresentei as impressões dos informantes da pesquisa sobre o ES na 

modalidade remota. Os três licenciandos concordam que o suporte oferecido pela professora 

formadora foi imprescindível para que a adaptação ocorresse de forma menos turbulenta. 

Contudo, Paulo compartilhou ter enfrentado estresse, medo e ansiedade frente a essas 

adaptações, além das incertezas e volume de processos burocráticos da disciplina. 

Adicionalmente, a mudança abrupta para um regime remoto de aulas resultou em uma quebra 

de expectativas e uma consequente diminuição na motivação dos alunos na disciplina. Na 

próxima seção lidarei com o sentimento de “falta” e a nova dinâmica de relações entre os atores 

do Estágio Supervisionado. 

 

4.3 Distanciamentos e aproximações remotas: “está faltando alguma coisa” 

 

Um aspecto muito recorrente nas falas de Milo e Paulo foi a vontade de ter tido 

contato com o “ao vivo” daquela experiência. Em seu primeiro diário reflexivo, ao descrever a 

escola e comentar sobre sua primeira conversa com a professora supervisora, Milo diz ter ficado 

“um pouco triste de fazer esse estágio durante a pandemia porque esse projeto da escola é 

incrível, e eu queria muito estar lá e ver ele acontecendo. Ao vivo. Então, é uma pena” (MILO, 

D2).  
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O desejo de ver “a escola em condições normais de temperatura e pressão” (MILO, 

E5) da professora em formação não foi, de certa forma, correspondido pela experiência remota. 

A licencianda acompanhou aulas interdisciplinares no formato de lives, por meio da plataforma 

Zoom, de uma escola modelo da rede pública de um município vizinho à capital, Belo 

Horizonte. Destinadas a todas as turmas de uma determinada série, as aulas eram temáticas e 

se relacionavam a duas ou mais disciplinas. A participação dos alunos ocorria, 

majoritariamente, pelo chat do aplicativo. Dessa forma, é possível deduzir que, em alguma 

medida, há uma frustração, uma tristeza com as limitações do ensino remoto, conforme excerto 

E6 a seguir: 

 

A coisa que mais me deixou triste foi que o estágio eu tive que fazer remoto, 

né? Porque eu tava ansiosa com a oportunidade de conhecer os professores, 

de acompanhar as aulas ao vivo. (MILO, E6) 

 

 

Nesse sentido, Paulo e Milo expressaram o desejo de, eventualmente, cursar um ES 

presencialmente. Paulo, no Excerto E7, reitera a importância desse “contato presencial no 

ambiente escolar” quando diz que é algo que ele “quer muito mesmo ter”: 

 

Ainda quero fazer o estágio, se talvez tudo der certo, estágio III, eu faça 

presencialmente, porque eu quero muito mesmo ter esse contato presencial no 

ambiente escolar e tal, porque é onde eu vou trabalhar no final e é uma coisa 

que eu quero ter, um contato que eu quero ter. (PAULO, E7) 

 

 

Milo, por sua vez, acredita que “faltaria alguma coisa” caso ela se formasse sem 

acompanhar o “estágio da sala de aula” presencialmente, e expressa a necessidade de “ver”, ver 

um estágio e ver “como que é uma aula”: 

 

Tipo, eu acho que também vale e que foi muito bom, que é um estágio que eu 

não vou ter, se Deus quiser, no futuro, mas não vai ter como ter um estágio 

desse jeito. Então, é, é um, um, um momento muito único e uma experiência 

muito única e muito valiosa também. Mas eu acho que se eu, por exemplo, me 

formasse sem ter acompanhado um estágio da sala de aula, estaria faltando 

alguma coisa. Eu acho que eu precisaria ir numa sala de aula, na escola 

pública, ver como que era o estágio. Ver como que é uma aula. (MILO, E8) 

 

 

No entanto, Milo retoma, nos Excertos E9 e D9, a validade da experiência “única e 

valiosa” e reconhece o impacto positivo de acompanhar os esforços dos professores no ERE 
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“porque é uma coisa que nunca teve antes e a gente vê como que elas estão se adaptando” 

(MILO, E9). Há uma dualidade de sentimentos, ao mesmo tempo em que é uma experiência 

válida e relevante para sua formação, a “falta” da sala de aula “tradicional” não consegue ser 

suprida, como podemos ver no excerto D3, enquanto ela acompanhava as atividades no campo 

de estágio: 

 

E assim, eu tô achando a experiência ótima, eu só estou um pouco triste porque 

eu não posso ver isso ao vivo. Mas considerando como tá sendo remoto, eu 

acho que os professores dessa escola estão fazendo um trabalho incrível e eu 

tô gostando muito de acompanhar eles. (MILO, D3) 

 

 

Paulo, demonstra ter bastante clareza sobre como essa questão impacta na sua 

formação de professor de inglês: “acho que se a gente tivesse ido na escola, se eu tivesse podido 

ver a dinâmica escolar, ter contato com os alunos, isso teria sido muito positivo pra minha 

formação como professor”. (PAULO, E10) 

A questão abordada pelos participantes é, para Sarmento, Rocha e Paniago (2018), 

uma característica importante das disciplinas de estágio, principalmente no que tange à 

construção da identidade, saberes e práticas dos docentes. Segundo as autoras, 

 

é no encontro com as diversas situações do cotidiano da escola, seja em sala 

de aula, seja no diálogo com os professores e/ou participação nas atividades 

de planejamento, reuniões, oficinas, que os estagiários vão construindo a sua 

identidade docente bem como aprendizagens que serão mobilizadas enquanto 

futuros professores (SARMENTO; ROCHA; PANIAGO, 2018, p. 153). 

 

 

Pimenta e Lima (2017, p. 95) também compreendem o ES como “oportunidade de 

aprendizagem da profissão docente e de construção da identidade profissional”. A autoras 

argumentam que  

 

é possível, nesse espaço, professores, alunos e comunidade escolar 

trabalharem questões básicas de alicerce, a saber: o sentido da profissão, o que 

é ser professor na sociedade em que vivemos, como ser professor, a escola 

concreta, a realidade dos alunos nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, 

a realidade dos professores nessas escolas, entre outras (PIMENTA; LIMA, 

2017, p. 95).  

 

Outro aspecto amplamente comentado pelos participantes, além do distanciamento 

do “ao vivo” e do espaço físico da escola, foi a falta de contato com os alunos. Milo diz que, 

apesar de ter acompanhado as aulas em conferências remotas junto com os alunos, ela “queria 

ter tido um pouco mais de contato com os alunos, porque a gente não teve quase nenhum” 
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(MILO, E11). Contudo, esse pouco contato com os alunos permitiu que os estagiários 

pudessem conhecer melhor a prática dos professores. Sobre isso, Milo afirmou que “eu não 

conversei com nenhum aluno, eu não tive como saber muito bem como que era a experiência 

da parte deles. Eu sei muito bem da parte da Marcela34, mas eu não sei muito bem da parte dos 

alunos” (MILO, E12). Para a licencianda, a interação com a professora regente foi exatamente 

como seria em um contexto presencial, “normal”. No excerto abaixo, Milo comenta que, mesmo 

sem conseguir “ver” a realidade da sala de aula, Marcela conseguiu “passar a experiência dela”: 

 

Então, ela contou muito sobre como foi naquela escola e todas as dificuldades 

que ela teve e o contato com os colegas e como que é a vida do professor de 

inglês na escola pública, as dificuldades do professor de inglês na escola 

pública, ela falou de quando ela tava ajudando a desenvolver a a - BNCC. Da 

aplicação da BNCC na escola, então tipo ela ela deu um apanhado muito 

grande pra gente sobre a experiência dela, que eu acho que se a gente tivesse 

ido, tipo se tivesse tudo normal se a gente tivesse ido lá, seria isso que ela 

teria contado pra gente da mesma forma? A gente só não conseguiu ver no 

caso assim ela dando uma aula para os alunos nas cadeiras, né tipo? Isso não 

rolou, mas eu acho que ela passou pra gente a experiência e ela conseguiu 

contar pra gente mesmo muito sobre como que é normalmente mesmo a gente 

não tendo conseguido – ver. (MILO, E13) 

 

Inclusive, ao comentar sobre o ela gostaria de levar da experiência estágio, Milo 

comenta sobre a grande relevância que a professora regente, Marcela, teve na sua formação e 

construção da sua identidade docente: 

 
Nossa, [...] muitas coisas boas eu levo [desse estágio], muita motivação 

renovada, eu levo muito uma visão diferente da realidade das escolas públicas 

e eu levo também uma vontade de conseguir fazer aquilo que ela faz. Eu acho 

que eu tive muita sorte tê-la como professora que me supervisionou e eu quero 

conseguir ser uma professora que nem ela no futuro. Sim. Quando eu penso 

numa professora modelo, é a [Marcela]. (MILO, E14) 

 

 

Paulo, no Excerto E15 a seguir, resume o impacto do ERE nos vínculos entre 

professor-estagiário-aluno como uma mudança na sua perspectiva sobre a relevância de cada 

integrante daquela cultura escolar para a sua formação: 

 
eu acho que se a gente tivesse indo pra pra uma escola mesmo, feito o estágio 

presencialmente, eu teria valorizado muito mais o contato com os alunos que 

 

 

