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“Esse é o fundamento biológico do fenômeno social: sem amor,
sem a aceitação do outro ao nosso lado, não há socialização, e sem
socialização não há humanidade. Tudo o que limite a aceitação do
outro – seja a competição, a posse da verdade ou a certeza ideológica
– destrói ou restringe a ocorrência do fenômeno social e, portanto,
também o humano, porque destrói o processo biológico que o gera”
(MATURANA E VARELA, 1995, p. 263).

RESUMO
Ao iniciar o Estágio Supervisionado de Regência de Língua Inglesa (ESR), o aluno de
licenciatura em Letras se depara, muitas vezes, em seu primeiro embate com a prática de
sua futura profissão. Esse momento suscita, por vezes, sentimentos de insegurança e
angústia (REZENDE, 2014), inadequação e despreparo (ASSIS-PETERSON E SILVA,
2011). Neste momento de transição entre o ser-aluno e o ser-professor, as situações que
afloram vão além do que as disciplinas teórico-metodológicas deram conta de prepará-los.
Argumento que essas teorias consideram apenas a razão voltada para um saber práticotecnicista que, tradicionalmente, obliteram a reflexão sobre a complexidade de fenômenos
aí envolvidos e o papel das emoções no início da prática docente. É nesta lacuna que
busco a epistemologia da Biologia do Conhecer (MATURANA, 1998, 2001), que
fundamenta o papel das emoções sobre as ações dos seres vivos, em especial do ser
humano, aliada ao modo reflexivo da relação cognição-linguagem-emoções devido a
autoconsciência na linguagem defendido em Aragão (2007, 2008, 2011, 2014, 2014a), que
elaboro uma visão sistêmica do ESR. No alinhamento dessa visão com a pesquisa-ação
aliada à pesquisa narrativa, encontro método para compreender o papel da reflexão na
conscientização das emoções dos estagiários e como isso impacta na formação inicial do
professor de Língua Inglesa. Utilizo diversos instrumentos de pesquisa qualitativa como
narrativa autobiográfica, notas de campo, diários reflexivos, entrevistas, questionários e
colagens descritivas para discutir como o emocionar modula o agir dos participantes da
pesquisa dentro da experiência do estágio supervisionado; refleto sobre as relações entre
emoção, autoconsciência e transformação no processo reflexivo acerca do
ensino/aprendizagem de Língua Inglesa; e indico como a investigação da experiência do
estágio supervisionado pode contribuir para uma formação profissional mais críticoreflexiva. Os resultados indicam que um modelo de formação inicial que considere a
promoção do refletir, baseado na relação cognição-linguagem-emoções como nuclear,
pode ocasionar transformações positivas e responsabilidade sobre a consequência das
ações e emoções dos professores para si e para os outros do seu entorno pessoal e
profissional
PALAVRAS-CHAVE: formação de professor de línguas estrangeiras; estágio
supervisionado de regência; emoções; reflexão.

ABSTRACT
When the English teaching Practium starts a student of degree in Liberal Arts often faces
the first practice of their future profession. This point raises sometimes feelings of
insecurity and anxiety (REZENDE, 2014), inadequacy and unpreparedness (ASSISPETERSON; SILVA, 2011). At this time of transition between being a student and being
a teacher, situations arise that go beyond the theoretical and methodological disciplines
realized prepares them. i argue that these theories only focus the reason for a practicaltechnical knowhow which traditionally obliterate reflection on the complexity of
phenomena involved in it and the role of emotions in the beginning of teaching practice. It
is in this gap that the Biology of Cognition (Maturana, 1998, 2001), which establishes the
role of emotions on the actions of living organisms, particularly of human beings, coupled
with reflective mode of relationship between cognition-language-emotions due to self in
the language defended in Aragão (2007, 2008, 2011, 2014, 2014a), from which I elaborate
a systemic view of the English Teaching Practium. In compliance with this view, the
action research combined with narrative research, I have the method to understand the role
of reflection in awareness of the emotions of the trainees and how it impacts the initial
formation of the English Language teacher. I will use various instruments of qualitative
research as autobiographical narrative, field notes, reflective journals, interviews,
questionnaires and descriptive collages to understand how the emotion modulates the act
of survey participants within the experience of English Teaching Practium; reflect on the
relationship between emotion, self-awareness and transformation in the reflective process
about teaching / learning English; indicate how the research about English Teaching
Practium experience can contribute to a more critical and reflective training. The results
indicate that an initial teacher training model that considers the promotion of reflecting,
based on the cognition-language-emotions relationship, as nuclear can lead to positive
transformations and responsibility on the consequences of the actions and emotions of
teachers for themselves and others in their personal and professional environment
Key-words: foreign language teacher education; English teaching practium; emotions;
reflection.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

PARTINDO DE MINHA EXPERIÊNCIA1

Iniciei meu contato formal com a Língua Inglesa aos 12 anos em uma pequena escola
de idiomas, localizada em um bairro próximo ao meu, onde posteriormente me tornaria
professora aos 16 anos de idade. Na escola regular o contato com a Língua Inglesa era
mínimo e insuficiente, e não atendia a meus interesses e necessidades. Eu sonhava em ser
diplomata e iniciar o estudo de idiomas era urgente, pois ainda cogitava a possibilidade de
estudar outras línguas.
Minha experiência com o ensino teve início muito antes de minha auto percepção
como professora. Apesar de dar aulas, não conseguia me enxergar professora, talvez, pela
pouca idade aliada ao interesse em ser diplomata. Via-me como alguém que intencionava dar
aulas apenas temporariamente. Ser professora não era uma opção.
O meu primeiro ingresso na universidade foi em um curso de bacharelado voltado para
a aplicação de línguas estrangeiras às negociações internacionais. Nesse momento, comecei a
assumir uma postura mais sistemática e reflexiva com relação a minha aprendizagem. Eu já
não precisava mais ensinar e por isso, tinha o tempo dedicado apenas aos estudos. Além disso,
eu teria a oportunidade de estudar melhor outros dois idiomas: francês e espanhol - o que
constituía meu primeiro passo, aparentemente concreto e palpável, rumo à Diplomacia. Três
anos se passaram e o desencanto com o curso de graduação escolhido era latente. Minha
expectativa era alta demais para uma realidade que parecia tão distante e restrita, mas o
encanto por estudar outras línguas, em especial a Língua Inglesa, permanecia. Entre a
desistência dessa graduação e a decisão por qual outra seguir, me surge novamente a vontade
pela experiência de ensinar. Entre prática pedagógica, cursos, treinamentos e leituras sobre
metodologias de ensino, despertou em mim um olhar diferente sobre como proceder em sala
de aula e, sobretudo, como ajudar meus alunos a aprender a língua que eu tanto gostava de
estudar.
1

Usarei a primeira pessoa nesta dissertação, com o intuito de fazer com que minha voz e posicionamentos de
pesquisadora sejam ressaltados.
1

Percebi que a língua e cultura materna podiam auxiliar no processo de aprendizagem
da língua estrangeira uma vez que se relacionam com as emoções e a corporalidade
(ARAGÃO, 2007), pois envolvem o entrelaçamento de um racionalizar e emocionar – ações
envolvidas com o uso da linguagem, que modulam o fluir das interações comunicativas.
Partindo dessa compreensão, ficou perceptível que a cada conversa em Inglês que os alunos
conseguiam desenvolver, havia uma modulação das interações pelo emocional, ainda que,
para eles, o que havia era a apreensão do linguístico pelo racional.
Eu descobri meu caminho profissional e por isso decidi-me pela graduação em Letras.
No entanto, durante as aulas dos últimos semestres – relativos aos estágios curriculares,
comecei a perceber que nem todos os colegas tinham feito suas escolhas do mesmo modo que
eu. Parecia que até o momento de embate com a prática, muitos deles não se haviam dado
conta da escolha profissional que tinham feito. Estudos como o de Ferreira e Coelho (2014)
mostram que o ingresso no curso de Letras muitas vezes é acidental. Essa pesquisa revelou
que os alunos ingressantes em Letras assim o decidem ou pela falta de oportunidade de
estudar outro curso ou por gostarem de uma língua estrangeira em específico. Esse despreparo
em relação à escolha de uma licenciatura acaba por resultar em “frustrações ao decorrer do
curso, pelo fato de terem que estudar disciplinas relativas ao sistema educacional ou à prática
docente” (FERREIRA E COELHO, 2014, p. 194).
Após três anos de disciplinas na graduação, lendo e discutindo métodos e abordagens
de ensino, tentando desenvolver as quatro habilidades na Língua Inglesa, aprendendo sua
literatura e cultura, achávamos que estávamos preparados para assumir uma sala de aula e
decidir, dentre tantos insumos teóricos, qual/quais posturas teóricas e estratégias
metodológicas utilizar. Mas não era possível ter noção do que encontraríamos na prática, no
meu caso, a prática de ensino na escola pública, pois a minha experiência docente vinha de
cursos de idiomas e aulas particulares.
A trajetória relatada acima se assemelha à história de Liana – nome fictício escolhido
por uma participante de pesquisa de Assis-Peterson e Silva (2011, p. 380), apesar de Liana
estar em seu primeiro ano de atuação profissional. Liana queixa-se que o curso de Letras não
lhe propiciou condições para lidar com a realidade da sala de aula e “que as teorias da
universidade pressupunham sujeitos e condições ideais alheias à realidade da escola pública”.
E essa foi a sensação de muitos de nós no momento em que fomos para o estágio de
regência. Todos os alunos da minha turma que estagiaram naquele semestre, na disciplina de
Língua Inglesa, fomos muito bem recebidos por nossos respectivos professores regentes. Isso
2

nos deu o que parecia ser um sentimento de acolhimento e também segurança. Além disso,
antes de assumirmos a turma como professores, pudemos passar uma unidade inteira
observando as aulas nela ministradas. No entanto, tais sentimentos passaram rapidamente
quando entendemos que essa recepção calorosa significava, para o professor regente, uma
redução em sua carga horária de trabalho, uma vez que ele entregava a turma para o estagiário
sem oferecer suporte e acompanhamento. Afinal, foi unânime a atitude dos professores
regentes em “abandonar o barco” assim que o estagiário “assumia” a turma.
No meu caso, nem os planos de aula a professora regente olhou, mas assinou o
documento final atribuindo nota máxima ao meu desempenho, que ela avaliara como
“excepcional”. A direção da escola, durante todo o estágio, teve a participação na assinatura
dos termos que envolviam a parte documental do estágio. Com exceção da regência em sala
de aula, não tive participação alguma nos demais momentos que deveriam perfazer meu
estágio na unidade de ensino, como AC2, reuniões de área, etc.
Na Universidade, a professora supervisora ouvia os nossos anseios, debatia teorias
metodológicas, tentava, com filmes, mostrar-nos a realidade fora das paredes da
Universidade. Orientou os planos de aula, mas não compareceu ao local do estágio para
acompanhamento. Essa transição entre observação e regência não foi suave. Aliás, para
alguns dos meus colegas, foi traumática. Durante conversas informais na sala da
Universidade, compartilhávamos essas experiências do estágio e os sentimentos de angústia,
desespero, despreparo e abandono estavam quase sempre presentes em nossas falas. Eu me
lembro de um episódio que aconteceu comigo e me fez repensar se era aquela realidade que
eu iria querer para exercer minha profissão.
Um dia, ao fazer a chamada, percebi que um aluno, o qual nunca havia comparecido às
aulas, respondera “presente”. Olhei para ele, que estava sentado no canto ao fundo da sala, e
informei-lhe que ao final da aula não fosse embora, pois precisava passar-lhe as informações e
atividades que ele havia perdido. O problema apareceu quando, ao perguntar o motivo de
tantas faltas, o aluno me respondeu que era porque estava preso por homicídio. Naquele
instante, percebi que ao explicar a causa de sua prisão, ele queria me intimidar e diante disso a
tremedeira e o suor frio não eram mais controláveis. No entanto, eu precisava aparentar
indiferença àquela situação, pois estava nos meados da minha regência. Continuei a fazer a
chamada, mas a cabeça não parava de procurar uma maneira de não ficar a sós com aquele
2

A Atividade Complementar (AC) se constitui como um espaço/tempo inerente ao trabalho pedagógico do
professor destinado ao planejamento e organização de suas atividades a ser realizada de forma individual ou
coletiva. (FONTE: http://educadores.educacao.ba.gov.br/atividadecomplementar)
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aluno ao fim da aula. Solução: arranquei todas as folhas do meu caderno que continham as
atividades e entreguei para o aluno.
Talvez o fato desse aluno ter voltado a faltar com frequência nas aulas seguintes não
me fez desistir do estágio e, quiçá da profissão, pois os seus olhares constantes e comentários
de canto de boca com os colegas me amedrontava, me angustiava e, por vezes, me
desesperava. Por essa experiência eu entendo a estatística de Westheimer (2008), de que nos
primeiros cinco anos de ensino cerca de cinquenta por cento dos professores iniciantes
desistem da profissão.
Nesse meu pequeno relato, em conjunto com as conversas informais com os colegas
de disciplina, ficou evidente, para mim, que deveríamos estar melhores preparados para lidar
com situações complexas do ponto de vista pessoal e relacional. E não tivemos esse preparo
durante a graduação. Liana (ASSIS-PETERSON E SILVA, 2011) também não teve, pois ela
vivenciou inúmeros episódios dolorosos que envolviam equívocos e conflitos sociais e
afetivos com os alunos, que minaram sua identidade como professora, gerando um sentimento
de inutilidade pessoal e profissional.
Esses aspectos emocionais poderiam ter sido reconhecidos e melhor trabalhados por
mim, por meus colegas e por Liana se, durante a graduação, tivéssemos tido contato com
teorias / estudos assentados na reflexão e emoção (ARAGÃO, 2007, 2008, 2011, 2014;
MICCOLI, 2010; COELHO, 2011; MATURANA, 1998) e na atuação de professores
iniciantes na esfera pública (REZENDE, 2014; SANTOS E ASSIS-PETERSON, 2012;
ASSIS-PETERSON E SILVA, 2011).
Acredito que o contato com estudos dessa natureza ajude no sentimento de
identificação com o outro, embase ações de entendimento de si, do outro e do contexto,
amplie a visão do processo de ensino e aprendizagem para além de conteúdos e preencha o
espaço que a tradição do pensamento ocidental cunha: a razão superior à emoção, explicitada
muito bem em Aragão (2014a, p. 29):
De acordo com a tradição ocidental, dizer que o que caracteriza o ser humano
é a razão gera implicações. De todas essas, a principal, a meu ver serve como
uma viseira que nos deixa cegos quanto a nós mesmo, nossa identidade, e o
papel das emoções aí imbricadas.
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Se tivéssemos o conhecimento dessas vertentes reflexivas e emocionais, nossa
experiência poderia ter sido reformulada e ressignificada3 e ido muito além da sensação,
minha e de meus colegas, de que o estágio era apenas uma etapa antes de finalizar a
graduação. Além dos sentimentos descritos anteriormente, percebemos também uma prática
engessada pelos outros agentes que tinham participação no estágio. A escola e o professor
regente concediam o espaço para o cumprimento do estágio e não havia oportunidade de
trocas e de aprendizado mútuo com esses atores. A Universidade e o professor supervisor
estavam preocupados com documentos burocráticos e cumprimento de prazos e créditos. Não
viam esse momento como oportuno para estreitar laços e criar proximidade entre academia e
comunidade escolar.
E nós, estagiários, íamos dando-nos conta de que os três anos de teoria nem sempre
foram suficientes para nos ajudar em questões comportamentais e relacionais. Em face disto,
como faltava apenas um ano para finalizar a graduação, a sensação de inadequação àquela
realidade aumentava e isso fez meus colegas sofrerem muito. Inclusive alguns chegaram a
desistir, pois no último ano, diante desses sentimentos, descobriram que não queriam ser
professores. É neste contexto que começo a pensar nas relações que se estabelecem entre os
atores envolvidos no momento do estágio supervisionado curricular de regência. O ponderar
sobre a falta de estímulo à reflexão da/na práxis, ao entendimento das emoções e a influência
disso sobre as ações dos futuros professores. Tudo isso começava a me inquietar a querer
respostas4.
Assim, tomando o Estágio Supervisionado de Regência como um sistema de relações
constituído de componentes diversos e que é parte importante da formação inicial, entendo
que este estudo se justifica pela probabilidade de seus resultados contribuirem para melhor
compreensão dos fatores congruentes à formação inicial do professor de Língua Inglesa, no
tocante a não obliteração do espaço da emoção em detrimento da razão, postulada na Biologia
do Conhecer de Humberto Maturana (1998).
Diante dessas considerações iniciais, esta pesquisa deseja dar voz aos participantes de
pesquisa e propiciar mudanças a partir da reflexão crítica acerca de suas emoções / ações.
Para tanto, apoio-me, principalmente, nas reflexões de Maturana (1998, 2001) e Aragão
(2007, 2008, 2011, 2014), na busca por responder às seguintes perguntas de pesquisa:
3