34 Nome fictício da professora regente, escolhido pela pesquisadora, para preservar o anonimato dos participantes 

da pesquisa e professores envolvidos. 
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com o professor. Porque era a parte que eu tava mais ansioso pra poder ter, 

ver que que os alunos achavam das aulas, ver comé que eles tavam eh, comé 

que tava sendo abordagem pra eles e tal. Então acho que eu focaria muito mais 

nisso se eu fosse fazer uma análise prum final paper e dessa vez, como foi 

diferente a experiência, não, a gente focou muito mais no na visão da 

professora, o que é ótimo, porque é o papel que eu vou desempenhar quando 

for pra escola, né? (PAULO, E15) 

 

 

As percepções compartilhadas por Paulo e Milo nos permitem pensar que, apesar 

da falta de contato com os alunos, o ERE facilitou maior interação e troca com os professores 

regentes. Essa troca entre estagiários e professores da escola não se resume à avaliação da aula 

e manejo de alunos. De acordo com Pimenta e Lima (2017), essa aproximação é importante 

para além da aprendizagem da prática docente, “é também para pesquisar a pessoa do professor 

e suas raízes, seu ingresso na profissão, sua inserção no coletivo docente, como conquistou seus 

espaços e como vem construindo sua identidade profissional ao longo dos anos” (p. 105). A 

identidade profissional, segundo Brzezinski (2002), ecoado por Pimenta e Lima (2017, p. 105), 

“configura-se como uma identidade coletiva”, ou seja, “é uma construção desenvolvida no 

interior dos grupos e das categorias que se estruturam na sociedade” (BRZEZINSKI, 2002 apud 

PIMENTA; LIMA, 2017, p. 105). Dessa forma, podemos inferir que, essa maior aproximação 

entre o aluno estagiário e o professor regente promoveu, mais intensamente, “situações 

potencialmente geradoras de novas identidades e, portanto, de aprendizagem” (GIMENEZ, 

2013, p. 50). 

Em contrapartida, Otto, que observou aulas no regime ERE e teve contato com os 

alunos nas aulas em vídeo-chamadas, comentou, em diversos momentos, a relevância das 

interações com os alunos, especialmente considerando o contexto da pandemia e de 

distanciamento social. Logo ao iniciar as observações, de forma a exemplificar uma atividade 

proposta pela professora regente, Otto apresentou um pôster sobre suas preferências, seus likes 

and dislikes:  

 

foi um momento, eu diria assim, que nos aproxima mais dos alunos, nos 

aproxima mais na sala de aula. De certa forma nos integra a sala de aula e a 

gente traz um pouco do que é pessoal para o coletivo. [...] Então, assim, são 

momentos como esse que abrem espaço para essas conexões. E gostei, gostei 

dessa experiência. (OTTO, D4) 

 

 

Nesse excerto, ao comentar sobre a apresentação nos diários reflexivos, o aluno-

professor diz que, a partir da interação, pôde se “integrar à sala de aula” e se conectar com os 
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alunos e aquela cultura escolar. Em outras reflexões, Otto compartilha, inclusive, os desafios 

do processo de identificação com seu papel como estagiário. No Excerto D5, Otto verbaliza 

algumas inseguranças sobre os limites para suas intervenções na dinâmica da sala de aula:  

 

Mas aí passa de novo pela minha autonomia enquanto estagiário. Será que eu 

tenho essa autonomia para intervir logo após a fala da professora? [...] 

Reagir assim, na hora, intervir numa numa aula que, por mais que você faça 

parte como estagiário, você às vezes sente que não é sua, no sentido de ter 

planejado a aula. (OTTO, D5) 

 

 

Já no Excerto D6, produzido após sua intervenção já no fim do período de 

observações, o licenciando demonstra maior segurança quanto ao seu papel de estagiário e diz 

se sentir “bem” ao se identificar com um “papel que não é só de passividade”, de “um 

observador que reflete e se comunica com os atores” na sala de aula, como vemos abaixo: 

 

Mas eu fiquei refletindo sobre esse meu papel enquanto estagiário. E é legal 

saber que há um diálogo de fato acontecendo, que eu não estou apenas 

preenchendo fichas de observação por mera formalidade. E ela faz 

comentários, por e-mail, se mostra disponível para conversas. Então, eu me 

senti bem, sinto que estou sendo ouvido e o meu papel não é só de passividade, 

enquanto mero observador, é mais do que isso. É um observador que reflete 

e que se comunica com aqueles atores ali, seja a professora, seja estudantes, 

e que muitas vezes pode, sim, impactar o que está acontecendo. Então, fiquei 

feliz com relação a isso também. (OTTO, D6) 

 

 

A evolução na identificação de Otto com sua identidade de estagiário nos fornece 

indícios para uma melhor compreensão da experiência dos estagiários no ES. Os licenciandos 

se deslocam para intermediar a aproximação entre universidade e escola, onde cada instituição 

vai “trazendo valores, objetivos imediatos, cultura e relações de poder diferentes, com o 

objetivo de realizarem um trabalho comum: a formação de professores” (LIMA, 2008, p. 198). 

Segundo Maria Socorro Lima (2008), o estagiário se preocupa em “transitar de maneira 

satisfatória pela escola na busca de aprendizagens sobre a profissão” ao mesmo tempo que 

busca “cumprir os requisitos acadêmicos propostos pelo professor — orientador da disciplina” 

(p. 198). Nesse sentido, a autora compara o estágio com uma ponte entre as instituições e aponta 

para a possibilidade de ocorrerem “problemas e equívocos no decorrer do Estágio, que são 

agravados pelo fato de os estagiários não terem clareza das relações que se estabelecem entre 

as instituições e as pessoas que por elas transitam” (p. 199).  
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Assim, conforme Lima (2008), a escola de educação básica “recebedora dos 

estagiários, torna-se, dessa forma, o espaço de encontro das culturas dos alunos, dos formadores 

e dos estagiários” (p. 199). Inclusive em uma situação de problemas técnicos durante a 

intervenção, acontecimento bastante comum em aulas remotas, a conversa com os alunos “pela 

necessidade de manter as interações, as pessoas engajadas” acabou proporcionando um 

encontro entre os atores do espaço da sala de aula, como vemos no Excerto D7 de Otto: 

 

Foi uma troca legal assim, não tava prevista no nosso planejamento da 

intervenção e, de certa, forma foge um pouquinho do assunto. Mas eu acredito 

que a conversa e a troca ela é válida, por mais que ela surge sim do acaso. [...] 

Então eu acho que acabou que a gente conseguiu mitigar um pouco desses 

problemas técnicos e não rompeu muito com o andamento. (OTTO, D7) 

 

 

A interação com os alunos impactou, inclusive, a percepção de Otto sobre a 

atividade de intervenção. No caso do licenciando, a intervenção constituiu o planejamento e 

execução de uma aula complementar à sequência didática da professora regente. No excerto 

abaixo, retirado de um diário reflexivo sobre o último dia de observações, o licenciando 

comenta sobre a despedida e feedback dos alunos que, “apesar de terem participado menos”, 

em comparação com uma outra turma em que a atividade de intervenção também foi aplicada, 

“estavam entretidos” e gostaram das contribuições de Otto nas aulas de inglês de maneira geral. 

O resultado desse retorno dos alunos foram a felicidade e satisfação do estagiário com sua 

participação nessa sala de aula: 

 

E aí agradeceram bastante, falaram que gostaram muito de mim, agradeceram 

a aula, a intervenção, né? Teve uns que disseram: “ah, vou ficar triste [que] cê 

tá indo embora, vou ficar saudade, tal”, outros desejaram sucesso, né? Que 

eles sabiam que eu tava fazendo estágio e tudo mais. Então assim, achei super 

legal essa troca, eu agradeci também bastante. Também desejei sucesso pra 

todo mundo, né? Foi um momento bem legal, né? Assim, durante a 

intervenção eles participaram pouco, né? [...] Apesar de terem participado 

menos, eles estavam entretidos ali, né? Parece que eles gostaram do que tava 

acontecendo, né? Do que tava rolando ali naquela intervenção que eu toquei 

sozinho, né? [...] Então, assim, fiquei feliz, né, de ter esse feedback, né, dos 

alunos, né. E foi bem legal esse fechamento, né? A gente fica bem feliz, né? 

(OTTO, D8) 

 

 

Também no último dia de observações, a turma e o estagiário comemoraram o 

aniversário de uma aluna, e Otto avaliou a importância dessa “aproximação” em um contexto 

de pandemia e ERE, no qual estamos distantes de nossos pares. Segundo o aluno-professor, a 

celebração 
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foi super legal, assim, porque, nesse momento de distanciamento, você poder 

cantar parabéns acaba reforçando esses laços que há entre estudantes, 

professor e tudo mais. E realmente levanta os nossos ânimos, né? Eu acho que 

acaba aproximando as pessoas, né? (OTTO, D9) 

 

 

Por meio do relato de Otto, pode-se compreender o valor das pequenas interações dentro 

do espaço do ES para o licenciando. Isso posto, pode-se, ainda, inferir que, mesmo no contexto 

de ERE, a (falta de) interação entre os participantes da dinâmica escolar é de grande relevância 

para a construção da identidade docente e para a efetivação de aproximação entre universidade 

e escola básica, conforme corrobora a literatura utilizada nesta seção. 

Nesta seção, portanto, os participantes discorreram sobre as limitações e “ausências” 

trazidas pelo ERE. Na impossibilidade de visitar e conhecer o espaço físico das escolas, os três 

estagiários experienciaram estágios distintos. Milo, que acompanhou aulas no formato de lives, 

se incomodou com a “falta” do real, do “ao vivo”. A ausência de contato com os alunos também 

foi algo bastante comentado pela estagiária. Similarmente, Paulo, que não pôde acompanhar 

aulas per se, já que a professora orientadora, docente da rede estadual, pôde apenas trabalhar 

com o PET, compartilhou, em certa medida, das mesmas frustrações de Milo. No entanto, a 

possibilidade de uma maior e melhor interação com a orientadora fez com que Paulo pudesse 

ressignificar o estágio, atestando que essa mudança na dinâmica de interações entre professores 

regentes e estagiários pode beneficiar professores em formação. Em um outro extremo, Otto 

acompanhou aulas mais próximas do conceito “tradicional” e ressaltou, em suas reflexões, a 

relevância das trocas e interações com os alunos da escola.   

Na seção seguinte, compartilho as experiências e percepções dos participantes sobre a 

adaptação ao ERE. Traço, assim, uma discussão sobre questões relacionadas à saúde mental de 

discentes no ensino superior na modalidade remota. 

 

4.4 “Materiais sim, psicológicas não” 

 

Sabemos que a implantação do regime de ERE trouxe inúmeras dificuldades, tanto 

para professores, quanto para alunos e instituições. Nesta seção, portanto, trataremos sobre as 

percepções dos participantes desta pesquisa, licenciandos em Letras-Inglês da UFMG, sobre o 

ERE durante o período de agosto a novembro de 2020. 
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Quando questionados sobre a implantação do ERE, os três participantes 

concordaram que, tendo em vista o contexto socioeconômico brasileiro, a adoção emergencial 

e às pressas ao regime de aulas remotas não considerou diversos fatores. Nos excertos a seguir, 

os estagiários destacam as dificuldades de acesso, tanto da parte dos professores quanto dos 

alunos, à infraestrutura necessária para as aulas on-line, como equipamentos, conexão à 

internet, apoio psicológico e falta de treinamento para docentes: 

 

No contexto da universidade, acredito que foi uma medida necessária para que 

não ficássemos parados no currículo do curso. Mas pensando num contexto 

geral (faculdade, escola básica, ensino médio, etc) acho que existem muitos 

fatores que não foram pensados para o ERE. Desde equipamentos, conexão 

com internet, saúde mental de professores e alunos. Então, apesar de 

concordar, acho que mais fatores deveriam ter sido bem pensados e também 

deveriam estar sob constante monitoramento (especialmente o que tange a 

didática, preparo dos professores e saúde mental dos envolvidos). (PAULO, 

Q11) 

 

Não é adequado pra professores nem alunos. Ninguém está com cabeça para 

isso no meio de uma pandemia, os professores não têm treinamento para isso, 

os alunos não têm material ou a infra necessária. (MILO, Q12) 

 

Pois, ainda que seja a opção mais segura, o ERE não contempla a realidade 

de todas/os as/os estudantes. (Como dito em resposta anterior, um de nossos 

colegas não pôde continuar a estudar com a gente.) De todo jeito, não é 

possível que todos paremos por tempo indeterminado, pois isso se reverteria 

em grande ônus para toda a sociedade. Reconheço que a universidade tem se 

mobilizado em prol da inclusão, mas, com os problemas estruturais da 

sociedade brasileira, é mais uma ação mitigadora do que, de fato, uma 

solução. (OTTO, Q13) 

 

 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua — Tecnologia da 

Informação e Comunicação (PNAD Contínua TIC) de 2018, divulgada em abril de 2020 pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que, no Brasil, uma em cada 

quatro pessoas não possui acesso à internet totalizando 46 milhões de brasileiros (TOKARNIA, 

2020). Segundo Mariana Tokarnia (2020),  

 

quase a metade das pessoas que não têm acesso à rede (41,6%) diz que o 

motivo para não acessar é não saber usar. Uma a cada três (34,6%) diz não ter 

interesse. Para 11,8% delas, o serviço de acesso à internet é caro e para 5,7%, 

o equipamento necessário para acessar a internet, como celular, laptop e tablet, 

é caro. (s/p) 
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No caso dos participantes da pesquisa, todos afirmaram possuir as condições 

materiais, como equipamentos de informática e conexão à internet de qualidade. Paulo, 

contudo, ao responder a última questão do questionário, “Em seu local atual de residência, você 

julga ter todas as condições necessárias para participar do ensino remoto?” (Pergunta 40, 

Apêndice 3) faz a ressalva de possuir as condições “materiais sim, [mas as] psicológicas não” 

(PAULO, Q14). 

Por conseguinte, considerando que, além das disciplinas em que estavam matriculados, 

os participantes também se dedicavam a atividades de ensino e pesquisa, como, no caso de Otto, 

um projeto de Iniciação Científica, foi imprescindível investigar como ocorreu o processo de 

adaptação da rotina de cada participante ao ERE. No caso de Milo, a licencianda, que morava 

sozinha para ficar mais próxima da universidade mudou-se para a casa de familiares em outro 

estado. Nesse caso,   

 

 [...] foi um pouco mais tranquilo, no sentido de que eu não tinha que cuidar 

da casa e pensar em todas as coisas, (além) das matérias, porque aqui eu meio 

que não tenho que fazer muita coisa. Aí eu pude focar só, tipo, trabalho e nas 

matérias da faculdade. Mas também foi assim, uma adaptação, né? Porque 

ter matérias online não é uma coisa que a gente tá acostumado como a gente 

tá acostumado a dar aula online. Então, não foi o pior que podia ter sido, eu 

sei que conheço muita gente que teve muito mais problema em adaptar do que 

eu, até porque questão de recurso, né? Tipo, eu tenho muita sorte de ter todos 

os recursos que eu preciso. Mas também, assim, foi uma adaptação de rotina. 

Mas rolou. (MILO, E16) 

 

 

Milo conta que duas semanas antes da suspensão das aulas na UFMG, ela havia 

participado do processo seletivo para professores do CENEX, o Centro de Extensão da FALE 

onde alunos do curso de Letras da faculdade ministram aulas de línguas estrangeiras para a 

comunidade interna e externa da universidade. Milo foi selecionada e, no excerto E16 acima, 

ao dizer que “ter matérias online não é uma coisa que a gente tá acostumado como a gente tá 

acostumado a dar aula online” ela faz referência à adoção da modalidade ERE pelo CENEX 

para a continuidade dos cursos de idiomas. Segundo Milo, no excerto E17 a seguir, ela aprendeu 

a “dar aula online durante a pandemia” no CENEX:  

 

[...] eu comecei a dar aula no CENEX, durante a pandemia e durante o período 

de ensino remoto. Eu aprendi a dar aula online durante a pandemia, porque eu 

nunca tinha dado aula online antes. Mas a gente teve uma formação muito 

legal do CENEX. E tipo, uma preparação muito boa. Então, quando começou 

eu me senti muito preparada também pra isso. (MILO, E17) 
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A docência em tempos de pandemia tem ocorrido em um longo processo de 

adaptação e aprendizado regado de desafios. Em um estudo sobre os desafios e aprendizagens 

de professores universitários de Educação Física no âmbito do ERE, Godoi e seus colaboradores 

(2020) destacam os principais desafios enfrentados pelos participantes da pesquisa, a saber:  

 

a adaptação e flexibilização em relação à uma nova forma de ensino e a 

aprendizagem e utilização das ferramentas tecnológicas para o ensino, o que 

gera sentimentos de insegurança, dúvidas e sobrecarga de trabalho; motivar e 

engajar os alunos no ensino remoto; as dificuldades enfrentadas pelos 

estudantes que impactam também na relação pedagógica; as demandas e 

cobranças institucionais. (GODOI et al., 2020, p. 15) 
 

 

Apesar de situada no ensino superior, professores de diversos contextos têm 

enfrentado esses mesmos desafios no ERE. Assim, tendo em vista a ocorrência desses e 

inúmeros outros desafios nesse momento de pandemia, a formação ofertada pelo CENEX 

possui uma considerável relevância, principalmente no que tange à preparação de professores 

em formação para o enfrentamento dessas adversidades.  

No entanto, não há como preparar alunos para o ERE. Apesar de iniciativas como 

o Programa Integração Docente — Ações Formativas para as Práticas Pedagógicas35 da UFMG, 

os alunos podem enfrentar dificuldades relacionadas ao contexto, como a de acesso à internet 

(acesso exclusivo por dados móveis e má qualidade de conexão) e adaptação às plataformas 

institucionais (SILVA; BRÊTAS, 2021).  

Conforme comentei, todos os participantes da pesquisa afirmaram possuir conexão 

à internet e os equipamentos necessários para acompanhar o ERE. Contudo, Alessandro Silva 

e Anilce Brêtas (2021) afirmam que mesmo estudantes que “conseguiram estruturar 

‘tecnologicamente’ seu ambiente domiciliar, ainda estariam susceptíveis às demandas/estresse 

do ambiente virtual” (p. 2). Sendo a substituição abrupta dos modos de ensino — do ensino 

presencial pelo remoto — a principal causa para o desgaste e estresse (SILVA; BRETAS, 

2021), fato confirmado pelos dados gerados a partir da experiência dos informantes desta 

pesquisa. 