Com os estudos do mestrado e com o conhecimento mais aprofundado dessas teorias/ estudos, hoje eu
consigo reformular e ressignificar essa minha experiência de aprendiz, percebendo novos significados para
minhas próprias ações e emoções.
4
São estas respostas que busco com esta pesquisa. Logo estes conceitos de emoção, reflexão, práxis e suas
consequências, serão desdobradas ao longo deste estudo.
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1) como o emocionar modula o agir dos participantes da pesquisa dentro da
experiência do estágio supervisionado?
2) quais as relações entre emoção, autoconsciência e transformação no processo
reflexivo acerca do ensino-aprendizagem de Língua Inglesa?
3) como a investigação da experiência do estágio supervisionado pode contribuir para
uma formação profissional mais crítico-reflexiva?
Em seguida, apresento o objeto da pesquisa e sua relevância social, os objetivos e a
justificativa desse estudo.

OBJETO DA PESQUISA

As inter-relações entre reflexão, emoção e ação de alunos estagiários durante o estágio
supervisionado de regência de Língua Inglesa5.

RELEVÂNCIA SOCIAL DA PESQUISA

Esta pesquisa me parece ter um caráter inédito, pela importância conferida à
compreensão das emoções e reflexões no processo de ensino e aprendizagem de inglês
durante o estágio supervisionado de regência. Os resultados almejados pela pesquisa
permitirão um incremento das informações sobre a educação e formação inicial de
profissionais do ensino de Língua Inglesa, trazendo contribuições para a comunidade
acadêmica e a comunidade em geral.

5

Pesquisa aprovada pelo Comitê de ética em Pesquisa (CEP) em 25 de maio de 2016 – CAAE Nº
51182015.0.0000.5526
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OBJETIVOS

Objetivo geral

Esta pesquisa tem como objetivo geral compreender o papel da reflexão na
conscientização das emoções e ações de estagiários e como isso impacta a formação inicial do
professor de Língua Inglesa.

Objetivos específicos

1) Discutir como a ação de emocionar modula o agir na experiência do estágio
supervisionado de regência;
2) Distinguir as relações entre emoção, autoconsciência e transformação no processo
reflexivo acerca do ensino-aprendizagem de Língua Inglesa;
3) Descrever como a investigação da experiência do estágio supervisionado pode
contribuir para uma formação profissional mais crítico-reflexiva.

JUSTIFICATIVA

Estudos na área de formação de professor de Língua Inglesa (LI) têm crescido na
última década no cenário da Linguística Aplicada (LA), em especial, trabalhos envolvendo
experiências e emoções de estudantes do curso de Letras – futuros professores (ARAGÃO,
2007, 2014a; MICCOLI, 2010, COELHO, 2011). Esses estudos mostram a possibilidade de
entender o protagonismo da reflexão nas experiências e emoções na vida de estudantes no
processo da formação acadêmica.
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Aragão (2007) pesquisou, por um semestre letivo, estudantes de um curso de Letras na
Universidade Federal de Minas Gerais e discutiu o papel da emoção e da reflexão na
aprendizagem de inglês. O autor utilizou diversos procedimentos de pesquisa qualitativa para
construir as narrativas juntos com os pesquisados, com o intuito de fazê-los refletir sobre suas
trajetórias de aprendizagem, emoções, identidade e desafios. Assim como Aragão (2007),
Miccoli (2010) trabalha com a reflexão. A autora defende que refletir promove o
reconhecimento e a interação do sujeito com suas próprias experiências, além de permitir uma
consciência dos aspectos cognitivos, sociais e afetivos envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem de línguas estrangeiras.
O trabalho de Coelho (2011), por sua vez, situa-se em um espaço de troca entre
professores em pré-serviço e professores já em serviço. A pesquisadora investigou e
descreveu as emoções vivenciadas e a influência destas nos contextos de práticas. No fim, a
autora considera que a reflexão sobre as ações, ao longo do tempo da pesquisa, levou os
participantes a mudarem de emoções e assim, consequentemente, mudarem de ação - o que
acarretou em melhoria de suas práticas.
Desse modo, compreendo que os estudos citados sobre emoções e reflexão sugerem a
importância de se lançar o olhar sobre a complexidade da relação entre emoção, ação e
reflexão no processo de ensino, uma vez que o foco deste trabalho é o professor. Nesse
sentido, considero o crescimento dos estudos com esse enfoque um indicativo de que os
modelos de formação existentes (ver mais informações no capítulo referente à fundamentação
teórica) deixam lacunas6 importantes para uma formação mais abrangente, principalmente no
tocante ao entendimento de “si” em meio à profissão.
Consonante a isso, Maturana (1998, p.18) defende que “o humano se constitui no
entrelaçamento do emocional com o racional”, em que o racional estaria ancorado na
linguagem, que defende ou justifica as ações. Assim, pela linguagem o racional seria
expresso, contudo sua origem viria do emocional.
Ainda segundo esse mesmo autor, as relações humanas de convívio acontecem porque
desde os hominídeos, há 3,5 mil anos, houve uma relação de proximidade dentro dos núcleos
familiares na demanda das ações cotidianas. Essa aceitação do outro na convivência se dá a
partir do domínio social, do estar com o outro na vivência diária e aceitá-lo como legítimo
outro em suas relações. Assim, a partir da biologia do social – denominada por Maturana

6

Essas lacunas serão apontadas ao longo do desenvolvimento deste texto.
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(1998) como biologia do amor, é que surge a linguagem, enquanto coordenação de ações
mútuas na convivência humana.
Na sala de aula, principalmente de língua estrangeira, a linguagem é o que flui na
relação entre os sujeitos que compartilham ações e vivências nesse espaço; a aceitação do
outro como professor, como colega, como aluno perpassa questões de aceitação da
legitimidade do outro, e tal aceitação constitui uma conduta de respeito, mas, antes de tudo,
constitui uma conduta de aceitação e respeito a si mesmo.
Maturana (1998, p.37-38) faz uma observação interessante acerca da linguagem
quando afirma que somos humanos na linguagem “e ao sê-lo, o somos fazendo reflexões
sobre o que nos acontece” e “se não estamos na linguagem, não há reflexão, não há discurso”.
Aragão (2007) corrobora Maturana (1998), pois defende que é pela reflexão que nos tornamos
responsáveis por nossas ações e passamos a agir de forma consciente e responsável pelas
consequências de nossas ações. No entanto, a reflexão só é possível através da linguagem.
Exemplo disso será percebido neste estudo, no momento de análise das narrativas dos
participantes desta pesquisa, pois ao narrar as suas experiências o estudante tomará
consciência de sua conduta, de suas crenças, de suas verdades e também de suas emoções.
Isso acarretará o entendimento de suas ações e uma consequente responsabilidade pois, neste
instante, ele passará a ser autor de sua história, distinguindo7 o seu agir atual de seu desejo
(projeção) de como gostaria de ser.
É na reflexão, e na linguagem, que passamos a “conhecer sobre o conhecer”
(MATURANA E VARELA, 1995), ou seja, passamos a ser conscientes do mundo em que
vivemos, de nossas circunstâncias, de nosso comprometimento conosco e com o coletivo no
qual estamos inseridos. A partir desse processo, podemos aceitar ou rejeitar circunstâncias;
dar coerência ao nosso presente e projetar o futuro; viver novas experiências, nova identidade
e um novo mundo (ARAGÃO, 2014a).
É coadunando com essas visões (MATURANA, 1998; MATURANA E VARELA,
1995; ARAGÃO, 2007, 2008, 2011, 2014) que defendo, em meu estudo, a reflexão como
nuclear para promover a conscientização do papel das emoções nas ações dos alunosestagiários durante o estágio de regência de LI. A promoção dessa consciência os ajudará no
momento de transição entre o ser-aluno e o ser-professor, preenchendo lacunas que as
disciplinas de caráter teórico-prático-metodológico deixam abertas.

7

Para Maturana e Varela (1995) distinguir é um mecanismo operacional cognitivo básico do observador.
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Logo, este estudo se justifica (i) pelo caráter inédito de pesquisa, (ii) pelo olhar
diferenciado e inovador acerca do estágio supervisionado de regência enquanto um sistema
relacional composto por atores diversos e (iii) pelas contribuições significativas que esta
investigação trará em seus resultados.
Esses resultados serão positivos tanto para a comunidade científica quanto para a
comunidade como um todo, uma vez que a educação e a formação de profissionais que
trabalharão para a comunidade são de relevância inconteste. Saliento que, neste viés, nenhuma
pesquisa realizada em contexto de estágio supervisionado de regência, foi encontrada que
desejasse compreender o impacto das emoções nesta transição entre o aprender e o ensinar
inglês, ser-aluno e ser-professor.
Desse modo, é inegável que pesquisas sobre a transição de deixar de ser aluno para
tornar-se professor podem nos auxiliar a identificar, abordar e explorar os desafios emocionais
que perfazem a docência. Desejo que mais estudos dessa natureza sejam desenvolvidos, a fim
de chamar a atenção para a importância desses aspectos na profissão e, assim, haver
promoção de mudança curricular e uma consequente formação inicial mais abrangente.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho está organizado em três capítulos, além das considerações iniciais e
finais. Nas considerações iniciais conto minha experiência pessoal e acadêmica junto com o
surgir de minhas inquietações. Apresento as perguntas, o objeto, relevância, objetivos e
justificativa da pesquisa.
No primeiro capítulo, apresento os pressupostos teóricos que embasam este trabalho, a
saber, a formação inicial e o estágio supervisionado de regência. Apresento também os
conceitos da epistemologia da Biologia do Conhecer que são importantes para a compreensão
da visão sistêmica que proponho neste estudo.
O segundo capítulo trata da metodologia que foi empregada na pesquisa de campo, o
local de realização da pesquisa, detalhamentos sobre a população a ser estudada e o estágio
supervisionado em documentos oficiais que regem o estágio na instituição acadêmica. Trato
ainda dos procedimentos éticos para realização da pesquisa, bem como dos instrumentos de
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geração de documentos de pesquisa, o campo selecionado para a pesquisa e como se deu o
contato com os participantes.
O terceiro capítulo traz a análise e a discussão dos documentos de pesquisa. E nas
considerações finais retomo as minhas perguntas de pesquisa, trato das limitações e
desdobramentos desse estudo e teço sugestões para futuras pesquisas e ações sobre emoções
de professores de Língua Inglesa.
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CAPÍTULO 1 – revisão de literatura

Neste capítulo apresento o aporte teórico que embasa o desenvolvimento desta
pesquisa e a revisão de trabalhos em Educação e Linguística Aplicada que contextualizam o
tema a ser investigado e demarcam as fronteiras desta pesquisa. Ele está estruturado em três
partes.
Na primeira parte, eu traço um panorama dos diversos modelos de formação inicial e
aponto lacunas que precisam ser preenchidas. Na segunda, eu contextualizo o Estágio
Supervisionado de Regência em alguns trabalhos e na lei. Na terceira, apresento conceitos do
conjunto de ideias de Humberto Maturana, associando-os à minha proposta de pesquisa.

1.1

Parte I – Modelos de formação inicial

1.1.1 A (form)ação inicial: os sentimentos do ser-professor

Ao longo de leituras, experiências pessoais, congressos, cursos de formação entre
tantos outros meios de ter contato com a docência, tenho entendido que ser professor não é
para todos, mas sem dúvidas é por todos. O que quero dizer é que a educação é base em nossa
sociedade e para educar uma população, em segmentos variados e contextos diversos, dentre
outras coisas, é preciso comprometimento. Seja em contexto familiar, seja de amizade, de
trabalho ou de educação institucional. A educação é por todos.
A educação formal não acontece sem a figura do professor, contudo tornar-se
professor ultrapassa o campo da vocação, da construção de conhecimentos e do treino de
habilidades. Ser professor é, antes de tudo, ser humano e enxergar o outro como legítimo
outro que constrói o saber por meio de relações.
Por muito tempo a profissão de professor foi vista como uma vocação (TARDIF;
RAYMOND, 2001) ou ainda, que bastava ter o domínio de determinadas técnicas,
instrumentos e recursos para ser professor.