 

 

35 O Programa Integração Docente - Ações Formativas para as Práticas Pedagógicas busca apresentar, à 

comunidade acadêmica da UFMG, as principais ferramentas e metodologias utilizadas pelo ensino a distância por 

meio de fóruns on-line, webinars, oficinas e minicurso, além de tutoriais, guias e apoio tecnológico.  O site do 

programa pode ser acessado pelo endereço https://www.ufmg.br/integracaodocente/. Acesso em: 15 mar. 2021.  

https://www.ufmg.br/integracaodocente/
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Dentre as principais questões levantadas pelos estagiários participantes está a 

duração das aulas assíncronas no período do ERE. No Excerto E18, Paulo comenta sobre o 

acúmulo de funções remotas “na frente da tela” e o impacto das condições ambientais no 

acompanhamento das aulas síncronas: 

 

Eu achei as aulas muito, muito longas. Então, assim, às vezes começava e aí 

ficava, tipo assim, uma aula que era pra durar, de acordo com a, com o que a 

universidade tava recomendando, uma hora no máximo, durava duas, três 

horas. E aí você fica na mesma posição, duas, três horas, você fica escutando 

as pessoas falarem duas, três horas na frente da tela, que você já tá o dia inteiro. 

E aí, às vezes, o ambiente, a sua volta tá com muito barulho, você não 

consegue prestar atenção, isso acaba atrapalhando. [...] Então, acho que 

quando eu falei sobre isso da saúde mental eu tava com isso em mente, porque 

já to gastando tanto tempo da minha vida na frente da tela, trabalhando, 

estudando. E agora, a aula vai durar três horas, mesmo que seja uma vez só 

por semana, ainda é um esforço muito grande de você ficar ali parado 

ouvindo três horas um monte de gente falar [...]. (PAULO, E18) 

 

 

Para Paulo, esse foi um aspecto negativo do ERE que se manteve durante todo o 

período de aulas remotas. As consequências abordadas no excerto anterior acarretaram em 

desmotivação e estresse, conforme excerto E19 a seguir: 

 

Eu acho que isso também foi o motivo de eu falar que tava desmotivado por 

causa disso também, sabe? Mas eu acho que eh foi isso foi um aspecto que 

continuou negativo até o final, essa questão da saúde mental, de ser uma coisa 

muito estressante, de ser aulas muito longas, muito maçantes. E, mas eu acho 

que no no cenário geral, essa foi a coisa que continuou negativa foi a única 

também da experiência que foi negativa do começo até o fim pra mim. 

(PAULO, E19)  

 

 

Segundo o guia para o ERE da UFMG, apesar de não haver literatura especializada, 

é recorrente a recomendação de que “as aulas expositivas na modalidade síncrona tenham 

duração de até 20 minutos e, estabelecendo diálogo, até no máximo 50 minutos para favorecer 

a atenção” (UFMG, 2020g, p. 10). A esse respeito, Otto pontua a impraticabilidade do 

cumprimento da carga horária recomendada, principalmente considerando o ineditismo da 

experiência, carga horária da disciplina (135h) e número de alunos matriculados (15), como 

vemos a seguir: 

 

Com relação ao limite de tempo, que acaba também sendo proporcional a 

carga horária de disciplina, né? Então, a disciplina de estágio, a gente ficava 

mais tempo, mas também é porque é uma disciplina que até então, 

presencialmente, eh, são duas manhãs inteiras, né? Então, é compreensível 
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que a gente precisava ficar além de quarenta minutos, né? Trinta, quarenta 

minutos, eu não sei exatamente qual era o limite oficial, né? Se eu não me 

engano, eram trinta minutos. Mas assim, geralmente os professores acabavam 

passando desse, desse limite, porque se mostrou impraticável, né? Às vezes 

você precisava cobrir um conteúdo que é bastante complexo e que em quarenta 

minutos, uma aula síncrona, em trinta minutos, né, numa aula síncrona, não é 

possível. Por mais que você disponibilize depois gravações de aulas 

assíncronas, né? Ou então propõe atividades, leituras nesse sentido. Eh, mas 

assim, todos tiveram aulas síncronas, por mais que eh, esse limite de tempo, 

não tenha sido eh respeitado e até mesmo não se mostrou, como posso dizer, 

não se mostrou praticável, né? Assim, foi meio que eh, como eu posso dizer, 

muito ideal, né? Assim, era um limite ideal mas pruma realidade ainda eh 

nova, né? Então, houve esse descompasso aí. (OTTO, E20) 

 

 

Após mais de um ano de pandemia, o volume de publicações sobre o ERE e uso de 

ferramentas e metodologias para o ensino online aumentou consideravelmente. José Antônio 

Moreira e seus colaboradores, por exemplo, em um artigo publicado em maio de 2020, 

apresentam diversas sugestões para o planejamento de cursos em um contexto remoto. Os 

autores acreditam que, em um contexto de educação digital em rede, que ocorre por meio de 

“um processo que se caracteriza pela conectividade, rapidez, fluidez, apropriação de recursos 

abertos é necessário desencadear processos educativos destinados a melhorar e a desenvolver a 

qualidade profissional dos professores que, claramente, neste momento, foram pegos de 

surpresa” (MOREIRA et al., 2020, p. 362). Conforme mencionado pelos autores, não só alunos, 

como também professores e gestores foram pegos de surpresa pela eclosão de uma pandemia 

que culminou na implementação do ERE. Nesse sentido, Otto, no Excerto E21, acrescenta que   

 

por mais que a gente fala, “não foi respeitado”, não é, de alguma forma, 

atacando professores nem nada do tipo. A gente entende que os professores 

também precisam fazer o trabalho deles, que é difícil se adaptar, né? Essas 

exigências, essas demandas. Então, assim, a gente também busca ver o lado 

dos professores, né? (OTTO, E21) 

 

 

Assim como Milo, Paulo também havia participado do último processo seletivo do 

CENEX e começou a ministrar aulas no curso de extensão durante a pandemia. Conforme 

Excerto E22 abaixo, a pandemia trouxe uma “super virada” na vida pessoal e profissional do 

licenciando. Paulo, nos trechos finais, demonstra ter se sentido inseguro frente à tanta mudança. 

 

[...] pensando na vida no geral, foi assim, uma super virada em vários aspectos. 

Eu sai de um trabalho e fui pro CENEX na pandemia, eu fiz o processo do 

CENEX achando que eu ia dar aula presencial, mas comecei a dar aula online 

e é a primeira vez que eu tô dando aula pra uma sala de aula na vida. Então, 
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assim, primeira vez já peguei uma turma online, já tava assim, meu Deus do 

céu. Vou morrer aqui. (PAULO, E22) 

 

 

No excerto E23 abaixo, o licenciando conta que a sua adaptação à rotina remota foi 

“turbulenta”, mesmo tendo dado tudo certo. Além da disciplina de morfologia, com aulas 

síncronas quinzenais, o licenciando estava cursando os ES I e II concomitantemente, cujas aulas 

síncronas ocorriam semanalmente: 

 

Então, deu certo, mas tipo assim, foi uma, uma leve baguncinha assim, questão 

de rotina, de vida mesmo, trabalhar, tendo que preparar aula, tendo que 

corrigir exercício, tendo que fazer um monte de coisa, mais dois estágios, mais 

morfologia, lendo texto, fazendo trabalho. Foi assim, uma super bagunça. Eu 

fiquei até meio perdido em alguns momentos. Teve algumas horas que eu 

conseguia falar assim, “não, agora eu tô organizado”, mas depois acabava tudo 

e desorganizava tudo de novo. Mas, no final das contas, sobrevivi, estou aqui. 

Então, eu acho que foi assim, turbulento. Se eu tivesse que descrever como é 

que foi, foi turbulento, foi. (PAULO, E23) 

 

 

A sobrecarga de demandas e responsabilidades foi agravada pelo contexto de 

pandemia em si. Como Paulo comenta no neste excerto, o isolamento social provoca uma 

“exaustão mental”:  

 

[...] a parte do isolamento é complicada, né? Porque são nove meses aí de 

pandemia dentro do mesmo ambiente, sem sair, com as mesmas pessoas. 

Então, tipo assim, começa a ficar mentalmente exaustivo. (PAULO, E24) 

 

 

O isolamento social, nas palavras de Arruda (2020), além de ter escancarado como 

o ensino e aprendizagem são vistos socialmente, “promoveu transformações econômicas 

severas imediatas, com a parada obrigatória de inúmeros setores, modificou nossa relação com 

a arte, devido à ausência do compartilhamento presencial de experiências de fruição” (p. 258). 

O ensino em um contexto de distanciamento social dificulta, inclusive, a motivação e o cultivo 

do vínculo entre professores e alunos, aspecto necessário para a aprendizagem, principalmente 

na modalidade remota (SENRA; SILVA, 2020).  

Além disso, a necessária alteração de comportamentos durante uma pandemia 

acarretou o aumento do nível de ansiedade da população em geral. Segundo Silva e Brêtas 

(2021), nesse contexto de pandemia, o isolamento social “é uma condição que, por si só, já 

propícia o aparecimento de sintomas emocionais como alterações no apetite, no humor, fadiga 

física, sentimento de incompetência e, em casos extremos até depressão” (p. 2). 
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Outra consequência do isolamento social é que “você já não conta com [...] aqueles 

horários certinhos, né? Das aulas presenciais, do encontro, né? Que aí você já começa a planejar 

a sua rotina, tem esse, esse respaldo dos encontros, né?” (OTTO, E25). Para o licenciando, sem 

esses compromissos, os alunos podem se organizar com maior flexibilidade. Em contrapartida, 

o bônus da flexibilidade de horários e compromissos, implica em um ônus de uma demanda por 

maior autonomia, conforme Otto explica neste trecho:  

 

[...] Essa carga de trabalho, que não é uma carga de trabalho qualquer, num é? 

Ela não é a mesma de quando a gente estava com aulas presenciais, porque 

você estando em um isolamento e num regime remoto, você precisa de ter 

mais autonomia, né? [...] Então acontece que você tem mais flexibilidade, mas 

isso exige mais autonomia, né? E acaba que isso gera também um esforço 

extra, né? Porque é você com você mesmo. Então, eh, torna-se um pouquinho 

mais difícil, né? (OTTO, E26) 

 

 

Com efeito, ao cursar quatro disciplinas no regime remoto, o estagiário se viu 

“investindo mais tempo do que [...]investiria se estivéssemos com aulas presenciais”. No 

Excerto E27, Otto diz que, desde o início das aulas em regime ERE, em agosto de 2020, tem se 

dedicado às demandas da faculdade e de trabalho “de segunda a domingo”, sem final de semana 

ou feriados:    

 

Eu acho que fazendo todas essas disciplinas de casa, eu acabei investindo mais 

tempo do que eu investiria se estivéssemos com aulas presenciais, porque o 

que acontece? Pra eh garantir uma espécie de compensação pela presença, né? 

Usual. Éh nos foi passado atividades, né? Tarefas pra cumprir, que contariam 

como essa presença. Então, acho que nesse sentido eh, os professores criaram 

eh, mecanismos pra manter a gente envolvidos, né? Assim, trabalhando e, de 

alguma forma, prestando contas, né? Então, assim, desde que as aulas 

voltaram agora no regime remoto, foi em agosto, né, início de agosto, eu 

tenho trabalhado barra estudado de segunda a domingo. Eu não tô tendo nem 

final de semana, nem feriado. (OTTO, E27) 

 

 

Esse ritmo de estudos e dedicação culminou em um esgotamento físico e mental, 

conforme Otto relata no Excerto E28 a seguir: 

 

Então assim, algum desses três meses foi super puxado, inclusive, eu até 

passei por um período aí de esgotamento físico mesmo e e também éh mental, 

assim, ao longo desses três meses, começou por volta de setembro [...] éh eu 

passei por algo muito parecido com o que a gente chama de síndrome de 

Burnout. Então, haviam dias em que eu conseguia cumprir as tarefas, mas 

assim, logo depois, extremamente cansado e já era assim, cair na cama mesmo. 

E apagar, sabe? E no outro dia eu já acordava cansado do mesmo jeito como 

se éh dormir não adiantasse, né? (OTTO, E28) 
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Palavra de origem inglesa, burnout caracteriza algo que deixou de funcionar por 

exaustão ou falta de energia, especialmente em decorrência de uma má adaptação a um trabalho 

prolongado e com alta demanda de cargas de tensão e estresse (MOTA et al., 2017). O termo 

também é utilizado para descrever quando uma pessoa sofre de exaustão física, psíquica e 

emocional de forma patológica, caracterizando-se, assim, a síndrome de burnout. Segundo Íris 

Mota e seus colaboradores (2017), “sentimentos de frustação em relação a si e ao trabalho são 

manifestados, porém a instalação da síndrome acontece de modo silencioso e progressivo” (p. 

248). Os autores acrescentam que alguns profissionais só percebem que estão sendo acometidos 

pela síndrome “quando ela passa a impactar e a afetar sua vida pessoal” (p. 248). 

Em um artigo publicado fora do contexto da pandemia, Mota e colaboradores 

(2017) afirmam que muitas pesquisas recentes têm se voltado para o acometimento da síndrome 

de burnout em estudantes universitários, inclusive em razão do crescente aumento no número 

de universitários trabalhadores. Segundo os autores, os sinais de exaustão física e emocional 

surgem, principalmente “quando submetidos a cargas horárias elevadas e estressantes” (MOTA 

et al., 2017, p. 249). Os estágios curriculares também podem desencadear os sintomas da 

síndrome, “pois os estudantes deparam-se com situações reais em que problemas, dificuldades, 

limitações da prática profissional ficam evidentes” (MOTA et al., 2017, p. 252). 

No Excerto E29 a seguir, Otto acrescenta outros fatores que contribuíram para sua 

condição, como a pandemia, o isolamento social e o adoecimento de pessoas próximas.. 

Conforme mencionado anteriormente, não se pode deixar de considerar a pandemia e o 

isolamento social que, por si só, podem causar um grande impacto na rotina e na vida pessoal 

da população.  

 

eu acho que foram vários fatores que contribuíram pra a essa condição mesmo, 

éh de esgotamento, né? Tem toda uma carga emocional que vem com 

isolamento, também alguns episódios de, éh pessoas que contraíram o vírus, 

né? No caso da minha família, houve um caso deste e essa pessoa ficou à beira 

da morte, né? Mas aí conseguiu se recuperar, mas de todo jeito isso mexe 

muito com a gente, né? Éh então assim, houve essa questão, houve também a 

questão de éh parentes de amigos próximos também que foram contaminados, 

alguns chegaram a falecer. Éh, então assim, é uma carga emocional muito 

forte, né? (OTTO, E29) 

 

 

Aqui eu retomo Souza e Miranda (2020), que entendem o distanciamento social, 

necessário para evitar a contaminação e disseminação da COVID-19, como uma medida que 
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pode impactar a saúde mental de todos que se encontram “em um cotidiano atípico, incerto e 

de uma rotina provisória” (p. 84). Segundo os autores, o contexto imposto pela pandemia pode 

gerar sentimentos contraditórios nas pessoas, “desde o medo da contaminação, a ansiedade e 

estresse diante de uma nova doença sobre a qual ainda pouco se conhece, a negação diante do 

sofrimento, as incertezas quanto ao futuro e as perdas vinculadas à pandemia” (SOUZA; 

MIRANDA, 2020, p. 84) 

Otto relata ter procurado o Serviço de Atenção ao Estudante de Letras (SAEL) para 

auxiliá-lo. Criado em 2017, o SAEL objetiva proporcionar um acolhimento aos estudantes da 

graduação e pós-graduação da FALE e “escutá-los sobre as questões pessoais que ultrapassam 

os trâmites exclusivamente administrativos”36. Conforme Cathy Mae Toquero (2020), “a 

necessidade por ações voltadas à saúde mental dentro das universidades tem ganhado atenção 

significativa devido ao aumento do número de transtornos mentais entre estudantes 

universitários” (p. 2). Segundo a autora, serviços de atenção e cuidado à saúde, como 

aconselhamento médico e de saúde mental, além de médicos e especialistas em saúde, como 

psicólogos e conselheiros, deveriam ser disponibilizados na modalidade online, visando 

facilitar o acesso e adesão ao tratamento, principalmente neste momento de crise. 

Em suma, nesta seção tratei da adaptação dos estagiários à rotina remota; discorri 

sobre os desafios provocados pela pandemia de COVID-19 e a necessária suspensão das aulas 

presenciais. Conforme os relatos dos participantes, a conjuntura pandêmica e necessidade de 

isolamento social, somadas à grande concentração de atividades em frente às telas e ao acúmulo 

de demandas, resultaram em um contexto propício para o surgimento de questões para a saúde 

mental, como transtornos de ansiedade e esgotamento físico e emocional em alunos do ensino 

superior. Na próxima seção, os participantes trazem em seus relatos aspectos que consideraram 

positivos a partir da experiência de estágio no ERE. 

 

4.5 Aprendizagem em meio ao caos 

 

Além das demandas e dificuldades criadas pelo ensino e/ou aprendizagem na 

modalidade remota, os participantes desta pesquisa compartilharam, também, o que puderam 

perceber de positivo e profícuo nessa experiência. Nos Excertos E30 e E31 a seguir, Milo 

 

 

36 Cf. http://www.letras.ufmg.br/sael/. Acesso em 25 fev. 2021. 

http://www.letras.ufmg.br/sael/
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comenta sobre dois aspectos positivos do ES na modalidade ERE – a oportunidade de observar 

a adaptação da escola e dos professores a algo inédito e emergencial, e o aprendizado para a 

formação docente em um contexto tão peculiar: 

 

Eu acho que a coisa positiva foi ver como que a escola se adaptou nesse 

momento como que eles utilizaram os recursos que eles tinham à disposição, 

como que os professores aprenderam o que eles precisavam se reinventar pra 

conseguir se adaptar a este momento. (MILO, E30) 

 

O meu [estágio] pra minha formação, ele foi muito, muito bom e eu aprendi 

muitas coisas que eu não sei se eu teria como aprender num estágio presencial, 

né? O o que é interessante. (MILO, E31) 

 

  

Considerando as limitações de apenas acompanhar o trabalho com o PET, Paulo 

planejou a intervenção com ferramentas digitais para a professora regente utilizar quando 

retomarem as aulas presenciais. Esse planejamento, conforme Excerto D10, foi 

 

baseado na entrevista que a gente fez com ela, a gente teve algumas ideias de 

mostrar algumas ferramentas digitais para ela, ferramentas online para ela usar 

na sala, ou adaptar de uma maneira que fique uma coisa parecida, mas ela não 

precise usar a internet, caso ela não tenha. (PAULO, D10) 

 

 