Pimenta e Lima (2005) defendem que ser

professor não é simples a ponto de a profissão se resumir a treinamento de habilidades. A
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docência é uma profissão que exige sólida formação, dedicação e comprometimento aliados
às boas condições de trabalho e salário compatível.
Estudos que envolvem a licenciatura em Letras – Línguas Estrangeiras mostram que a
opção por ela é influenciada por fatores como a afinidade com a língua estrangeira ou mesmo
a vontade de aprender a fala-la, e não por desejo da docência (ABRAHÃO, 2004; GIMENEZ,
2004, 2005). Isso traz consequências problemáticas para esse aluno, o qual muitas vezes
chega à universidade sem conhecimentos básicos da língua e, quando percebe uma abordagem
voltada para o ensino/aprendizagem, que difere de suas expectativas de ser falante da língua,
sente-se frustrado.
Por outro lado, de acordo com Barcelos (2006), o período da formação inicial
corrobora a identificação do ingressante com a profissão e que é ao longo do curso que o
futuro professor se conscientiza das responsabilidades de sua profissão, aglutinando saberes e
conhecimento para sua atuação como professor8.
Nessa esteira, entendo que a entrada em uma instituição de nível superior marca o
início de uma profissionalização. É uma etapa importante para aquisição de conhecimentos
teórico-práticos e saberes didático-metodológicos, no caso das licenciaturas, de ensino e
aprendizagem. É o início da trajetória formativa do futuro docente, mas que impactará,
principalmente, os anos iniciais de seu ofício.
A formação inicial é uma etapa cara ao caminhar docente, pois ela tem a
responsabilidade e compromisso de preparar o futuro professor para assumir o exercício da
profissão. As experiências do estágio durante a formação inicial nem sempre são suficientes
para propiciar no graduando a apreensão da realidade de um ambiente de trabalho autêntico e
isso tem causado adversidades, inclusive, nos primeiros anos de atuação desse profissional.
Esse eco de incipiência da formação na atuação pode ser percebido no estudo de
García (1991) que passou cinco anos investigando o processo de aprender a ensinar durante os
primeiros anos de atuação de professores iniciantes. O autor verificou que professores em
início de carreira são profissionais que se preocupam com seu aperfeiçoamento, pois
demonstram consciência de que sua formação inicial é incompleta. Além disso, o autor revela

8

A respeito desta perspectiva de identificação profissional com o decorrer da licenciatura, ver BARCELOS,
A. M. F.. Ser professor de inglês: crenças, expectativas e dificuldades de alunos de Letras. In: Maria Helena
Vieira Abrahão. (Org.). Prática de Ensino de Língua Estrangeira: experiências e reflexões. Campinas:
Pontes, 2004
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que os primeiros anos são os mais difíceis e que os contextos de atuação e as experiências do
estudante são fatores que influenciam o agir profissional.
Partindo de minha experiência, e encontrando respaldo em alguns estudos (COELHO,
2014; ARAGÃO, 2014; REZENDE, 2014), percebo que o percurso da licenciatura é repleto
de sentimentos ambivalentes como alegrias, decepções, encantamentos, frustrações entre
outros, que demandam empenho e dedicação pessoal. Esses sentimentos afloram de situações
que por vezes não são contempladas em metodologias de ensino, abordagens metodológicas e
estudos de aquisição de linguagem.
Esses sentimentos emergem de cada um em resposta a situações cotidianas relacionais
de sala de aula e, muitas vezes, é nesse fosso que o aluno-estagiário, futuro professor não
encontra meios para lidar com o que ele sente, com o que o estudante sente e com as causas e
consequências dessas situações.
Nesse sentido, na última década no cenário brasileiro da LA, despontam estudos que
começam a espelhar situações de confrontos emocionais, afetivos, relacionais, sociais e
oferecem caminhos e alternativas para lidar com tudo isso e, assim, evitar traumas,
engessamento de perspectivas e até mesmo o abandono da profissão. Exemplos de trabalhos
nessa perspectiva são os trabalhos de Aragão (2014), Rezende (2014) e Coelho (2014), que
descrevo, em síntese, nos parágrafos a seguir.
Aragão (2014) focaliza as experiências, crenças e emoções de um estudante do
primeiro semestre do curso de Letras. Esse autor propõe que aspectos emocionais, históricos e
sociais têm relevância juntamente com a cognição no processo de compreensão da
aprendizagem. Rezende (2014) é uma professora de inglês da rede pública de ensino que
investigou suas próprias emoções e buscou responder quais eram as suas emoções, como elas
eram construídas e como essas se relacionavam com a sua prática.
Coelho (2014, p. 277) faz importantes referências aos fatores emocionais que refletem
na atuação do professor, mas que tiveram sua gênese nas experiências da formação inicial e
até mesmo, em experiências como aprendiz, antes da graduação. “Essas experiências se
fundam em emoções, como tristeza e frustação que constituem um sistema de relações de
trabalho prejudicial ao desenvolvimento profissional”.
Esses trabalhos são exemplos de como o tema das emoções tem sido abordado. Além
disso, o ano de publicação deles não são apenas coincidentes, mas são indicativos de que
recentemente tem aumentado a preocupação com a temática sobre esse enfoque, e de alguma
forma, o reconhecimento de sua importância.
14

Esse é o lugar de pertencimento desta pesquisa, mas pretendo detalhá-la ao longo deste
capítulo à medida que apresento os principais9 modelos de formação inicial e suas lacunas,
como nas sessões a seguir.

1.1.2 Modelo de formação pautado na racionalidade técnica

Para além das motivações do ingressante das licenciaturas, há estudos que analisam a
oferta dessa formação inicial. Os estudos de Gómez (1992), Pimenta (1997) e Magalhães
(2002) convergem quando trazem no bojo de seus estudos referenciais da formação inicial que
buscam formar um profissional técnico, capaz de solucionar problemas da prática baseados
em teorias e técnicas derivadas de investigações científicas.
Nesse modelo de formação tecnicista, a teoria predomina dando diretrizes do que deve
acontecer na prática. A racionalidade impera promulgando um conjunto de técnicas e
aplicações teóricas, prevendo uma docência sistematizada na lógica da instrumentalidade para
resolução de problemas.
Diante disso, a prática docente é concebida como uma solução instrumental de
problemas. Contudo, as situações de ensino não podem ser vistas como problemáticas, elas
devem ser problematizadas a fim de gerar posicionamentos favoráveis a considerar a
heterogeneidade das salas de aula, a diversidade cultural e as singularidades dos alunos,
professores e do próprio contexto. Essas variáveis são constituintes do cotidiano escolar e não
podem ser negadas.
Uma formação que prepara para a solução de problemas e que iguala as situações
educativas a um ambiente controlado de laboratório nos parece limitada para responder às
questões sobre as quais me debruço neste estudo. A atividade profissional do professor não
pode ser vista apenas como uma formação instrumental, robotizada pela aplicação de teorias e
técnicas. Aqui, o que acontece é que a pesquisa científica é realizada por membros da
academia, ao passo que a prática fica a cargo do professor, que aplicará os conhecimentos

9

A intenção é fazer um panorama com os modelos de formação inicial mais comuns, o que significa dizer
que alguns modelos podem não ser contemplados. É importante reiterar que não é intenção deste trabalho
abarcar todos os modelos de formação. A linha de pensamento aqui é fazer um esboço do cenário para situar
a minha proposta.
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gerados pela pesquisa científica. Nesse sentido, esse professor tem a expectativa de que a
academia apresente a solução para seus problemas.
Contudo, há estudos que apontam mudanças nesse cenário, como é o estudo de Telles
(2002), cujo título de sua pesquisa – “É pesquisa, é? Ah, não quero não, bem!”. Nela, o autor
mostra que os professores da escola básica estão começando a rejeitar a pesquisa acadêmica
em seu campo de trabalho, pois se sentem usados pela ciência em suas investigações. Esses
professores reclamam que quase nunca recebem retorno dos resultados das pesquisas, e
quando recebem, as propostas teóricas não são aplicáveis naquele contexto escolar.
Telles (2002) deseja chamar a atenção para a construção de uma parceria entre
academia e escola. Para isso, o autor aponta metodologias de pesquisa que consideram o
professor como parceiro colaborativo e até mesmo co-pesquisador.
Para mim, o que esse estudo evidencia é que há um afastamento entre a investigação
acadêmica e a prática cotidiana em sala de aula, como se fossem esferas diferentes e distantes
entre si, quando na verdade, são complementares e deveriam ser (inter)dependentes.
O modelo da racionalidade técnica reforça o distanciamento entre aqueles que
elaboram o conhecimento – o saber, e aqueles que desenvolvem a prática – o fazer. A
dissociação entre o saber e o fazer pode acarretar consequências severas para o futuro
professor, uma vez que a individualidade, a pessoalidade e outras características inerentes ao
ser humano - como emoção e outros elementos socioculturais situados na interação - não
podem ser separadas dele no momento em que exerce qualquer papel na sociedade. Nem
todos os fatores que estão ligados à profissão docente, por exemplo, podem ser resolvidos e
explicados pela razão. Neste aspecto Aragão (2007, p 21) indica que:
O racionalismo deixa de abarcar o desenvolvimento ontogênico dos seres
humanos, perspectivados como seres vivos socioculturalmente situados em
uma ampla possibilidade de interações sociohistóricas, emocionais e
contingentes. A tentativa de se criar um ambiente idealizado de sala de aula
de língua estrangeira, universalmente concebível, com um contexto dado,
especificado e configurado a priori, no qual o fenômeno da aquisição de
linguagem ocorra de maneira natural, e a configuração da sala de aula como
um laboratório experimental de pesquisa tem criado, a meu ver, um abismo
crescente entre esta epistemologia de pesquisa e o que se experiência e é
vivenciado cotidianamente na prática de ensino e aprendizagem de uma
língua por seus atores.
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Essa é, a meu ver, a principal lacuna não preenchida pelo modelo em questão. A
seguir, apresento o modelo de formação pautado na racionalidade prática e verifico se houve
avanço em direção ao preenchimento dessa lacuna.

1.1.3 Modelo de formação pautado na racionalidade prática

O modelo da racionalidade prática coloca luz sobre a prática como momento de
criação e (re)significação de conhecimentos – o que descaracteriza o modelo anterior de
exclusiva aplicação. Nesse modelo, o alinhamento da teoria com a prática se dá desde o
princípio da formação, o que possibilita que os questionamentos e problemas advindos do
contato com a realidade profissional possam ser discutidos em meio às teorias.
Esse momento de criação e (re)significação citado no parágrafo anterior pode ser
entendido como uma indicação da autonomia inicial do professor, pois ele começa a pensar
sobre suas ações pedagógicas com a possibilidade de alterá-las. Ele deixa de ser um aplicador
de teorias para começar a gerir sua prática. No entanto, essa gerência ainda não atende à
lacuna que minha pesquisa intenta preencher, pois a visão sobre as ações continua a ser
focalizada e restrita ao pedagógico.
A racionalidade prática apresenta duas vertentes principais, uma baseada nas ideias de
Schon (1992) – professor prático reflexivo; e a outra baseada nas ideias de Stenhouse (1993) –
professor pesquisador. Ambas as vertentes envidam esforços para superar o modelo da
racionalidade técnica e enfatizar as competências das práticas de ensino que ficaram
subordinadas ao conhecimento científico.
Schon (1992) buscava a valorização e a reflexão da prática. O professor deveria
aprender a atuar com segurança em situações imprevistas, porém presumíveis devido à
dinamicidade do contexto escolar. Nessa acepção, o professor deve ser capaz de desenvolver
dois níveis de reflexão: (I) a reflexão na ação – o professor pensa sua prática e pode modificála para atingir os seus objetivos; (II) a reflexão sobre a reflexão na ação – o professor lança o
olhar sobre os resultados obtidos a partir da reflexão I.
Essa vertente incita o exercício do pensamento e da reflexão sobre a prática
(pedagógica). No entanto, não considera as pessoas que estão envolvidas no processo de
ensino e de aprendizagem. A razão continua a prevalecer, alterando o seu modo de operar: da
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execução de teorias para o pensamento sobre (ina)adequação de metodologias e abordagens,
ou seja, um pensar voltado para o fazer.
Para Stenhouse (1993) há modos de agir que já foram tão assimilados que se
transformaram em hábitos construídos por meio da experiência. Ao refletir sobre estes
hábitos, o professor tem a possibilidade de aperfeiçoar sua prática. Dito de outro modo, a
reflexão não surge de situações adversas, mas é pautada na maneira com que realiza sua
prática. É neste momento que o professor torna-se pesquisador, pois a reflexão funciona,
nessa vertente, como exercício de investigação de sua prática (objeto de estudo).
Essa perspectiva da racionalidade prática serve de base para pesquisas sobre a ação do
professor, que passou a ser reconhecido como peça fundamental para a implementação de
mudanças (PIMENTA, 2002), inclusive para pesquisas que tratam da prática do aluno
universitário durante o estágio supervisionado de regência.
Pimenta e Lima (2005) apontam para a necessidade de uma atitude investigativa por
parte do estagiário para que se consiga intervir na realidade na qual está inserido e atuante.
Essa atitude se distancia da imitação de modelos e aplicação de técnicas e defende uma
relação dialética entre teoria e prática. A postura investigativa se iniciaria na análise dos
contextos que serão vivenciados pelos futuros professores até a compreensão e
problematização das situações que observam. A partir disso, eles terão posturas
ressignificadas no momento de sua atuação, uma vez que, entendendo o que acontece em sala
de aula, seja possível modificar e intervir na realidade.
Assim, o momento do estágio como pesquisa busca a formação de um professor
pesquisador de sua própria prática por meio de investigação, observação e reflexão acerca da
realidade da sala de aula e sua mutabilidade, gerando mais segurança técnica aos futuros
profissionais que, assim, estarão aptos a lidar com situações novas e inesperadas.
Ao comparar o modelo da racionalidade prática com o modelo da racionalidade
técnica percebo um avanço daquele sobre este. Isto porque o primeiro propõe que teoria e
prática são partes de um mesmo não havendo uma sobreposição entre as partes. No entanto, o
professor precisa aprender como fazer isso e, propiciar-lhe tal aprendizado pressupõe
mudanças desde sua formação inicial.
De qualquer modo, nenhum dos dois modelos expostos até aqui consideram os fatores
contextuais, relacionais, sociais, singulares e emocionais. A reflexão pontuada nesse último
modelo de formação equipara-se muito mais a questionamentos superficiais sobre ações
pedagógicas obliterando, com isso, uma visão mais vertical do processo.
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Nesse sentido, o processo reflexivo se volta sobre a maneira como as tomadas de
decisões pedagógicas (não) funcionam na prática, como se isso fosse um fenômeno reduzido e
isolado. Não há, como produto dessa reflexão, uma consciência acerca das consequências das
ações do professor, a causa dessas ações ou uma elevação do compromisso social de sua
profissão. Uma reflexão sem resultados parecidos com esses não suscita mudanças, tampouco
reais transformações.