Assim, a intervenção foi planejada com o intuito de auxiliar a professora regente na 

sua prática docente. Nos excertos a seguir, Paulo compartilha ter se sentido satisfeito com os 

resultados da sua intervenção que “fez alguma diferença, teve algum impacto” e não foi apenas 

o cumprimento de um dos objetivos da disciplina: 

 

Então tipo assim, apesar da gente não ter conseguido observar a prática dela, 

porque ela não tá dando aula, a gente conseguiu integrar alguma coisa que 

fosse útil pra ela. Na nossa observação e na nossa intervenção, né? Que no 

caso foi diretamente apenas com ela. Então, foi bem positivo. [...] A gente 

ficou bem feliz. Eu fiquei bem feliz que ela gostou e que foi o útil pra ela de 

alguma forma. (PAULO, D11) 

 

 

Então, isso foi muito positivo mesmo, foi uma coisa que eu fiquei super feliz, 

porque deu pra ver que fez alguma diferença, teve algum impacto, não foi só 

lá, “vamos sentar aqui fazer isso aqui, porque nós temos que fazer”. (PAULO, 

E32) 

 

 

Otto, por outro lado, pôde executar uma intervenção “típica” no formato de 

regência. Conforme o Excerto D12, Otto conseguiu ver, no Estágio Supervisionado na 
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modalidade ERE, a oportunidade de observar e lecionar em uma sala de aula fora do 

convencional presencial, na modalidade remota. O licenciando compartilha ter se sentido bem 

com aula, cuidadosamente planejada, e com todo o processo de aprendizagem, principalmente 

depois do feedback dos alunos:   

 

Me sinto bem, porque pensando até nesse contexto de estágio no ensino 

remoto, a princípio você se vê nessa condição de: “poxa, agora eu não vou 

poder ir à escola, num é? Como é que eu vou ter acesso, né, a sala de aula, 

né?” E aí a gente tem essa oportunidade de observar, primeiro a sala de aula 

virtual acontecendo ali e depois de intervir nesse espaço virtual, propondo de 

fato uma intervenção. E é um processo em que a gente aprende muito. 

(OTTO, D12) 

 

 

Por fim, Milo concorda com que o ERE se configurou como uma oportunidade para 

observar algo inédito e sem precedentes. Conforme excerto D13, a professora-aluna entende 

que “é interessante acompanhar nesse momento as escolas, né, porque é uma coisa que nunca 

teve antes e a gente vê como que elas estão se adaptando” (MILO, D13).  

Nesta breve seção, os relatos dos participantes se voltaram para aspectos positivos 

que puderam ser experienciados no ERE. Milo e Otto concordam que o ensino remoto foi uma 

importante oportunidade de aprendizado em um contexto atípico. Acompanhar escolas e 

professores reinventando-se e adaptando-se a condições adversas e com recursos escassos foi, 

para Milo, uma aprendizagem impossível de ser reproduzida na modalidade presencial. Para 

Otto, acompanhar e intervir em uma sala de aula virtual constituiu um importante contexto para 

produção de conhecimento. Por fim, Paulo percebeu, em sua proposta de intervenção, uma 

forma de ser útil e impactar a prática docente de sua professora orientadora. 

 

 

4.6 Conclusão 

 

O objetivo deste capítulo foi apresentar e discutir os dados gerados nesta pesquisa. 

Os três participantes, alunos da disciplina de Estágio Supervisionado I em regime de Ensino 

Remoto Emergencial, compartilharam suas percepções e experiências sobre a disciplina e o 

regime de aulas remotas. Dentre os temas abordados estão as concepções e expectativas dos 

participantes acerca da disciplina, a adaptação do ES ao ERE que acarretou medos e 

inseguranças nos licenciandos, as limitações e ausências da experiência de estágio na 

modalidade remota, as rotinas dos licenciandos na modalidade de ERE e os impactos dessa 



 

 

96 

 

modalidade na saúde mental dos alunos, e, finalmente, alguns aspectos positivos ressaltados 

pelos estagiários. 

Comecei o capítulo discutindo as concepções e expectativas que os participantes 

possuíam para a disciplina de ES. Sobre esse aspecto, Otto relata ter superado o entendimento 

do estágio como um teste individual passando, assim, a compreendê-lo como uma oportunidade 

para observação crítica da sala de aula e articulação entre os conhecimentos teóricos adquiridos 

ao longo da graduação e a realidade de atuação docente. Paulo e Milo concordam que, ao 

assumir a posição de estagiário, os licenciandos podem aprender sobre a sala de aula a partir de 

uma perspectiva diferente. Para Paulo, esse ponto de vista é o do professor; já Milo acredita que 

a aprendizagem se concretiza justamente pela assunção da ótica do entre lugar de professor e 

aluno.  

Antes do início da disciplina, os licenciandos esperavam conhecer melhor o espaço 

físico e as dinâmicas escolares. Impossibilitados de estarem fisicamente nas escolas, muitas 

dessas expectativas foram frustradas. Essas expectativas frustradas também foram 

desenvolvidas na segunda parte do capítulo.  

Um outro ponto abordado, principalmente por Paulo, foi o estresse, medo, 

ansiedade e crescente atmosfera de incertezas que a imprevisibilidade do ERE ocasionou. Para 

o licenciando, a constante necessidade de adaptações e o acúmulo de questões burocráticas 

foram especialmente estressantes e desmotivadoras. No entanto, os três participantes 

concordam que os esforços e apoio da professora formadora foram necessários para que as 

adaptações fluíssem da melhor maneira possível.  

Um tema bastante recorrente nos relatos dos participantes foi o sentimento de 

incômodo com as limitações e “faltas” acarretadas pela necessária suspensão das atividades 

presenciais. Paulo e Milo concordam que a interação com o espaço físico escolar seria de 

extrema relevância para sua formação docente ao ponto de expressarem um grande interesse 

em cumprir os próximos ES na modalidade presencial. O ERE também limitou ou, no caso de 

Paulo, anulou as possibilidades de contato com os alunos da escola. Nesse sentido, Otto que, 

ao contrário dos outros participantes, pôde acompanhar aulas mais próximas do modelo 

“tradicional”, compartilhou a relevância das eventuais trocas com os alunos, principalmente 

considerando o distanciamento implicado pelas aulas remotas. Todavia, a reduzida interação 

com os alunos favoreceu um maior contato com os professores orientadores. Para Paulo, este 

foi um dos maiores impactos do ERE na dinâmica do estágio. 
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 Neste capítulo, discorri, também, sobre os desafios que os participantes 

enfrentaram na adaptação à rotina de aulas e outras atividades remotas. A soma de diversos 

fatores, como o contexto pandêmico e o isolamento social por este acarretado, além do 

empilhamento de demandas e atividades, favoreceu o adoecimento de discentes e docentes 

durante esse período. Nesse sentido, os participantes compartilharam os impactos da 

implementação da modalidade ERE em suas rotinas e vidas pessoais.  

Por fim, os participantes compartilharam alguns aspectos positivos na experiência 

com o ensino remoto. No caso de Otto, a observação e intervenção em uma sala de aula virtual, 

ao contrário da tradicional sala de aula presencial, foi uma importante experiência para 

produção de conhecimento sobre a prática docente e a interação entre professores e alunos. Já 

Milo entende que a possibilidade de acompanhar escolas e professores neste momento de crise 

e adaptações proporcionou a ela a oportunidade de observar o aprendizado e reinvenção de 

professores e gestores de uma escola pública. E Paulo, por meio do contato remoto único e 

exclusivamente com a professora orientadora, pôde tornar sua intervenção proveitosa para a 

prática dela, o que trouxe bastante satisfação para ele. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou uma compreensão global sobre formação de professores na 

disciplina de Estágio Supervisionado na modalidade de Ensino Remoto Emergencial a partir de 

relatos de três licenciandos em Letras-Inglês. Desse modo, o objetivo principal deste trabalho 

foi compreender os impactos do ERE na formação inicial desses professores.  

O primeiro capítulo, que introduz esta dissertação, traz uma contextualização do 

problema de pesquisa, a justificativa para realizá-la e os demais objetivos propostos. O segundo 

capítulo apresenta a revisão da literatura sobre a formação de professores, o Estágio 

Supervisionado e o Ensino Remoto Emergencial. O terceiro capítulo apresenta a metodologia 

de pesquisa utilizada nesta investigação, assim como os instrumentos e procedimentos para 

geração e análise dos dados, o contexto e os participantes deste estudo. No quarto capítulo, os 

dados da pesquisa foram apresentados e discutidos. O presente capítulo conclui esta dissertação 

retomando as questões mais relevantes para a pesquisa. 

A medida de distanciamento social, necessária para o controle da disseminação da 

COVID-19, culminou na suspensão das atividades presenciais de diversas áreas, inclusive na 

educação. Por esse motivo, a implantação do regime de ERE ocorreu de forma tão abrupta e 

desafiadora para professores e alunos. Tendo em vista esse contexto de pandemia, o objetivo 

geral desta pesquisa foi conhecer as percepções de professores em formação sobre sua 

experiência de Estágio Supervisionado, ofertado na modalidade remota. Os objetivos 

específicos incluíram: 

 

• descrever a disciplina de Estágio Supervisionado na modalidade ERE;  

• conhecer as percepções dos licenciandos acerca do Estágio Supervisionado na 

modalidade ERE;  

• identificar o impacto do Estágio Supervisionado na modalidade ERE na formação de 

professores a partir das reflexões de estagiários. 