1.1.4 Modelo de formação pautado na racionalidade crítica e sociocultural

O modelo da racionalidade crítica é um modelo contra hegemônico (DINIZPEREIRA, 2002) que pressupõe o conhecimento da realidade construída pelo grupo
hegemônico atuante e assim, reconhecimento dos modelos de formação em voga, a quem e a
que eles servem, afinal, toda realidade está pautada no jogo político e econômico.
Nessa concepção, a educação acontece situada em um contexto sócio-histórico e por
isso, é tomada como uma atividade social. Esse modelo de formação ressalta a dimensão
política e cultural da docência, alicerçando a superação do discurso da educação como
transmissão de conhecimento, pois aqui, o professor deixa de ser tomado como executor,
como pensador de prática pedagógica (GIROUX, 1997).
Todavia, mesmo nessa mudança de perspectiva e aparente distanciamento da
racionalidade técnica e da prática, ainda há um ponto de encontro: a ciência, leia-se razão,
continua a ser o referencial. A racionalidade crítica avança em relação aos modelos expostos
nas sessões anteriores, pois define a natureza do fazer docente como atividade social, amplia a
autonomia do professor e, finalmente, trata do caráter político do educar. Porém, ainda não
abrange os fatores emocionais imbricados nas relações do cotidiano escolar e do fazer
docente. Não há proposição de um exercício de reflexão que considere essas dimensões para
entendimento e transformações das ações pessoais e pedagógicas.
Avançou-se da aplicação da técnica pura para a associação da teoria com o
pensamento na prática. Avançou-se do pensamento prático para o pensamento intelectual e
consideração do contexto com vistas sociais e políticas, mas ainda há brechas a serem
preenchidas, pois todos esses modelos de formação são norteados pela razão essencialista, que
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é reducionista e limita o entendimento deste processo à luz de outros elementos além da
razão.
Outra perspectiva de formação está baseada nos pressupostos de Vygotsky (1994;
1998) e estudiosos de sua teoria, como Leontiev (1981) e Lantolf (2000). A perspectiva
sociocultural defende o intercruzamento entre o cognitivo e o social, buscando explicar a
relação entre o funcionamento mental humano e as situações culturais, institucionais e
históricas – balizadas por artefatos semióticos, nas quais este funcionamento mental ocorre.
Tal perspectiva concebe a relação do homem com o mundo mediada por instrumentos
e signos (OLIVEIRA, 1993). Essa relação ocasiona o desenvolvimento cognitivo, que pela
interação cultural, social e da linguagem possibilita a aquisição e manipulação de ferramentas
culturais e de conhecimento. Essa cognição, porém, não está pré-definida, tampouco à espera
de uma maturação biológica. Os desenvolvimentos orgânico e psíquico do ser humano estão
intimamente entrelaçados e se influenciam mutuamente.
Desse modo, o homem é um ser social que se vale de artefatos materiais, símbolos e
signos culturalmente constituídos para criar formas de pensamento superior como a
percepção, a memória e o pensamento. Apesar de essa teoria ter sido pensada, em sua gênese,
no desenvolvimento infantil, é factível o seu entendimento dentro do contexto de formação de
professor.
A mediação humana pode acontecer (a) por meio de aprendizagem – modelos
comunitários apresentados a novatos, e de participação guiada; (b) por meio de atividade em
pares com a participação de alguém mais experiente; e (c) por meio de apropriação – quando
a ferramenta passa a ser usada pelo novato. Nesse sentido, é perceptível o desenvolvimento de
estratégias para que o novato consiga, a posteriori, realizar tarefas de modo independente,
perpassando a regulação pelo objeto, pelo outro até atingir a auto regulação.
Esses meios possíveis de mediação humana não se assemelham ao momento do
estágio supervisionado de regência? A observação das aulas antes da prática não funciona
como uma participação guiada? O professor regente e o professor supervisor não funcionam
como o par mais experiente? Depois de se ambientar e conhecer o perfil da turma, discutir o
planejamento de sua aula com os pares mais experientes, não é provável que, ao longo do
estágio, este futuro professor tenha domínios sobre suas estratégias de ensino?
Salomão (2013) vê esse processo de internalização no contexto de educação de
professor quando um professor iniciante a princípio utiliza o manual do professor para basear
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seu planejamento de aula, mas aos poucos passa a não segui-lo rigidamente até apropriar-se
de recursos pedagógicos e escolher suas próprias ferramentas didáticas.
Johnson (2009) diz que há ferramentas físicas, sociais e simbólicas que são utilizadas
como mediação nas relações de interação social. Situando essas ferramentas no âmbito de
ensino e aprendizagem, é possível fazer uma correspondência dessas com os livros e
atividades usadas nas salas de aula, metáforas que estão associadas ao ensino e às relações de
poder que, muitas vezes, se estabelecem entre professor e aluno.
É importante ressaltar que essa perspectiva sociocultural se diferencia dos modelos de
formação explicitados antes, principalmente em oposição aos paradigmas positivista e
cognitivista. A perspectiva sociocultural não compreende a aprendizagem como um processo
psicológico interno que ocorre na mente do indivíduo separado de seu contexto. Tampouco
como apropriação de habilidades em uma realidade externa ao indivíduo, de fora para dentro.
A aprendizagem tem origem na vida social e é construída pelas relações que se desenvolvem
no entrelaçar entre homem, cultura e sociedade.
Desse modo, acredito e defendo uma formação inicial socialmente situada e
construída, que considere aspectos teórico-metodológicos e também aspectos emocionais,
relacionais e interacionais. No modelo de formação inicial mais abrangente que proponho
neste estudo, penso no exercício de uma reflexividade que promulgue a consciência e
responsabilidade das ações pessoais em relação ao outro e ao meio. Defendo também que a
dicotomia teoria versus prática, deve dar lugar à noção de práxis, na cunha freiriana (2005),
pois a práxis abarca teoria e prática associadamente no processo transformativo do trabalho
docente cotidiano.
O esboço feito nesta seção funciona como uma síntese de minha proposta de
formação inicial. Isto é, um processo que ajude o ser-aluno a tornar-se professor com menor
probabilidade de tensões e com desejo de busca continuada pelo aperfeiçoamento. Na seção a
seguir começo a tratar mais especificamente do meu contexto de pesquisa: o estágio
supervisionado de regência.
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1.2 Parte II – O Estágio Supervisionado de Regência (ESR)

Apesar de existir, nas últimas décadas, uma boa produção bibliográfica acerca de
formação inicial e estágio supervisionado em diversas licenciaturas, ainda há aspectos a serem
estudados e investigados (PICONEZ, 1991; PIMENTA, 1992; ANDRÉ, 2001; TARDIF,
2002; BURIOLLA, 2009; PIMENTA E LIMA, 2012; SILVA, 2014). Esses estudos tratam de
modelo de formação, concepção de estágio na organização curricular, significação da prática
profissional, o papel da escrita reflexiva no estágio, a relação estágio e docência e dialogam
no tocante à díade teoria e prática, discutindo também questões sobre a reflexão.
A lacuna que meu estudo objetiva preencher se contextualiza no estágio
supervisionado de regência de Língua Inglesa, focalizando o sujeito que se utiliza desse
espaço para construir sua formação profissional, pela perspectiva das inter-relações reflexão,
emoção e ação situadas em dinâmicas sistêmicas (MATURANA, 1998, 2001; ARAGÃO,
2007, 2008, 2011, 2014). No entanto, mesmo buscando compreender e refletir sobre como as
emoções são vivenciadas e refletidas na transformação da convivência do estagiário no ESR,
não deixo de considerar todo o sistema que está diretamente ligado a este contexto.
O artigo primeiro da Lei n. 11.788/2008 define estágio como um ato educativo escolar
supervisionado que busca preparar os educandos em ambiente de trabalho. O desdobramento
do estágio se faz por meio de oportunidades, imersão e socialização das vivências bem como
avaliação de situações reais e aperfeiçoamento da formação profissional. O § 1º do art. 3º rege
que o estágio supervisionado deve ter o acompanhamento do professor orientador da
instituição de ensino, de onde provém o estagiário, e de um supervisor da parte concedente,
local onde acontecerá o estágio.
Buriolla (2009, p.13) diz que o estágio é o “lócus onde a identidade profissional do
aluno é gerada, construída e referida, volta-se para o desenvolvimento de uma ação
vivenciada, reflexiva e crítica”. Acrescento que a formação e construção dessa identidade se
iniciam com as teorias advindas da sala de aula da universidade e que o estágio, enquanto
espaço de vivência, favorece a compreensão da indissociabilidade entre teoria e prática.
Felício e Oliveira (2008) dizem que a formação ofertada na sala de aula das universidades é
fundamental, contudo, sozinha ela não é suficiente para preparar o aluno para a profissão. A
inserção do estudante na realidade cotidiana da futura profissão faz-se indispensável. O
estágio é o espaço que torna a profissão uma realidade para o aluno, sendo esse, um local
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propício

para

vivências

concretas,

ressignificações,

conflitos,

empoderamento,

problematizações e profissionalização. Assim, a formação inicial de um profissional
sistematizada com o estágio amplia as relações humanas, envolvendo todos os atores do
contexto da prática.
No entanto, como bem explicitam Telles (2002) e Cardoso (2007), muitos locais de
estágio sentem-se “usados”, pois as diretrizes são dadas ao estagiário pelo professor
supervisor da Universidade, não considerando, muitas vezes, os agentes diretos do espaço do
estágio e a realidade local. “Nesta linha de pensamento, a universidade produz o
conhecimento e as escolas o utilizam” (TELLES, 2002, p. 95). Ainda de acordo com Telles
(2002, p. 96) “uma relação de poder e dependência [...] é instaurada. A autoimagem
profissional dos professores [da escola básica] permanece baixa e estes ficam sujeitos às [...]
perspectivas de educação vigentes em nossas universidades”. Assim, é preciso considerar esse
cenário e pensar em ações para mudar essa realidade. Como o ESR é componente curricular
dos cursos de licenciatura de instituição de ensino superior, é natural pensar que tais ações
comecem na / pela universidade, afinal é nela que está a gênese da disciplina. Contudo,
defendo que as ações devem ser conjuntas, participativas e colaborativas entre todos agentes
do sistema educacional, incluindo o ESR.
O ESR compreende atividades de observação e docência. Pode ser realizado em
instituições de ensino públicas ou privadas e visa a proporcionar ao graduando participação
em situações reais de trabalho. Após o contato com a instituição que se deseja estagiar e o
preenchimento dos papéis que regulamentam a parceria universidade-escola, o estagiário
inicia o momento do ESR pela observação da prática pedagógica do professor atuante naquele
contexto de ensino.
Esse professor, que chamo aqui de professor regente, é formado e tutor da disciplina
alvo do ESR na escola. O professor regente deverá acompanhar o estagiário no planejamento
e desenvolvimento das atividades durante a parte prática do estágio, assegurando ações
condizentes com a realidade daquela comunidade escolar. No entanto, é preciso frisar que a
prática do estagiário não deve ser uma imitação da prática do professor regente. O período de
observação deve permitir uma análise crítica legitimada da realidade social e local onde o
estágio se processa, focando nas necessidades do alunado e não na avaliação do professor
regente e sua metodologia.
O ESR não pode nem deve ser visto apenas como a parte prática da licenciatura. Essa
perspectiva técnica gera um distanciamento entre teoria e realidade. As teorias devem ser
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ensinadas problematizando as práticas, construindo assim, um senso crítico desenvolvido para
ação. O estágio não é a culminância de teorias aprendidas na sala de aula da universidade. Ele
deve ser visto como um eixo norteador. As disciplinas ditas teóricas ou didáticas devem
contribuir para formar professores conscientes das realidades de ensino e prepará-los com
conhecimento para refletir e atuar em contextos diversificados e impermanentes.
É importante destacar que a criação dos cursos superiores de licenciatura se deu na
década de 30. O estágio supervisionado tornou-se parte do currículo mínimo em 4 de
setembro de 1969, com a resolução nº 9, anexa ao parecer 672/69 do CFE (FAZENDA, 2006;
BRASIL, 1969). A Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 traz um aumento das horas de estágio
de 300 para 800 horas (BRASIL, 1996), porém, o estágio continua sendo atividade terminal
em muitos dos cursos de licenciatura, perdurando ainda o formato médio de três anos de
formação teórica mais um ano de formação prática – modelo três mais um.
Proponho que é importante repensar esse modelo ao defender que o estágio, leia-se a
prática vivida na realidade de futura atuação profissional, permeie o processo de formação e
deixe de ser a parte final da formação. Para isso, é preciso uma mudança no currículo,
reorganização de disciplinas e redefinição de organograma. Mas em princípio, é preciso
(re)significar a postura dos professores formadores, pois esses precisam significar as teorias
como apoio, vislumbrando o estágio como um campo de conhecimento necessário e
extensamente rico. Considero que redefinir o estágio em mais de um, com cargas horárias
equiparadas ao momento de formação do acadêmico, possibilite que esses momentos de
contato com as realidades de ensino sejam efetivamente parte da formação e
profissionalização do professor.
É preciso considerar também as outras dificuldades que os estudos têm revelado com
relação à execução do estágio. Piconez (1991) e Fazenda (2006) apontam que mesmo nas
licenciaturas, há uma série de fatores limitadores do sucesso do estágio, como: falta de
orientação e fundamentação teórico-prática devido a não integração entre universidade e
escola, desconhecimento do contexto social e da política educacional. Ademais, somo a esses
fatores a limitação da atuação do estagiário em sala de aula, sem participação nas reuniões de
área, reuniões de planejamento e desenvolvimento de atividades e integração com os outros
professores de mesma disciplina.
Esse estagiário precisa conhecer e participar da realidade escolar. A rotina de sala de
aula é apenas uma parte do estágio. A profissão se concretiza em muitos ambientes dentro do
prédio da escola. Caso o estágio fique restrito à dimensão da sala de aula – observação,
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participação e regência limitar-se-á ao cumprimento de uma carga horária e produção de
relatórios para completar os créditos da disciplina na universidade.
Mello (2010) fez pesquisa com professores de língua estrangeira em escola pública e
apontou algumas divergências comuns entre a universidade e a escola básica, evidenciando
algumas assimetrias no tratamento dado a essas instâncias, a saber: a universidade é vista
como a proponente e a escola básica como local de aplicação, testagem e coleta de dados; a
universidade tem as condições para elevar o saber institucional da escola e a escola deseja que
os futuros professores sejam capazes de refletir eticamente para formar cidadãos; a
universidade valoriza cada vez mais a pesquisa, publicação e proposição de novos
conhecimentos; e as perguntas que a universidade elabora na escola conduzem à formação de
teorias, ao passo que a escola se preocupa com questões práticas e resolução de problemas de
impacto imediato.
Ludke e Boing (2012, p.430) estão de acordo com a pesquisa de Melllo (2010), pois
ratificam que as universidades, detentoras da responsabilidade de formar profissionais das
licenciaturas, estão “muito mais preocupadas com a formação do lado teórico” relegando uma
“carência ao lado das práticas”. Essa visão também é percebida em Silva (2014, p.25) quando
ele afirma que “o conhecimento de uma teoria linguística ou literária [...] não garante o saber
docente necessário para a construção de objetos de ensino em aulas de língua”.
Essas constatações revelam interesses divergentes e relações assimétricas que muitas
vezes podem ser ressaltadas no momento do estágio, pois esse é um dos momentos em que o
contato com as duas instituições se faz essencial. Sem dúvida, menos conflitos são desejados,
a fim de fortalecer esses dois agentes. É necessário que essa relação seja de parceria e
cooperação, com interações mais harmoniosas.
Em relação à organização das disciplinas e ordenamento entre teoria e prática, faz-se
importante salientar que isso é bem dinâmico. A lei (parecer CNE/CES 492/2001) que
regimenta as licenciaturas, trata de diretrizes que incluem perfil do egresso, competências e
habilidades a serem construídas e desenvolvidas, dos conteúdos, organização e estruturação
dos cursos, avaliação, estágio e atividades complementares. No entanto, o dinamismo do
organograma de cada curso se deve a fatores diversos como “o próprio perfil do curso,
localização da instituição de ensino superior e inclusive por concepções epistemológicas”
(SILVA, 2014, p. 53).
De modo geral, a disciplina de estágio supervisionado de regência é deixada para o(s)
último(s) ano(s) do curso, nela o aluno terá o acompanhamento do professor na universidade
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com auxílio teórico necessário para subsidiar a prática. Enquanto na escola básica, esse aluno
terá o acompanhamento do professor regente, que o auxiliará em suas ações dentro da sala de
aula. O papel do professor supervisor10 é fundamental, pois ele ajuda o aluno-estagiário11 no
planejamento das aulas e seleção ou elaboração do material didático, comunga das
experiências vivenciadas durante as aulas observadas e ministradas, propicia momentos de
reflexão e conscientização sobre a prática, promovendo autoanálise das aulas pelo alunoestagiário e favorecendo a ações significativas em seu fazer. No entanto, Xavier (2013, p.
1101) relata que “alguns (professores supervisores) estão presentes somente na primeira e
última aula do professor aprendiz (que chamo de aluno-estagiário) para poderem comparar
esses dois momentos”.
Anastasiou e Pimenta (2002) e Cochran-Smith (2003) concordam que é importante
que o professor supervisor e por que não, formador, se posicione em relação a certificações
profissionais, estabeleça parcerias com escolas e relacionamento com a comunidade, capte
recursos para financiamento de pesquisa e desenvolva currículo afinal, o professor
universitário é representante legítimo da sua instituição.
Já o aluno-estagiário encontra-se em uma fase de iniciação profissional. Muitas vezes,
o estágio é sua primeira experiência docente, na qual, seus conhecimentos consolidados no
ambiente universitário até aquele momento serão postos em xeque. Essa situação o levará a
assumir uma postura de adaptação e reprodução da prática encontrada no contexto escolar ou
o incitará a uma postura inovadora e autônoma, criadora de possibilidades, sem intimidação
diante dos desafios, servindo de base para sua ação pedagógica.
Com o objetivo de compreender o papel da reflexão na conscientização das emoções
pelos estagiários e como isso impacta a formação inicial do professor de Língua Inglesa, é que
eu, no papel de pesquisadora observadora, me coloco também como agente nesse sistema de
relações do estágio supervisionado de docência.
Nesse alinhamento, é preciso considerar que as posturas adotadas pelo professor
supervisor e pelo professor regente ajudarão na promoção da (in)segurança no alunoestagiário, e consequentemente no desenvolvimento de práticas e experiências que
fortalecerão o estágio de docência. Por isso, é importante que o professor regente esteja ciente
da relevância de seu papel nesse processo de formação do futuro professor e colega de
profissão. A participação do professor regente nesse ciclo está muito além da concessão de
10