 

A base de conhecimentos sobre formação inicial de professores de inglês foi 

apresentada no segundo capítulo, assim como a metáfora do rizoma (SOUZA, 2011) e o 

conceito de práxis (JOHNSON, 2006; CALVO; FREITAS, 2011), indicados para melhor 

compreender a complexa relação dialógica entre a teoria e a prática na formação docente. 

Somam-se a essa revisão teórica os marcos legais até a legislação mais recente, com a 
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publicação da BNC-Formação em 2019, e as concepções de prática que conduziram a 

implantação da disciplina de Estágio Supervisionado no currículo da formação de professores. 

Em seguida, foi feita uma contextualização do Estágio Supervisionado e a organização do 

currículo da licenciatura em Letras-Inglês da UFMG. A pandemia de COVID-19 e os impactos 

desta na educação superior, inclusive a consequente implantação do regime ERE, que não deve 

ser confundido com EaD (HODGES et al, 2020), foram discutidos ao final. 

Esta pesquisa de cunho qualitativo interpretativista e perspectiva etnográfica, 

utilizou de métodos qualitativos (questionários, diários reflexivos e entrevistas) para 

compreender as percepções dos três participantes, alunos da disciplina de Estágio 

Supervisionado durante o regime remoto. A geração de dados ocorreu concomitantemente ao 

período de aula da disciplina, nos meses de agosto a novembro de 2020. Os dados gerados 

foram transcritos e analisados indutivamente (ERICKSON, 1986) em busca de temas 

relevantes. 

Os dados revelam que os três participantes possuíam concepções e expectativas 

concordantes acerca da disciplina de Estágio Supervisionado. Nesse sentido, os participantes 

entendem o estágio como uma importante etapa na formação de professores, em que, ao 

observar a docência a partir de um novo ponto de vista, produz-se e articula-se conhecimentos 

na e sobre a prática. Os licenciandos também compartilharam suas frustrações ao se verem 

impossibilitados de ver e estar nos espaços físicos das escolas. Outro ponto comentado pelos 

participantes foi o grande volume de processos burocráticos e atmosfera de incertezas que, 

associados ao contexto de isolamento social, também provocaram estresse, medo e ansiedade 

nos estagiários. Além disso, os participantes também relataram um incômodo com as limitações 

do ERE, quando comparado às expectativas de estágio presencial. No entanto, foi possível notar 

que, apesar da pouca interação entre estagiários e alunos, o ERE possibilitou, em certa medida, 

uma maior interação entre os participantes e as professoras orientadoras. Um outro ponto 

abordado pelos participantes foram os desafios provocados pelo contexto de pandemia e 

isolamento social. O empilhamento de demandas acadêmicas e profissionais, favoreceu o 

adoecimento psíquico entre docentes e discentes. Por fim, os estagiários compartilharam alguns 

aspectos positivos da experiência de estágio na modalidade remota. Nesse sentido, destaca-se 

a oportunidade de acompanhar a implementação de um regime de ensino sem precedentes. 

Levando em consideração o apresentado acima, o objetivo geral de conhecer as 

percepções de professores em formação sobre sua experiência de Estágio Supervisionado, 

ofertado na modalidade de Ensino Remoto Emergencial (ERE) foi cumprido, visto que as 



 

 

100 

 

discussões sobre a disciplina partiram dos relatos compartilhados pelos licenciandos. Quanto 

ao primeiro objetivo específico — descrever a disciplina de Estágio Supervisionado na 

modalidade ERE — pode-se dizer que também foi cumprido ao se realizar uma 

contextualização da disciplina e do histórico de sua implantação na FALE/UFMG. O segundo 

objetivo específico foi alcançado no momento em que foram utilizados instrumentos, como os 

diários reflexivos e as entrevistas, que permitiram que os participantes relatassem suas 

experiências e percepções sobre o estágio e o ERE. E, finalmente, o terceiro objetivo específico 

foi cumprido, pois foi possível conhecer e identificar o impacto causado pelo ERE na formação 

de professores quanto às limitações e desafios nesse contexto, mas também quanto aos pontos 

positivos apontados pelos participantes 

Apesar disso, muitas questões relacionadas à formação de professores nessa 

modalidade remota carecem de respostas. Incentiva-se, nesse sentido, a realização de pesquisas 

voltadas para a saúde mental de professores e alunos que objetivem contribuir para a 

compreensão dos impactos do contexto pandêmico e de ensino remoto na docência e em sua 

aprendizagem. Sugere-se, portanto, que novas pesquisas sejam desenvolvidas a fim de suprir 

essa carência por produção de conhecimentos sobre o ERE, a formação de professores, a 

aprendizagem e a docência.  
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APÊNDICE 3 – Questionário aplicado aos participantes da pesquisa 

QUESTIONÁRIO ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 

Este questionário tem como objetivo fornecer informações sobre os alunos participantes da 

pesquisa de mestrado intitulada “Estágio Supervisionado e Formação de Professores de 

Inglês no Ensino Remoto Emergencial” desenvolvida por mim, Maria Augusta de Matos 

Cruz, sob orientação da Profa. Dra. Andréa Machado de Almeida Mattos. 

 

O questionário é composto por perguntas fechadas e abertas. O tempo médio de conclusão é 

de 15 minutos. Uma cópia das suas respostas será encaminhada para o seu e-mail. 

 

Em caso de qualquer dúvida ou problema, antes e durante o curso da pesquisa, estou à 

disposição para maiores esclarecimentos por telefone (31) 99237-7956 ou e-mail: 

mariaazcm@gmail.com. 

 

Informações pessoais 

 

1. Endereço de e-mail. 

2. Qual é a sua idade? 

a. Menos de 20 anos. 

b. 20 a 25 anos. 

c. 26 a 30 anos. 

d. 31 a 35 anos. 

e. Mais de 35 anos. 

3. Por qual pseudônimo você gostaria de ser chamado na pesquisa? 

 

Informações acadêmicas  

(Sobre sua trajetória escolar até a licenciatura em Letras) 

 

4. Onde você cursou o Ensino Fundamental? 

a. Na escola pública regular brasileira. 

b. Na escola privada regular brasileira. Parte na escola pública e parte na escola 

privada regular brasileira. 

c. Na escola técnica no Brasil. 

d. Na escola pública regular no exterior. 

e. Na escola privada regular no exterior. 

f. Parte na escola pública e parte na escola privada regular no exterior. 

g. Outros... 

5. Onde você cursou o Ensino Médio? 

a. Na escola pública regular brasileira. 

b. Na escola privada regular brasileira. 

c. Parte na escola pública e parte na escola privada regular brasileira. 

d. Na escola técnica no Brasil. 

e. Na escola pública regular no exterior. 

f. Na escola privada regular no exterior. 

g. Parte na escola pública e parte na escola privada regular no exterior. 

h. Outros... 

 

mailto:mariaazcm@gmail.com
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APÊNDICE 3 – Questionário aplicado aos participantes da pesquisa (continuação) 

6. Onde você estudou inglês? 

a. Na escola pública regular brasileira. 

b. Na escola privada regular brasileira. 

c. Parte na escola pública e parte na escola privada regular brasileira. 

d. Na escola técnica no Brasil. 

e. Em cursos de idiomas no Brasil. 

f. Com professor particular. 

g. Na escola pública regular no exterior. 

h. Na escola privada regular no exterior. 

i. Em cursos de idiomas no exterior. 

j. Morei no exterior. 

k. Sozinho (autodidata). 

l. Outros... 

  

7. Você possui outras experiências de graduação no ensino superior além desta? 

a. Não. Licenciatura em Inglês é meu primeiro curso superior. 

b. Sim. Conclui outra habilitação/modalidade do curso de Letras. 

c. Sim. Curso outra habilitação/modalidade do curso de Letras. 

d. Sim. Iniciei outra habilitação/modalidade na Letras, mas não concluí 

(abandonei/troquei). 

e. Sim. Possuo curso superior completo em outra área. 

f. Sim. Possuo curso superior em andamento em outra área. 

g. Sim. Iniciei curso superior em outra área, mas não concluí (abandonei). 

8. Em caso afirmativo, qual curso/habilitação/modalidade? 

9. Em que período você está matriculado na UFMG? 

a. Entre o 1º e o 6º. 

b. 8º. 

c. 9º. 

d. 10º 

e. Após o 10º. 

f. Continuidade de estudos. 

10. Em que turno você está regularmente matriculado na UFMG? 

a. Matutino. 

b. Noturno. 

11. Quantas disciplinas você está cursando na modalidade de Ensino Remoto 

Emergencial? 

12. A licenciatura em língua inglesa (ser professor) foi sua primeira opção ao ingressar 

no curso de Letras? 

a. Sim. 

b. Não. 

13. Por que? (especificar a resposta anterior). 

 

Informações profissionais  

(Sobre sua trajetória e planos profissionais) 

 

14. Além de estudar, você trabalha e/ou faz estágio não obrigatório? 

a. Sim, dou aulas de inglês. 
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APÊNDICE 3 – Questionário aplicado aos participantes da pesquisa (continuação) 

b. Sim, dou aulas de outra(s) disciplina(s). 

c. Sim, trabalho em outra área que não a docência. 

d. Não. 

e. Outros... 

15. Seu trabalho e/ou estágio não obrigatório aderiu a modalidade remota (teletrabalho) 

durante a pandemia? 

a. Sim 

b. Não 

c. Outros... 