Adotarei essa nomenclatura de agora em diante para nomear o professor da universidade.
Adotarei essa nomenclatura de agora em diante para nomear o aluno que está em prática no estágio
supervisionado de regência.
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uma turma para o “saborear” da prática pelo aluno-estagiário. A experiência e conhecimento
que o professor regente tem do contexto escolar, da realidade política, social e econômica
daquela comunidade é de grande valia para o aluno-estagiário.
Além disso, é preciso considerar que nesse delinear entram as características de
personalidade, experiências pessoais – positivas e negativas - estrutura material que contribui
para estratégias pedagógicas diversas, ambiente de convivência saudável. Enfim, fatores que
vão além da relação teoria e prática, experiência e iniciação, mas que interferem na ação do
professor regente e no observar do aluno-estagiário. Por isso, é de extrema importância que o
tempo de observação seja extenso o suficiente para que o aluno-estagiário possa perceber e
participar dessas nuances que estão situadas no cotidiano escolar e não são restritas à sala de
aula. Essa situação e a necessidade de maior tempo de observação são explicitadas no estudo
de Valsechi e Kleiman (2014, p.23), que relatam a fala de uma estudante durante uma roda de
conversa na disciplina de Estágio Supervisionado que “levanta o problema da insuficiência de
tempo para conhecer os alunos da educação básica para quem deve ministrar as aulas e
caracteriza o estágio como um espaço ‘tumultuado’”.
Nesse “tumulto” expressado pela estagiária, é perceptível sua emoção. Ela se sente
sufocada pelas responsabilidades a dar conta em tão pouco tempo. Nesse sentido, as suas
ações serão moduladas pela emoção que sente. Se na roda de conversa, as interações
“linguajeiras” trouxerem alternativas a esse cenário, é provável que sua disposição corporal
mude e sua conduta também, pois mudou a emoção inicial.
Ao mudar a emoção, muda-se a ação. A isso, Maturana (1998) chama de emocionar.
Outrossim, Aragão (2007, 2014) explicita a distinção entre emoção e sentimento ao afirmar
que quando estamos na linguagem e a utilizamos para externar as emoções, aí as emoções são
nomeadas de sentimentos. Dito de outro modo, a emoção é a base propulsora que modula as
ações, que permitem certas ações e não outras em dados momentos, implicando em distintos
modos de agir, interagir e relacionar. Ao passo que, é através do uso da linguagem que essas
emoções podem ser distinguidas em sentimentos.
A definição de estágio postulada por Kleiman e Reichmann (2012) citada por
Reichmann (2014, p 34) é bastante pertinente para compreensão desse “tumulto” referido pela
estagiária. A sensação de tumulto para ela era ter que lidar com tantas informações novas ao
mesmo tempo em que recaía sobre si a responsabilidade de assumir a sala de aula. Para as
referidas autoras, o “estágio se encontra literalmente na fronteira [...] em trânsito entre
diversas instâncias vinculadas à universidade e à escola-campo (que chamo neste estudo de
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escola básica), o estágio é [...] um entrelugar socioprofissional que permite letramentos
híbridos”.
Nessa definição, percebo um trânsito entre a esfera acadêmica e profissional. No
entanto, o estágio não é o local de trabalho do aluno-estagiário, é mesmo uma fase fronteiriça
que permite a experimentação profissional em ambiente de vivência social. Ainda nesse
espaço transitório, é crucial o estabelecimento de um domínio de interações e de convivência.
O ESR é um desses domínios em que ocorrem distinções e ações consensuais na linguagem,
afinal, todos os elementos fazem uso da linguagem para falar de seus pensamentos,
impressões e observações.
Cunha (2005) constatou em sua pesquisa sobre professores iniciantes um grande
interesse em discutir suas práticas, repartir dificuldades, diferenças, frustações e sucessos.
Essa classe encontra-se em um momento de construção do estilo profissional, onde valores
são (re)estabelecidos e ações são (re)construídas. Isso configura o estágio como momento
ímpar no processo formativo, pois o aluno encontra suporte na universidade e na escola
básica, há uma troca de experiências valiosa não apenas com o professor regente, mas
também com os colegas acadêmicos que estão vivenciando o mesmo formato experiencial.
Além disso, o momento de observação e de inserção em uma realidade que é presente, mas
que reflete o futuro, serve de laboratório para que o futuro professor tenha contato com sua
realidade de trabalho.
Cunha et al. (2015, p. 77) recentemente focalizou um estudo nas produções de
congressos internacionais que tratassem do tema “professor iniciante”. Em suas análises de
três edições de dois eventos, as autoras evidenciaram que a “problemática do professor
iniciante vem se constituindo como um foco de interesse quer de pesquisas e intervenções,
quer de políticas e ações institucionais”. Está explicito nos estudos analisados o emergir de
uma consciência de que omitir atenção a esse nicho pode agudizar “prejuízos, inclusive
econômicos, tanto pela deserção dos mesmos [dos professores iniciantes] como pelo impacto
de suas ações no sistema educativo” (CUNHA et al., 2015, p. 78).
Até aqui discorri sobre o momento foco de minha pesquisa, buscando situá-la no seu
lugar de pertencimento – formação inicial e profissionalização, em leis federais e trabalhos da
área de educação e da linguística aplicada e dentro da minha concepção de pesquisadora. No
capítulo a seguir, trato de conceitos relevantes para a compreensão do objeto desta pesquisa à
luz da epistemologia da Biologia do Conhecer.
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1.3 Parte III - Biologia do Conhecer: uma epistemologia para compreender a transição
entre o ser-aluno e o ser-professor

1.3.1 Prazer, Humberto Maturana!

Humberto Maturana é um biólogo chileno que estuda e compreende a constituição e
manutenção do ser humano, e outros seres vivos, partindo da concepção de organismo vivo,
de seu funcionamento e sua existência com e no meio. O conjunto de sua obra é denominado
Biologia do Conhecer. As explicações de Maturana afastam-se do pensamento tradicional
ocidental, não aceitando seu caráter de transcendentalidade, aproximando, então, a ciência do
cotidiano. Por isso, nesta seção, farei uma revisão de parte de sua teoria a fim de
contextualizá-la, apresentando uma gama de conceitos e aspectos inerentes à Biologia do
Conhecer necessários à compreensão de sua aplicação nesta pesquisa.

1.3.2 Emoções

Se perguntarmos a um aluno ou professor se seria a razão ou a emoção que coordena
seu ensino/aprendizado de Língua Inglesa, é bem provável que a resposta escolhida seja a
razão. Afinal, é senso comum, na tradição do pensamento ocidental, o entendimento da
racionalidade como condutora das ações humanas. Não é à toa que se usa esse argumento para
diferenciar o homem de outros animais. Desde a antiguidade, o pensamento ocidental é
moldado para que a razão seja superior à emoção. Platão (1999) dizia que a emoção trazia
delinquência ao homem e não servia à educação e à moral. E mesmo numa sequência de
pensadores/ filósofos, rupturas e progressões seguintes a esse filósofo, tal dicotomia não foi
questionada, e sim, ratificada.
Tal premissa foi aceita socialmente pela coletividade e dada a escassez de
questionamentos e sua limitação a ambientes filosóficos restritos acerca dela, pois com o
passar do tempo, consciente ou inconscientemente, assim nos habituamos. Dito de outro
modo, é como “se o racional tivesse um fundamento transcendental, que lhe dá validade
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universal, independente do que fazemos como seres vivos” (MATURANA, 1998, p. 16).
Partindo desse princípio, e situado no campo do ensino e aprendizagem de línguas, o conceito
de ensinar e de aprender estaria imbricado diretamente na razão e, sendo assim, tudo aquilo
que for ensinado será de pronto apreendido, exceto por aqueles que tiverem algum déficit de
racionalidade, uma vez que a razão é operada pela lógica e pela possibilidade.
Isso posto, é preciso elaborar alguns questionamentos: se a razão coordena o processo
de ensino e de aprendizagem, porque há tantos estudos que consideram o perfil do aprendiz, a
variedade de métodos de ensino, as relações interacionais em sala de aula, entre outros? Nessa
linha, Maturana (1998, p.18) argumenta que “o humano se constitui no entrelaçamento do
emocional com o racional”, em que o racional estaria ancorado na linguagem, que defende ou
justifica as ações. Desse modo, pela linguagem o racional seria expresso, contudo sua origem
viria do emocional, sendo estabelecido, assim, o entrelaçamento cotidiano entre razão e
emoção.
Talvez, diante da perspectiva da superioridade da razão sobre a emoção é que o
desenvolvimento do campo de estudos das emoções ainda esteja tão incipiente. Quando o
foco recai sobre as emoções no ensino e/ou aprendizado de língua estrangeira, as pesquisas
estão em estágio ainda mais embrionário. Prova disso são os estudos da primeira década dos
anos 2000, que começaram a falar sobre emoção em perspectivas diversas.
Do e Schallert (2004), Sansone e Thoman (2005) e Hascher (2008), por exemplo,
trataram a emoção como dependente do contexto em que aparece, de curta duração e como
sendo uma resposta subjetiva a situações específicas. Pode ser causada pela interação com o
professor, com os colegas ou com o material didático, ou ainda, como reação a seus próprios
sentimentos. Imai (2010) considera as emoções como positivas ou negativas, mas não as
entende como benéficas ou maléficas ao processo de aprendizagem. Scherer (2005) percebe
as emoções como resposta a alguma motivação, podendo variar de intensidade durante o
aprendizado de uma língua estrangeira. Essa variação de intensidade das emoções pode
explicar as experiências individuais de aprendizado bem como as ações subsequentes.
Hascher (2007, 2008) diz que as experiências emocionais em uma sala de aula de
aprendizagem de línguas podem gerar sentimentos, respostas fisiológicas e comportamentais,
influenciando, inclusive, a motivação de aprender. Nesse sentido, López (2015) investigou as
experiências emocionais de alunos mexicanos com o intuito de identificar os efeitos das
emoções no comportamento motivacional desses alunos.
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Rodrigues e Saraiva (2014, p. 127) apoiam-se em Aragão (2008), Zembylas (2002) e
Hargreaves (2000) para tentar entender a complexidade das emoções. Assim, compreendemnas como sendo “variáveis e determinadas ou influenciadas por fatores contextuais e pelas
relações que os professores estabelecem [...], interferem em suas ações, condutas e crenças
[...] são, pois, uma parte integrante do processo educacional”.
Segundo essa forma de pensar, é comum a presença de dualismos como indivíduo/
meio, razão/emoção, objetividade/ subjetividade, excetuando-se os estudos de Aragão (2007,
2008, 2011, 2014) que se utiliza do conceito de emoção por uma visão biológica, não a
entendendo como traço intrínseco ao indivíduo, “mas como fenômenos socialmente
construídos nas experiências cotidianas dos estudantes em contextos de aprendizagem”
(ARAGÃO, 2011, p 171).
Destarte, este estudo concorda com Aragão (2007, 2008, 2011, 2014) e toma como
base epistemológica a Biologia do Conhecer postulada por Humberto Maturana (1998, p. 15),
que toma emoção como “disposições corporais dinâmicas que definem os diferentes domínios
de ação em que nos movemos”, diferenciando-se dos sentimentos, e constituindo-se como
aspecto central na convivência humana. Nesse sentido, nos domínios das interações, são as
emoções que chancelam o que é possível de ser realizado e experimentado em um dado
momento, bem como especifica que um elemento se torne ou não significativo na relação do
ser vivo com o meio.
Isso tem a ver, antes de qualquer direcionamento de foco, com a transformação na/da
convivência, “que é estar junto com outros seres humanos com os quais trazemos à mão
mundos na linguagem, em um contínuo tornar-se humanos, entrelaçando emoção com razão”
(ARAGÃO, 2011, p. 171). Aragão (2011, p.179) citando Maturana (1998) explicita como a
emoção funda a convivência humana, especificando três sistemas centrais, a saber:
Os sistemas sociais são constituídos sob a emoção do amor, na aceitação do
outro no respeito mútuo. Os sistemas de trabalho são constituídos são
constituídos na emoção do compromisso. Fundamentam-se na aceitação de
um acordo na realização de uma tarefa. Os sistemas hierárquicos funcionam
sob emoções que configuram ações de negação, submissão e obediência nas
relações inter e intrapessoais.

Nessa perspectiva, as emoções não podem ser consideradas estados iniciais ou finais
nas interações, tampouco serem vistas como algo interno ou externo ao indivíduo. As
emoções encontram-se em fluxo contínuo, tendo papel propulsor nas dinâmicas relacionais.
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Diante do que eu coloco até aqui, parece não haver dúvidas de que, na cultura
ocidental, agir pela emoção é, de algum modo, negar a razão, como se razão e emoção fossem
antagônicas. Pela Biologia do Conhecer, ambas se entrelaçam constituindo as ações dos seres
humanos. Nessa perspectiva, o racional acontece nas coerências dos sistemas argumentativos
que se constroem na linguagem, ou seja, pela linguagem a razão é expressa na defesa ou
justificativa das ações. No entanto, todas as explicações dadas na linguagem são condições de
possibilidade geradas pela emoção.