16. Se você dá aulas, há quanto tempo é professor? 

a. Até 1 ano. 

b. Até 2 anos. 

c. Até 3 anos. 

d. Até 5 anos. 

e. Até 10 anos. 

f. Mais de 10 anos. 

17. Se você dá aulas, onde você atua? (pode selecionar mais de uma opção) 

a. Ensino fundamental na rede pública. 

b. Ensino fundamental na rede privada. 

c. Ensino médio na rede pública. 

d. Ensino médio na rede privada. 

e. Educação infantil na rede pública. 

f. Educação infantil na rede privada. 

g. Cursos de idiomas. 

h. Cursos preparatórios (ENEM, concursos). 

i. Cursos preparatórios para certificações (IELTS, TOEFL, etc). 

j. Cursos de idiomas dentro de empresas. 

k. Autônomo(a) em empresas. 

l. Aulas particulares. 

m. CENEX da Letras. 

n. Outros... 

18. Se você trabalha ou faz estágio não obrigatório, qual é sua carga horária média 

semanal de trabalho na modalidade remota? 

a. até 5 horas. 

b. até 10 horas. 

c. até 20 horas. 

d. até 30 horas. 

e. até 40 horas. 

f. mais de 40 horas. 

 

Futuro profissional 

(Sobre seus planos após a conclusão da licenciatura em Letras) 

 

19. Após a conclusão do seu curso na UFMG, você pretende continuar/ingressar na 

carreira docente? 

a. Sim. 

b. Não. 
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APÊNDICE 3 – Questionário aplicado aos participantes da pesquisa (continuação) 

c. Ainda não sei. 

20. Se sim, você planeja lecionar (pode selecionar mais de uma opção): 

a. Na escola básica pública. 

b. Na escola básica privada. 

c. Em cursos de idiomas. 

d. Na educação infantil pública. 

e. Na educação infantil privada. 

f. Em cursos preparatórios (ENEM, concursos) 

g. Em cursos preparatórios para certificações (IELTS, TOEFL, etc.). 

h. Em uma faculdade ou universidade (nível superior). 

i. Aulas particulares. 

j. Em cursos no exterior. 

k. Quero ter minha própria escola/curso de idiomas. 

l. Outros... 

 

Sobre o ensino e a aprendizagem de inglês, docência, estágio supervisionado e o ERE 

 

21. Esta é a primeira vez que você cursa uma disciplina de estágio supervisionado? 

a. Sim. 

b. Não. 

22. Como você percebe o ensino e a aprendizagem de inglês na escola básica? 

23. Como você vê a profissão docente no Brasil? 

24. Como você percebe o estágio supervisionado na formação de professores de inglês? 

25. Quais eram suas expectativas sobre a disciplina estágio supervisionado antes de 

iniciar o curso? 

26. Como você percebe sua experiência na disciplina estágio supervisionado na 

modalidade ERE até o momento? 

27.  Você concorda com o ERE? 

a. Sim 

b. Não 

c. Outros... 

28. Por quê? (especifique resposta anterior) 

 

Acessibilidade tecnológica e Ensino Remoto Emergencial (ERE) 

(Perguntas sobre equipamentos e conexão com a Internet, ERE e saúde mental) 

 

29. Qual(is) equipamento(s) de informática você possui em sua residência que poderão 

ser usados para acompanhar o ERE? (pode selecionar mais de uma opção) 

a. Celular (smartphone) 

b. Computador 

c. Notebook 

d. Tablet 

e. Não possuo nenhum dispositivo 

f. Outros... 

30. Você divide o equipamento para acompanhar o ERE com outras pessoas? 

a. Sim 

b. Não 
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APÊNDICE 3 – Questionário aplicado aos participantes da pesquisa (continuação) 

31. Em caso afirmativo, com quem? 

32. Qual tipo de conexão você utiliza em sua residência? 

a. Pacote de dados móveis (através do telefone celular) 

b. Fibra óptica  

c. Via rádio 

d. Cabo 

e. Não sei 

f. Outros... 

33. Avalie a qualidade da sua conexão à internet 

a. Excelente 

b. Boa 

c. Razoável  

d. Péssima 

34. Como está sua saúde mental durante a pandemia? 

a. Muito abalada  

b. Abalada 

c. Inalterada 

d. Outros... 

35. Com quem você está passando o período de isolamento? 

a. Família nuclear (pais, irmãos, responsáveis, cônjuge, filhos) 

b. Família extensa (tios/as, primos/as) 

c. Amigos 

d. Sozinho 

e. Outros... 

36. Atualmente você está em Belo Horizonte ou Região Metropolitana? 

a. Sim 

b. Não, estou em outra cidade de Minas Gerais 

c. Não, estou em outro estado do Brasil 

37. Em sua casa, mais alguém tem atividades remotas? 

a. Sim, de trabalho e de ensino 

b. Sim, somente de ensino 

c. Sim, somente de trabalho 

d. Não 

38. Além de você, quantas pessoas têm atividades remotas em sua casa? 

39. A sua renda individual ou a renda da sua família, durante a pandemia 

a. Aumentou 

b. Permaneceu 

c. Diminuiu pouco 

d. Diminuiu drasticamente 

40. Em seu local atual de residência, você julga ter todas as condições necessárias para 

participar do ensino remoto? 

a. Sim 

b. Não 

c. Outros... 

 
Fonte: Adaptado de Araújo (2019). 
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APÊNDICE 4 – Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 para aluno de graduação 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado(a) aluno(a) da disciplina Análise da Prática e Estágio de Inglês I: 

 

 

Te convido a ser meu parceiro na pesquisa de mestrado intitulada “Estágio Supervisionado e 

Formação de Professores de Inglês no Ensino Remoto Emergencial”, desenvolvida por mim, 

Maria Augusta de Matos Cruz, sob orientação da Profa. Dra. Andréa Machado de Almeida 

Mattos. 

 

A pesquisa, que será desenvolvida a partir do acompanhamento das atividades da disciplina, 

objetiva contribuir para a produção de conhecimento sobre a formação de professores, 

principalmente no âmbito do Estágio Supervisionado, na modalidade de Ensino Remoto 

Emergencial (ERE). Assim, o objetivo geral desta pesquisa é compreender as práticas de 

formação de professores e as percepções dos licenciandos no Estágio Supervisionado na 

modalidade ERE. Também são objetivos da pesquisa: descrever a disciplina de Estágio 

Supervisionado na modalidade ERE; descrever as práticas de formação de professores na 

disciplina de Estágio Supervisionado na modalidade ERE; conhecer as percepções dos 

licenciandos acerca do Estágio Supervisionado na modalidade ERE; e, analisar, por meio de 

narrativas (trabalhos finais), o processo de aprendizagem da docência na disciplina de Estágio 

Supervisionado na modalidade ERE. 

 

A abordagem adotada é a da pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, que compreende a 

observação participante da sala de aula, registrada por meio de notas de campo. Além das 

notas de campo, a coleta de informações dos participantes também se dará por meio de 

questionário eletrônico, diários gravados em áudio, entrevista e análise da produção escrita 

dos parceiros para a disciplina. 
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A sua participação na pesquisa é completamente voluntária e você poderá desistir a qualquer 

momento que considerar oportuno, sem nenhum tipo de prejuízo. Os riscos decorrentes de 

sua participação são reduzidos, pois tomaremos todas as medidas éticas cabíveis a fim de 

evitar qualquer efeito negativo. Garantimos o uso de pseudônimos para todos, ocultaremos o 

nome da disciplina e da professora formadora, bem como quaisquer outras informações que 

possam levar à sua identificação. Dessa forma, asseguramos o anonimato dos participantes e 

o tratamento ético dos dados da pesquisa. Asseguramos, também, que você não será coagido 

a fornecer informações que não deseje. Os dados fornecidos nos questionários e entrevistas 

serão analisados e arquivados eletronicamente em um local apropriado e seguro pela 

pesquisadora, que garantirá o sigilo dos informantes e das informações contidas nesses 

documentos, cujo uso é exclusivo para esta pesquisa e cujo acesso na íntegra é exclusivo do 

informante e da pesquisadora.  

 

Os resultados do estudo serão registrados na dissertação de mestrado e poderão ser 

divulgados por meio de artigos em revistas científicas e congressos na área da Educação e/ou 

Linguística Aplicada, com o cuidado da garantia de seu anonimato. 

Em caso de qualquer dúvida ou problema, antes e durante o curso da pesquisa, estamos à 

disposição para maiores esclarecimentos por telefone (31) 99237-7956 ou e-mail: 

mariaazcm@gmail.com. 

 

Assim, se você se sentir suficientemente esclarecido(a), solicito a gentileza de assinalar sua 

concordância abaixo. 

 

Eu, _________________________________________________________, confirmo estar 

esclarecido sobre a pesquisa e concordo em participar dela. 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da UFMG 

Endereço: Avenida Antônio Carlos, 6627, Unidade Administrativa II, 2º. andar, sala 2005, 

CEP: 31270-901, BH-MG, fone (31) 3409-4592, e-mail: coep@prpq.ufmg.br 

 

  

mailto:coep@prpq.ufmg.br
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ANEXOS 

ANEXO 1 – PORTARIA UFMG Nº 1819 
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ANEXO 2 – NOVO CALENDÁRIO ACADÊMICO UFMG 

 