1.3.3 Linguagem, autoconsciência e cognição

Na Biologia do Conhecer, a linguagem não é tomada como um sistema simbólico de
comunicação, ela está relacionada às coordenações de ação (curso de interações) que precisam
ser consensuais12 para que os indivíduos estejam na linguagem. Para tanto, Maturana (1998,
p.21) “utiliza o termo ‘linguajar’” para enfatizar “seu caráter de atividade, de comportamento,
e evitando assim a associação com uma ‘faculdade’ própria da espécie”. Apesar da
necessidade do cérebro para que a linguagem aconteça, ela não acontece no cérebro (no
corpo), mas no fluir das coordenações consensuais, no espaço de relações, pois desde o
princípio de sua história o homem já tinha cérebro, mas nem sempre foi linguajeiro13.
Fazendo uma retrospectiva histórica, é possível inferir que a linguagem tenha surgido
quando os homens começaram a ter um modo de vida baseado na partilha dos alimentos, no
estabelecimento da convivência em torno da criação dos filhos e no encontro consensual
recorrente – um modo de vida baseado em coordenações consensuais de coordenações
consensuais de ações. E para que estas coordenações de coordenações ocorressem foi
necessária uma emoção que ampliasse e estabilizasse a convivência, dando ao outro a
legitimidade. Essa emoção foi o amor (MATURANA, 1998).
Nesse caso, a emoção do amor não tem a ver com uma visão romântica ou cristã. O
amor é próprio do humano e permite a vivência social, que aceita e respeita o outro em sua
12

Para a Biologia do Conhecer, consensualidade tem a ver com convivência prolongada em que
determinadas ações vão sendo recorrentemente repetidas ao longo do tempo gerando estabilidade de
interações.
13
Este neologismo é utilizado por Maturana (1998) pois este autor concebe a linguagem em forma verbal –
linguajar, com intuito de imputar ação dinâmica essa atividade ao invés de uma faculdade, e o linguajeiro
qualifica aquele ou aquilo que linguajeia.
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legitimidade e diferença. Sem essas condições, não há fenômeno social. Assim, foi e continua
sendo a emoção a gênese das ações que, ocorrendo em coordenações consensuais nas
relações, faz brotar a linguagem humana em quaisquer que sejam os domínios de ação. Ao
seguir essa linha de argumento, é importante reiterar que na perspectiva que apresento aqui, a
emoção é vista como parte da biologia do ser vivo. Porém, no âmbito histórico e sociocultural
do homem surge a competição que institui a vitória e a derrota e uma consequente negação e
anulação do outro. Nessa situação não há o social, mas a configuração de relações sociais
hierárquicas, no âmbito daquilo que Maturana (1998) denomina de cultura patriarcal.
Assim, portanto, pensando no meu contexto de pesquisa e usando a Biologia do
Conhecer como base, desejo compreender o papel da reflexão na conscientização das
emoções pelos alunos estagiários para discutir como as emoções modulam o agir desses no
momento de sua prática profissional e como esse processo pode influenciar um modelo de
formação pautado na inter-relação linguagem-emoção-cognição. Questiono ainda que se
realmente a racionalidade é a característica fundante do ser humano, por que, no campo da
educação, os professores em formação inicial possuem tantos sentimentos de ansiedade,
medo, angústia, entre outros (ASSIS-PETERSON E SILVA, 2011)? Pelo olhar racional, os
professores em formação inicial não deveriam sentir-se seguros no estágio, uma vez que estão
apoiados em tantas teorias?
É nesse pensamento que tomo o Estágio Supervisionado de Regência. Os atores e
instituições que constituem esse sistema compartilham seus espaços, seus saberes, aceitam o
outro numa conduta de respeito e de interdependência. A escola e a universidade precisam
estabelecer uma parceria que possibilite ações construtivas em seus espaços; o alunoestagiário e o professor regente intercambiam experiências e anseios em prol de melhorias
para o alunado, e o pesquisador observador busca o entendimento e registro da recursividade14
dessas coordenações consensuais a fim de contribuir para o incremento das informações sobre
a educação e formação de profissionais do ensino de Língua Inglesa.
Maturana (1998) argumenta que os seres humanos são sistemas determinados em sua
própria estrutura, ou seja, ninguém “projeta [os seres vivos] para realizar determinadas
funções [e que] informa ou instrui [...] para executar suas funções de maneira adequada”
(MAGRO, 2002, p. 14). Logo, os seres humanos não têm uma finalidade, uma
funcionalidade, nem são passíveis de instrução pelo meio. Porém, “existem certos fenômenos
14

Recursão é quando uma operação é aplicada sobre o resultado da operação anterior. É diferente de
repetição, em que a operação é aplicada sempre sobre o mesmo elemento (MAGRO, 2002).
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que não ocorrem dentro do corpo, e sim nas relações com os outros” (MATURANA, 1998, p.
27). Como explicitado anteriormente, o linguajar é um desses fenômenos. Ele só existe na
interação com o outro ou com o meio em coordenação de ações. A autoconsciência também é
um desses fenômenos. Ela decorre dessa linguagem que surge nas coordenações de ações, que
aliada com a reflexão, permite a distinção de si mesmo como aquele que distingue o eu dos
outros e suas relações.
[...] somos conhecedores ou observadores no observar, e ao ser o que somos,
o somos na linguagem. Ou seja, não podemos deixar de notar que os seres
humanos somos humanos na linguagem, e ao sê-lo, o somos fazendo
reflexões sobre o que nos acontece (MATURANA, 1998, p. 37).

Assim, fica evidente que o ser humano está imerso em um viver, que ocorre na
linguagem, no estar na observação nessa linguagem e pela reflexão. Aqui chamo a atenção
para os domínios de existência. Os seres humanos vivem em dois domínios em
simultaneidade, o da fisiologia e o do comportamento ou das interações. É nesse último que
situo minhas proposições. No entanto, reitero que “tudo o que fazemos no domínio de nossas
interações depende de nossa fisiologia, e é determinado por nossa estrutura a cada instante”
(MAGRO, 2002, p. 32).
Outra possibilidade de transformação é pelo educar. No processo de conviver com o
outro, progressivamente, a criança e/ou adulto vai transformando seu modo de viver
congruente com o outro. Voltando esse pensamento mais uma vez para a sala de aula, é
factível entender a relação professor e estudante sendo transformada na convivência, na
linguagem.
Quando o estudante faz uma pergunta ao professor, o que ele deseja é ouvir uma
explicação que o convença em sua expectativa. Se a explicação é aceita pelo estudante, ela é
validada. Desse modo, quem decide o que é uma explicação é quem faz a pergunta. A esse
processo de perguntar, responder, aceitar e validar a explicação, Maturana (1998) chama de
cognição. Nesse caso, cognição tem relação direta com a “conduta adequada”15 e com o
princípio “conhecer é viver, viver é conhecer”, pois é na convivência com o meio e com o
outro que o ser humano vive, sem o meio, não haveria o humano.

15

Para Maturana a conduta adequada tem a ver com a história da espécie e a história de vida dos indivíduos
(MAGRO, 2002).
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1.3.4 A experiência e as explicações científicas

Na observação de uma experiência, tudo o que se vê é visto pelo olhar de um
observador. Tudo o que é dito pelo observador, a si próprio ou a outrem, só terá validade se
for aceito pelo outro. Na Biologia do Conhecer, a ciência não foge a esse princípio de
validação, além de suas proposições precisarem atender a certas operações.
No caso de explicações científicas, quem valida a explicação é a comunidade de
cientistas e as proposições devem estar sob quatro operações inter-relacionadas. São elas: 1)
ter o fenômeno a explicar – apresentação da experiência, pois “é o que o observador tem
como experiência que constitui o que se quer explicar, não o fenômeno”; 2) ter a hipótese
explicativa – “proposição de um mecanismo que, posto a funcionar, gera o fenômeno a
explicar como resultado deste funcionamento na experiência do observador”; 3) satisfazer a
dedução – ocorre “a partir do mecanismo proposto na segunda condição”; 4) realizar as
experiências – a experimentação da experiência proposta e realizada nos domínios de
experiência do observador (MOREIRA, 2004, p.603-604).
É importante explicitar que, para Maturana (1998), na observação e na experiência da
experiência, ilusão e percepção, verdade e erro não podem ser distinguidos em seus pares,
pois a distinção certamente acontecerá após a vivência da experiência. Além disso, todo
experimento parte da visão de um observador, que pode ser qualquer pessoa, a observar
qualquer coisa. A explicação da experiência não pode ser confundida com a experiência. São
coisas distintas. E é nessa distinção que a reformulação da experiência aparece.
Para exemplificar, tomo como experiência a minha pesquisa de mestrado. Primeiro,
apresentei as minhas perguntas de pesquisa e fiz toda uma descrição e embasamento teórico
acerca do estágio supervisionado de regência a fim de explicitar o que desejo observar e de
indicar o modo de observar que pretendo observar. Em seguida, delineei o contexto e agentes
desse contexto para propor um mecanismo explicativo para o fenômeno que desejo explicar.
Nesse mecanismo explicativo do fenômeno, discuto como a ação de emocionar modula as
ações dos estagiários, vivendo o funcionamento da experiência na experiência de observadora.
E após a vivência da experiência de observadora dentro da experiência do estágio,
gero as minhas explicações científicas para serem aceitas pela comunidade acadêmica,
representada na banca examinadora durante a defesa dessas explicações. Se a banca
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examinadora aprovar a minha dissertação, significa que as minhas explicações foram aceitas e
validadas.
No entanto, a aceitação dessas explicações pode acontecer (ou não) de dois modos: 1)
no domínio das ontologias transcendentes e 2) no domínio das ontologias constitutivas. No
primeiro, os resultados de minha pesquisa serão tomados como verdade universal e, portanto,
independente do meu olhar de observadora, estando relacionados à “objetividade sem
parênteses”. No segundo, as explicações serão validadas e aceitas como reformulação da
minha experiência de observadora, estando relacionadas com a “objetividade entre
parênteses” (MATURANA, 2001).
No caminho da objetividade entre parênteses, aquilo que comumente nos referimos
como sendo a realidade/verdade (científica), configura-se como a aceitação das proposições
explicativas do observar do observador. Logo, as explicações científicas não se referem a uma
verdade/realidade que independe de mim, mas configuram um ou vários domínios de
verdade(s). Essas afirmações podem causar estranhamento e até uma sensação de descrédito
ao trabalho científico, afinal, vivemos em uma cultura que funciona essencialmente numa
“objetividade sem parênteses”, postulando que a ciência seja universal num sentido
transcendental, já que a realidade independe de minha formulação linguística. Todavia, “a
teoria de Maturana é um convite a revermos postulados gerais, afirmações particulares e
modos de ver e raciocinar a que estamos habituados” (MAGRO, 2002, p. 5).
E é justamente aceitando esse convite que escolhi observar os futuros professores de
Língua Inglesa em sua atuação durante o estágio supervisionado de regência pela
epistemologia da Biologia do Conhecer a fim de perceber o papel das emoções e da reflexão
nas ações desses estagiários. Destarte, na Biologia do Conhecer todas as ações humanas
ocorrem no domínio de ação especificado pela emoção. Observando a ação, conhecerei a
emoção.

1.3.5 Acoplamento estrutural, comunicação e domínio cultural

Percebo o estágio como um sistema que envolve acoplamentos estruturais, uma vez
que há interação entre os diversos atores que compõem esse sistema e há perturbações
ocasionadas por essas interações que resultam em mudanças estruturais. Dito de outro modo,
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as interações entre professor regente – professor supervisor – aluno-estagiário – pesquisador
observador ocasionam mudanças em todos os envolvidos, ampliando o conhecer, modulando
ações, transformando pensamentos e vivenciando experiências. Tudo isso é resultado de
processos que se dão simultaneamente nos dois domínios em que o ser humano vive: o
fisiológico e o comportamental, externados na linguagem, que ganham sentido na e pela
reflexão.
É na coordenação de condutas e comportamentos no domínio do acoplamento
estrutural, em domínio social, que acontece a comunicação. Assim, a comunicação é resultado
das coordenações e difere-se, portanto, da ideia de comunicação como transmissão de
informação de alguém para outrem. “O fenômeno da comunicação não depende do que se
fornece, e sim do que acontece com o “receptor”. E isso é muito diferente de ‘transmitir
informação’” (MATURANA E VARELA, 1995, p. 219).
Ao conjunto de condutas comunicativas em um meio social, resultantes na deriva
ontogenética, os autores chamaram de domínio cultural, caracterizado por sua estabilidade,
mutabilidade longínqua e com caráter transgeracional. Ao fazer observação desse domínio de
condutas comunicativas, o observador fará sua descrição na linguagem. Logo, o observador
faz sua descrição no domínio linguístico.
É o que faço neste estudo. Ao configurar os componentes e as relações do sistema de
estágio supervisionado de regência, estou no domínio cultural, pois me baseio em estudos que
ao longo do tempo verificaram e atestaram o modo dessa configuração. Para desenvolver
meus argumentos e explicações acerca do que vou observar, utilizo-me, na linguagem, para
registrá-los nesta dissertação. Ou seja, coloco em palavras as coordenações de coordenação de
condutas comportamentais de derivação ontogênica em acoplamento estrutural social,
apreendidas pelo meu observar de observador que sou porque estou na linguagem.
É bom salientar que usar palavras para nomear as ações que acontecem no domínio de
interações, assim como, para nomear todas as coisas e objetos que se relacionam às ações não
é um ato arbitrário, como explica Maturana e Varela (1995, p. 232):
quando descrevemos as palavras como designadoras de objetos ou situações
no mundo, fazemos como observadores, uma descrição de um acoplamento
estrutural que não reflete a operação do sistema nervoso, posto que este não
opera com representações do mundo.

A questão que importa para os autores é como as estruturas efetuam essas interações –
o caráter nomeativo é secundário, pois é resultado e não causa. Maturana e Varela (1995,
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p.233) advertem que não é intenção deles “fazer uma discussão muito aprofundada das muitas
dimensões da linguagem humana – seria necessário outro livro”. O que os autores desejam é
validar que a linguagem não é intrínseca ao homem, mas derivada das interações entre ele, os
outros e o meio e, por conseguinte, a associação entre nomes e coisas também é resultado
desse domínio extrínseco. Assim como a linguagem, as palavras também são tomadas, na
Biologia do Conhecer, como ações – linguajar e palavrear.
Portanto, a tentativa (sim, tentativa, afinal, eu como autora pressuponho você, meu
leitor, mas não tenho certeza de que você validará e aceitará as minhas explicações expostas
aqui) de ilustrar minha proposição de pesquisa relacionando-a com a base epistemológica
escolhida expressa minha concordância de que a linguagem surgida no domínio de condutas
sociais gera o fenômeno mental da consciência (que não acontece dentro do crânio, mas como
todos os outros fenômenos descritos anteriormente, resultam das coordenações de
coordenação...).
Esse é um dos resultados que almejo. Conseguir gerar nos participantes de minha
pesquisa a consciência sobre a importância de sua profissão para si e para os outros. Assim,
poderei contribuir de forma relevante com o campo de formação inicial de professor de
Língua Inglesa, com a comunidade acadêmica e a comunidade em geral.

1.3.6 Reflexão

A discussão sobre a prática reflexiva já existe há muito tempo na filosofia ocidental,
tendo como grande influência a publicação do livro Como pensamos, de John Dewey, em
1933, reemergindo com a publicação de O profissional reflexivo, de Donald Schon, em 1983
(ZEICHNER, 2008).
Nesse paradigma, o conceito de reflexivo baseado em Schon (1992) defende o espaço
universitário como lugar de investigação e de experimentação, em que a investigação estaria
para a reflexão-na-ação e a experimentação para a reflexão-sobre-a-ação. Ambas, segundo o
autor, permitem que, através da consciência de sua prática, o professor reconheça teorias e
conceitos concomitantes com a análise – antes, durante e depois – de sua ação.
Contudo, Zeichner (2003) afirma que apesar do modelo de formação reflexiva estar
bem presente nos cursos de licenciaturas da atualidade, uma formação profissional reflexiva é
39

permeada de percalços, os quais inviabilizam sua concretização, a saber: a) grande influência
do modelo retórico – programas universitários em formas de pacotes que colocam os
acadêmicos como executores de teorias; b) distanciamento entre teoria e prática –
conhecimento ligado à universidade e a prática dentro das escolas; c) ênfase dada à reflexão
individual, que desconsidera o contexto e a realidade local; d) decisão de ação
desconsiderando aspectos políticos, sociais e econômicos que perfazem a profissão docente.
Zeichner (2008) realizou uma palestra durante o XIV Encontro Nacional de Prática e
Didática de Ensino (ENDIPE), em Porto Alegre, na qual compartilhou seu pensamento acerca
da reflexão na formação docente, em diversos programas de formação de professor ao redor
do mundo aliado à sua própria experiência, de 30 anos, como formador de educador. O autor
confirma uma mudança de foco na formação de professor
[...] de uma visão de treinamento de professores que desempenham certos
tipos de comportamento para uma mais ampla, em que os docentes deveriam
entender as razões e racionalidades associadas com as diferentes práticas e
que desenvolvesse nos professores a capacidade de tomar decisões sábias
sobre o que fazer, baseados em objetivos educacionais cuidadosamente
estabelecidos por eles, dentro do contexto em que trabalham e levando em
consideração as necessidades de aprendizagem de seus alunos. (ZEICHNER,
2008, p. 536)

A essa mudança, o autor atribui três razões: 1) início de pesquisas sobre saberes
docentes; 2) influência das ciências cognitivas na Educação e 3) aceitação da abordagem
qualitativa de pesquisa educacional. A discussão sobre ser professor reflexivo em formação
inicial teve início, nos trabalhos de Zeichner16, em sua própria prática. O autor percebeu que
os alunos de licenciatura, da universidade em que trabalhava, desenvolviam uma docência
puramente técnica, sem conceber o ensino como uma atividade moral e ética.
Percebe-se que o movimento em torno de formar profissionais reflexivos envolve,
primeiramente, uma reação ao fazer tecnicista que envolve a ideia de passividade. Era preciso
que o professor desenvolvesse uma postura ativa nos propósitos e finalidades de sua ação,
perpassando pela própria produção de conhecimento, sem dependência da universidade e
baseado na práxis.

16

Para mais informações consultar: GRANT, C.; ZEICHNER, K. On becoming a reflective teacher. In:
GRANT, C. (Ed.). Preparing for reflective teaching. Boston: Allyn & Bacon, 1984; TABACHNICK, B.R.;
ZEICHNER, K. (Ed.). Issues and practices in inquiry-oriented teacher education. London: Falmer Press,
1991.
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No entanto, o que se verificou foi o desenvolvimento de diferentes visões pedagógicas
ou modos de avaliação do ensino reflexivo. E isso acarretou resultados no desenvolvimento
real dos professores. Zeichner (2008, p. 541) aponta que um desses resultados é a
manutenção, mais sutil, da subserviência do professor, pois pela alcunha da “reflexão” esse
professor foi estimulado a “reproduzir melhor um currículo ou método [...] que a pesquisa
supostamente encontrou como mais efetivo”.
Há também a visão de reflexão como a ação de pensar o fazer pedagógico de modo a
atingir objetivos definidos por outrem. E ainda, o professor ser reflexivo sobre sua sala de
aula, mas não considerar o contexto e as condições sociais macro em que esse ensino está
inserido. Este último tipo de reflexão pode ocasionar isolamento profissional, uma vez que o
professor passa a considerar os seus problemas como seus, dissociando-os da estrutura da
educação escolar.
O foco da formação reflexiva deve estar nos “propósitos de ensino, assim como sobre
os meios de ensino que incluam a atenção às condições sociais da educação escolar [...] que
enfatizem a ‘reflexão’ como uma prática social dentro de comunidades de professores”
(ZEICHNER, 2008, p. 544).
Todas essas colocações sobre reflexão são proposições do campo da educação e da
linguística e nos servem de panorama sobre as concepções de alguns teóricos e também de
contraponto para entender a proposição diferenciada de Humberto Maturana.
O quadro epistemológico da Biologia do Conhecer é uma vertente possível para
entendermos a reflexão e uma série de conceitos outros (como os que foram apresentados
anteriormente), contextualizados no ensino e aprendizagem de línguas, sem ser por um olhar
dicotomizado, estático e essencialista.
Para construir uma compreensão sistêmica do que me interessa observar (vide a
introdução) é mister aceitar que somos seres constituídos por um organismo dinâmico que
participa e faz parte de nossa história e que, na interação, se transforma e transforma nossa
história na/pela linguagem. As ideias que reduzem a mente a um objeto localizável no corpo –
alma obliteram o entendimento da dinâmica desse estudo.
Não estou negando a necessidade e contribuição do corpo (parte física), contudo, o
modo de ser humano se dá na dinâmica relacional. Quando distinguimos a nós mesmos
(autoconsciência) nessa dinâmica e nos damos conta do que, como e por que fazemos as
coisas, passamos a compreender nossa responsabilidade pelas consequências de nossas ações,
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desejos, preferências, posturas, enfim, passamos a ser conscientes de nosso (não) querer e
nosso (não) fazer. Isso é a reflexão. É estar no domínio cognitivo reflexivo.
A reflexão é um processo de conhecer como conhecemos, um ato de voltar a nós
mesmos, a única oportunidade que temos de descobrir nossas cegueiras e reconhecer
que as certezas e os conhecimentos dos outros são, respectivamente, tão aflitivos e
tênues quanto os nossos (MATURANA; VARELA, 1995, p.67)

Portanto, refletir é, na verdade, o resultado recursivo de distinguir a si, ao outro, aos
objetos e as relações entre objetos; é o resultado de tornar-se (auto)consciente de nossas
interações no domínio relacional, coerentes com o viver na linguagem. A emoção, o eu, o
outro e a reflexão surgem nas conversas, nas relações, nas interações e no observar de mim e
do outro.
E é por isso que, a seguir, eu explico e me coloco como observador, para propiciar a
consciência em mim, nos participantes e em nossas dinâmicas relacionais, suscitar
transformações e empoderamento na/ pela reflexão.

1.3.7 O observador

Como exposto ao longo de todo o texto, reitero que enquadro o estágio supervisionado
como um momento no qual é possível perceber e construir interações de naturezas diversas.
Nesse contexto, busco gerar documentos de pesquisa que me permitam compreender o papel
das emoções na transformação da convivência do aluno-estagiário nesse momento de
experimentação profissional.
Para isso, coloco-me como observador, definido em Maturana (1998) como aquele que
age no linguajar e na autodistinção. A autodistinção surge quando o observador, que já opera
no linguajar, toma consciência de que ele, enquanto observador, é aquele capaz de distinguir
outras coisas. Desse modo, é pelo linguajar que o observador percebe as coordenações de
coordenações de ações que, de acordo com Maturana (1998, p. 59), seria “pôr-se de acordo”
com o outro e construir ações consensuais, estabelecer a diferença da diferença e a distinção
da distinção, entrelaçando ação e emoção.
Distinguir o meu observar de mim mesmo torna-se possível pela distinção, que cria
um novo objeto: o eu em relação ao entorno. E assim será possível fazer a distinção de um
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objeto em relação a outros objetos e relações. Logo, pelo olhar da distinção, que se
materializa na linguagem, coloco-me como observador dentro do momento do estágio
supervisionado de regência, cujo espaço relacional é complexo, multifacetado e interacional.
Neste capítulo discorri sobre os pressupostos teóricos que embasam este estudo. Fiz
um panorama da formação inicial, do estágio supervisionado e do quadro epistemológico que
fundamenta esta pesquisa. No capítulo a seguir, apresento a metodologia utilizada na
efetivação da minha proposta.
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CAPÍTULO 2 – caminhos metodológicos

Este capítulo trata da metodologia e dos procedimentos que foram usados na pesquisa.
Ele está dividido em duas partes. Na primeira, trato da natureza da pesquisa, da pesquisa
narrativa, dos instrumentos para geração de documentos de pesquisa e do procedimento para
sua interpretação. Na segunda, apresento o contexto de pesquisa e detalho a sua realização, no
que se refere ao local de realização, da população a ser estudada, do ESR nos documentos
oficiais federal e da universidade e dos procedimentos éticos, além do campo selecionado e
como se deu o contato com os participantes de pesquisa.

2.1 Parte I – Natureza e procedimentos de pesquisa

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa de natureza qualitativa, mais
especificamente uma pesquisa-ação aliada à pesquisa narrativa, pois acredito que essa
metodologia possa me auxiliar na geração dos documentos de pesquisa e observações, de
modo a responder adequadamente aos meus questionamentos de investigação. Em linhas
gerais, uma abordagem qualitativa é aquela que auxilia o pesquisador a entender os
fenômenos sociais, com menor ruptura possível do ambiente natural em que ocorrem
(GODOY, 2005), sendo esta uma atividade de pesquisa situada que considera o observador
(DENZIN; LINCOLN, 2006). Assim, o pesquisador (observador) busca dar voz aos
envolvidos na pesquisa, e partir disso, em conjunto com seus participantes objetiva construir
significados, incluindo a visão de mundo do pesquisador.
Na abordagem qualitativa, uma série de métodos pode ser combinada para
compreender com segurança o que se deseja investigar. Dentre os métodos mais utilizados
está a pesquisa-ação, e dentre as técnicas mais usuais para a geração de documentos de
pesquisa no campo está o uso de narrativas (CHUEKE; LIMA, 2012). Esses elementos foram
escolhidos para esta pesquisa não por sua popularidade, mas pelas possibilidades (a serem
detalhadas mais adiante) de trabalho e captura de nuances que eles permitem.
De modo geral, ao envidarem esforços em um estudo qualitativo, pesquisadores
preocupam-se com a cientificidade e credibilidade que irão conferir a ele. Para Abrahão
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(2004) o rigor e a confiabilidade são condição sine qua non para uma boa pesquisa
qualitativa. Para isso, torna-se necessário uma descrição criteriosa e detalhada do processo de
geração dos documentos de pesquisa, a fim de dirimir dúvidas e brechas e criar consensos;
além de um posicionamento claro do pesquisador acerca de suas escolhas.
A pesquisa-ação é um tipo de “investigação-ação, termo genérico para qualquer
processo que [...] aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática
e investigar a respeito dela” (TRIPP, 2005). Em maior ou menor grau, a pesquisa-ação trará
em seu bojo um caráter tanto da prática como da ciência relativa à pesquisa acadêmica. Por
isso, a pesquisa-ação é um dos métodos em meu estudo, uma vez que o ESR é um ambiente
de prática (pleiteio aqui o sentido da práxis) onde ocorrem as observações de uma pesquisa
científica. É na observação da ação dos alunos-estagiários que busco fazê-los refletir para eles
se tornarem conscientes e preprarados para a melhoria da prática profissional.
(...) como as mudanças são reativas, monitorar o que muda e como leva não só à
compreensão mais profunda de aspectos da situação, das pessoas e das próprias
práticas que não se havia pensado em mudar (TRIPP, 2005, p. 450).

Este é um dos objetivos de meu estudo: descrever as relações entre emoção,
autoconsciência e transformação no processo reflexivo acerca do ensino/ aprendizagem de
Língua Inglesa. Desse modo, percebe-se que a pesquisa-ação tem caráter contínuo e não
estanque, pois como deseja perceber a melhoria da ação, é preciso observar, implementar e
observar novamente, na tentativa de distinguir mudanças ocorridas.
Destarte, fica claro que a reflexão faz parte do processo da pesquisa-ação e que essa se
constitui em um método amplamente participativo e inclusivo. Não há como o participante de
pesquisa ser apenas observado, pois desse modo não há reflexão sobre a ação. Além disso, o
pesquisador como observador não é imparcial, já que participa de todo o processo de melhoria
da prática de modo pró-ativo. Assim, nesta seção expliquei que o método escolhido para a
construção e desenvolvimento de minha pesquisa de natureza qualitativa foi a pesquisa-ação,
em conjunto com a pesquisa narrativa, pois essa possibilita que um trabalho de reflexão sobre
a (sua) prática seja feito através da aproximação do pesquisador-observador (que é um
participante) com os pesquisados, tornando-os coautores na pesquisa. Na seção a seguir, trato
da pesquisa narrativa segundo Clandinin e Connely (2000).
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2.1.1. Pesquisa narrativa

Esta pesquisa utilizou-se da escrita de narrativas, pois tem como foco as histórias
pessoais e profissionais de professores em seus cenários educacionais. A perspectiva teórica17
considerada aqui é a de Clandinin e Connely (2000), que apresentam a pesquisa narrativa
como possível de capturar e explorar as experiências humanas como são vivenciadas no
tempo, no espaço e na pessoa situada em sua relação contextual. Para além da compreensão
da experiência situada, a pesquisa narrativa se torna um espaço de negociação constante entre
pesquisador e participante desde a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). Ambos irão conviver por um período, em um espaço de interações recheado de
histórias e fazeres, onde cada um busca conexões, sentidos, padrões e rupturas. Histórias
pessoais e profissionais se entrelaçam com as histórias e experiências dos outros componentes
do sistema, uma vez que, somos indivíduos na coletividade (MATURANA, 1998) com
especificidades e particularidades que esta pesquisa buscou desvelar.
A pesquisa narrativa é tomada como um dos gatilhos geradores de reflexão, pois em
consonância com Aragão (2007, p. 96), há um:
(...) imbricamento entre o narrar, o conscientizar e agir e em consequência, a
historicidade narrativa se constitui como um agente provocador de atitudes
reflexivas, que pode vir a produzir um agente consciente, no qual uma pessoa se
desloca de um círculo fechado de ação sem reflexão e passa a ser empoderado de
seus desejos e escolhas.

Desse modo, desenvolvi uma pesquisa-ação aliada à pesquisa narrativa a fim de dar
mais voz aos participantes da pesquisa, favorecendo o empoderamento e mudanças nos
mesmos através dos momentos de reflexão acerca, principalmente, das narrativas
autobiográficas, diários reflexivos e colagens. Essas, por serem autorais, possibilitaram uma
tomada de consciência sobre si e suas ações. Por ser uma pesquisa-ação, chancela ao
pesquisador o papel de intervir e modificar o sistema pesquisado, do mesmo modo que o
pesquisador pode sofrer mudanças pelo sistema pesquisado.

17

Há diversos estudos (DEWEY, 1933; JOHNSOSN E GOLOMBECK, 2002; FREEMAN, 2002; TELLES,
2002) que consideram a pesquisa narrativa sob aspectos variados. No entanto, não é objetivo deste estudo
traçar um panorama acerca desse ponto, uma vez que a perspectiva escolhida - Clandinin e Connely (2000),
dá conta do que esta pesquisa pretende realizar.
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Logo, tal dinamicidade e abertura de interação de todos os participantes da pesquisa,
sejam eles os pesquisados ou o pesquisador, permite maior colaboração, diminui a sensação
de “segregacionismo que constrói o abismo entre a universidade e a prática pedagógica nas
escolas” (TELLES, 2002, p. 93) e possibilita “um mundo de ações comensurável com nosso
viver” (MATURANA, 1998, p. 55)

2.1.2. Instrumentos de geração de documentos de pesquisa

Nesta pesquisa me baseei na metodologia de pesquisa de Aragão (2007) e utilizei os
instrumentos18 de observação que me permitiram refletir sobre a complexidade da interrelação emoção, ação e reflexão no processo de ensino de Língua Inglesa. São eles:
A) narrativa autobiográfica;
B) notas de campo escritas pelo pesquisador/observador;
C) entrevistas – elaboradas a partir da narrativa autobiográfica, dos diários reflexivos e
da colagem descritiva;
D) diários reflexivos;
E) colagens descritivas;
F) conversas informais;
G) questionário de avaliação final.

2.1.2.1. Narrativa autobiográfica

A narrativa autobiográfica foi a primeira atividade realizada pelos participantes da
pesquisa. Tal instrumento serviu como porta de entrada para as histórias pessoais e a relação
deles com o ensino e a aprendizagem da Língua Inglesa. Um roteiro foi dado aos participantes
para que eles soubessem o que fazer e como fazer. A partir dessa narrativa, foram pensadas as
questões para as entrevistas.

18

Os modelos dos instrumentos A, D, E e G estão nos apêndices.
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2.1.2.2. Notas de campo

As notas de campo foram escritas a partir das observações feitas pelo pesquisadorobservador em relação a tudo o que lhe pareceu relevante acerca da emoção e da ação durante
os momentos de observação das aulas ministradas pelos estagiários, após as conversas
informais com os participantes e conversas com o professor regente, direção escolar e
professor supervisor.

2.1.2.3. Entrevistas

As entrevistas foram feitas de modo individual.

Previ o acontecimento dessas

entrevistas em momentos agendados ou após as observações das aulas. Nelas procurei
aprofundar temas tratados pelos participantes na narrativa autobiográfica, nos diários
reflexivos e na colagem descritiva, bem como conversar sobre questões que não foram
contemplados nos referidos instrumentos.

2.1.2.4. Diários reflexivos

Esses diários não tiveram como objetivo a descrição dos acontecimentos de aula, mas
sim a reflexão dos participantes acerca dos acontecimentos. Desse modo, um roteiro foi
desenvolvido para que os participantes compreendessem o que deveria ser registrado. Essas
reflexões registradas nos diários19 contribuíram para confirmar e/ou esclarecer o que era
percebido nas observações de campo, entrevistas e conversas informais. O registro nos diários
acontecia após cada aula de observação ou de regência do aluno-estagiário.

19

Os diários reflexivos poderiam ser registrados por escrito, por imagens ou por gravação de áudio em
grupo criado no aplicativo para celular Whatsapp.
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2.1.2.5. Colagens descritivas

As colagens descritivas tiveram como objetivo examinar como os participantes
descrevem alguns cenários que são representativos do processo de ensino e aprendizagem
durante o estágio supervisionado de regência. Um roteiro foi escrito para auxiliar os
participantes no desenvolvimento desse instrumento.

2.1.2.6. Conversas informais

As conversas informais aconteceram com o propósito de aproximação aos
participantes da pesquisa, a fim de estreitar relações e minimizar desconfianças, o que
possibilitou aos participantes não me verem apenas como pesquisadora.

2.1.2.7. Questionário de avaliação final

O questionário final teve como objetivo avaliar a participação dos alunos em seu
processo reflexivo e o efeito das reflexões nos processos individuais de formação e atuação no
ensino de Língua Inglesa.

2.1.3. Procedimentos de interpretação dos documentos de pesquisa

2.1.3.1. Análise qualitativa

Para responder as perguntas de pesquisa, a discussão dos documentos de pesquisa
seguiu os seguintes passos:
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I.

Levantamento de todos os registros escritos e previamente requisitados, a
saber: narrativa autobiográfica, notas de campo, entrevistas, diários dos
participantes, colagens descritivas e o questionário de avaliação final;

II.
III.

Transcrição dos áudios das entrevistas e do Whatsapp;
Impressão de todos os registros escritos, com o intuito de facilitar a leitura dos
textos e destacar os aspectos relevantes no tocante às questões de interesse a
serem investigadas;

IV.

Análise dos trechos destacados nas transcrições a fim de identificar padrões
nos aspectos a serem investigados;

V.

Análise dos trechos destacados nos outros documentos de pesquisa a fim de
identificar padrões nos aspectos a serem investigados;

VI.
VII.

Cruzamento dos dados de interesse;
Análise dos trechos relativos à emoção-reflexão-ação de cada participante para
criação de seus perfis e discussão dos documentos de pesquisa, baseando-se na
epistemologia da Biologia do Conhecer para compreender o acontecimento (ou
não) dessa interdependência e, assim, atender aos objetivos deste estudo;

VIII.

Apresentação sobre os resultados parciais e finais da geração e interpretação
dos documentos de pesquisa ao orientador para sua validação e comentários;

IX.

Análise final dos resultados, com base no instrumental teórico escolhido, para
responder às perguntas de pesquisa.

2.2 Parte II – Do contexto e realização da pesquisa

2.2.1 Local de realização da pesquisa

Por uma questão de fortalecimento da rede e de sistematização do estágio
supervisionado de regência, a coordenação de estágio do curso de Letras da UESC fez
parcerias com escolas da rede pública de ensino em seu principal eixo – Itabuna e Ilhéus, são
elas: Colégio Estadual Sesquicentenário Ciso, Colégio Estadual Dona Amélia Amado,
Colégio da Polícia Militar e Centro Integrado Oscar Marinho Falcão, em Itabuna; Colégio
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Modelo Luís Eduardo Magalhães, Colégio da Polícia Militar e Instituto Municipal de Ensino,
em Ilhéus. São nessas unidades escolares, à escolha do estagiário, que o estágio
supervisionado de regência deve acontecer preferencialmente.
Essas escolas parceiras têm um papel fundamental na realização do estágio, pois são
elas que abrem suas portas para acolher os estagiários e permitem, de modo efetivo, a
integração academia – comunidade e a práxis da formação. Esse é, sem dúvida, o elo que
precisa ser mantido e fortalecido. Afinal, a universidade busca formar profissionais para
atuarem na comunidade.

2.2.2 População a ser estudada

No contexto delineado anteriormente, insere-se o aluno-estagiário que, dentro do
sistema do ESR, é o foco de observação desta pesquisa. O que significa que meu interesse foi
observar o estagiário no período em que ele é o professor-regente da turma em uma unidade
letiva.
Por vezes, estagiário não está nesse contexto por opção. Desse modo, é possível inferir
que sentimentos como ansiedade, medo, excitação e hesitação estejam presentes nos
estagiários antes do embate com a prática.

2.2.3 O ESR nos documentos oficiais e no PAC do curso de Letras e Artes na UESC

O parecer 492/2001 do CNE/CES, de 03 de abril de 2001, trata da necessidade dos
cursos de graduação, incluindo a licenciatura em Letras, priorizarem uma abordagem
pedagógica que permita o desenvolvimento da autonomia no aluno e a percepção, desde o
início do curso, da necessidade de articulação entre ensino, pesquisa e extensão, além de
articulação direta com a pós-graduação.
Essa preocupação evidencia um desejo de promoção de pesquisa já em formação
inicial e uma postura que visa o desenvolvimento do pensamento crítico em profissionais
pesquisadores de (suas próprias) práticas pedagógicas. Quanto ao perfil do egresso, o parecer
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492/2001diz que o profissional de Letras deve ser interculturalmente competente e que tenha
domínio da(s) língua(s) – estrutura, funcionamento e manifestações culturais – que seja(m)
objeto de seu estudo/formação.
E para isso, o parecer ainda versa sobre os conteúdos curriculares. Esses devem
conduzir ao desenvolvimento das habilidades e competências, pautados em conhecimentos
linguísticos e literários. Também devem ser vistos como prática social e formas mais
elaboradas de manifestações culturais, necessárias à profissão, permitindo uma abordagem
intercultural, valorização das diferenças e senso crítico ante a realidade.
Há ainda uma tendência integralizadora entre conteúdos básicos e conteúdos
caracterizadores de formação profissional, sendo estes últimos entendidos como qualquer
atividade acadêmica: seminários, congressos, estágios, entre outras. O projeto pedagógico do
curso de Letras também deve incluir disciplinas obrigatórias e optativas, com organização
modular, por crédito ou seriado.
A universidade é um lugar de desenvolvimento de pesquisas e formação de
profissionais, onde o olhar científico se apura e as teorias dão base à construção de
conhecimentos e à profissionalização. Este estudo se ambienta na Universidade Estadual de
Santa Cruz – UESC, uma instituição de excelência e destaque na região sul da Bahia, pois é a
única a ofertar o curso de Letras e Artes de forma pública e gratuita.
O curso de Letras e Artes da UESC outorga ao graduado dupla habilitação – Língua
Portuguesa e suas literaturas e uma Língua Estrangeira e suas literaturas. Tem como modelo
curricular a formatação de três anos e meio de formação teórica e um ano de prática – Estágio
Supervisionado em Língua Inglesa/ Espanhola I e II e Língua Portuguesa e Literatura
Brasileira I e II.
Na UESC, o curso de Letras e Artes tem uma regulamentação específica para os
estágios curriculares e tem sua concepção bem definida quanto à formação profissional
prática:
O Estágio Curricular Supervisionado obrigatório do Curso de Letras é
concebido como um campo de conhecimento formativo e integrante de todo
o projeto curricular. Sendo o Curso de Letras um curso de formação de
professores, o Estágio obrigatório constitui uma etapa essencial da formação
docente e da construção da identidade profissional do futuro professor.
(UESC, 2012, p. 65)
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A disciplina selecionada foi Estágio Supervisionado em Língua Inglesa II, que tem
carga horária de 180 horas, é ofertada no oitavo semestre e tem o Estágio Supervisionado em
Língua Inglesa I como pré-requisito. Essa disciplina é tomada também como Estágio
Curricular Supervisionado Obrigatório ou Estágio de Regência e apresenta na sua ementa
(UESC, 2012, p. 98) “a participação efetiva do graduando no processo de ensino e
aprendizagem em escolas públicas, pela observação, coparticipação e regência durante duas
unidades letivas”.
É importante salientar que a observação desta pesquisa tem como foco o estagiário no
momento de regência da sala de aula e não no momento em que ele faz a observação do
professor regente. Desse modo, o pesquisador-observador só iniciou a observação durante a
atuação do estagiário na regência, embora estivesse presente na sala de aula tanto durante a
observação quanto durante a regência do estagiário. Vale destacar também que os estudantes
não foram participantes de pesquisa, somente os estagiários em regência.

2.2.4 Procedimentos éticos para o desenvolvimento da pesquisa

O projeto dessa pesquisa (CAAE: 51182015.0.0000.5526) foi submetido ao Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Santa Cruz e aprovado conforme parecer nº
1.559.529, na reunião do dia 25 de maio de 2016.

2.2.4.1. Garantias éticas

Foi garantida a todos os participantes da pesquisa20 a liberdade de participação, sua
integridade e a preservação dos documentos de pesquisa que possam identificá-los, inclusive
sendo dada aos mesmos a oportunidade de escolher um nome fictício.

20

Os alunos que aceitaram ser participantes de pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido – TCLE, que esclarece toda a pesquisa, os instrumentos, riscos, benefícios e a liberdade de
desistência em qualquer momento da pesquisa.
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2.2.4.2 Processo de consentimento livre e esclarecido
A apresentação da proposta desta pesquisa aos potenciais participantes aconteceu na
primeira semana de aula da disciplina de Estágio Supervisionado de Regência no curso de
Letras e Artes – UESC. A proposta foi apresentada, durante a aula, em sua totalidade, de
forma oral e escrita, com a exposição da justificativa, objetivos, metodologia e problemática
da pesquisa, bem como a ratificação de meu comprometimento como pesquisadora em, ao fim
da pesquisa, apresentar-lhes os resultados dela.
Nessa oportunidade de convite/esclarecimento, fiz a exposição de questões como o
caráter voluntário da participação, sem bônus (remuneração), mas também sem ônus (custos,
se houvesse); riscos potencias; bem como, garantia de indenização diante de eventuais danos
decorrentes da pesquisa. Todas essas informações foram apresentadas aos potenciais
participantes desta pesquisa e constam no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).
Os graduandos puderam tirar quantas dúvidas desejassem e receberam uma via do
TCLE para que pudessem ler, pensar e decidir acerca de sua participação (ou não) nesta
pesquisa. Após o prazo de duas semanas, retornei à aula para obter a resposta dos alunos
acerca de sua decisão. O ato de assinatura do TCLE foi efetuado em duas vias, para que os
participantes tivessem a sua.

2.2.4.3 Critérios de inclusão e exclusão dos participantes

O critério de inclusão dos participantes da pesquisa foi: estar devidamente matriculado
na disciplina de estágio supervisionado de regência do curso de Letras e Artes da UESC.
O critério de exclusão dos participantes da pesquisa foi: alunos que tenham como
opção de Língua Estrangeira no curso de graduação outra língua que não a Inglesa.
2.2.5 O campo de pesquisa
Escolhi fazer a minha pesquisa na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) por
ser uma instituição pública de destaque na região Sul da Bahia. Responsável pela formação de
55

profissionais em diversos setores. E, além disso, a única a ofertar o curso de Letras e Artes de
forma presencial e com dupla habilitação na região.
Possuo vínculo com essa instituição desde a graduação como aluna e agora também
como pesquisadora. Desde o fim da graduação, despertei o interesse em pesquisar a formação
do professor de LI pois, além de ter sido essa a área de minha escolha para atuação
profissional, tenho o desejo de contribuir para uma formação inicial menos lacunar, com
vistas a formação de um professor de inglês mais seguro de suas escolhas e emoções.
No organograma de disciplinas do curso de Letras da UESC, a regência de LI ocorre
no oitavo semestre durante a disciplina de Estágio Supervisionado de Língua Inglesa II. Há a
formação de duas turmas, uma matutina e outra noturna, com uma média de dez alunos por
turma. Nesse ano, a turma da manhã teve onze matriculados, dos quais três aceitaram
participar da pesquisa, ao passo que a turma da noite teve sete matriculados, dos quais um
pediu convalidação pelo tempo com experiência de ensino, um desistiu da disciplina e dos
cinco restantes, quatro aceitaram participar da pesquisa. Ambas as turmas tiveram professores
diferentes. Destaco que, na turma da noite, além de pesquisadora atuei também como
professora, pois coincidiu o meu estágio de docência acontecer nessa turma, que era de meu
orientador.
A disciplina de Estágio Supervisionado de Língua Inglesa II está configurada com
cento e oitenta horas, divididas preferencialmente em orientação na Universidade, uma
unidade letiva de observação e uma unidade letiva de regência. Contudo, uma greve ocorrida
na universidade no ano de 2015, refletiu no calendário acadêmico de 2016 ocasionando uma
disparidade entre o semestre universitário e as unidades letivas na escola básica – local de
acontecimento do estágio.
Devido a essa diferença de calendários, foi necessária uma flexibilização no tempo de
observação e no tocante à preferência pelas escolas parceiras21, pois quando o semestre
2016.2 se iniciou na Universidade, já era setembro, e após o final dos trâmites legais que
permitem o início da observação, coincidia com o fim da terceira unidade letiva na escola da
rede básica de ensino. Esse fato gerou resistência em alguns professores da rede básica, que
não permitiram a efetivação da regência na última unidade letiva escolar, bem como
influenciou a logística do tempo para enquadrar observação e regência em uma unidade
apenas.
21

A UESC estabeleceu convênios com algumas escolas da rede básica de ensino a fim de facilitar a
ocorrência do estágio. Essas escolas foram chamadas de escolas parceiras, que ficam no eixo Itabuna-Ilhéus,
devido a não disposição de verba para o deslocamento do professor supervisor para cidades mais distantes.
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No entanto, após a flexibilização de alguns processos, todos os alunos conseguiram
local para estagiar, sendo cinco participantes de pesquisa estagiários na cidade de Ilhéus e
dois, na cidade de Itajuípe.

2.2.6 O contato com os participantes

Após aprovação do projeto desta pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP/CONEP), aguardei a proximidade do fim do primeiro semestre letivo de 2016 para
conversar com os professores da disciplina de estágio de Inglês II do semestre seguinte. Nesse
momento, eu já tinha conhecimento de que estagiaria na turma da noite e, portanto, já tinha
conseguido a autorização do professor regente da turma para fazer o convite aos alunos desde
a primeira aula.
Contudo, a professora da turma da manhã, que é parte integrante da comissão de
estágio, teve alguns contratempos burocráticos com relação ao seguro dos estudantes e a
diferença de calendários entre a Universidade e a escola da rede básica de ensino e só me deu
a permissão para convidar sua turma na terceira semana de aula.
Assim, em setembro, na primeira aula da turma da noite e terceira aula da turma da
manhã, apresentei o convite de participação em minha pesquisa. Em Power point tratei dos
objetivos geral e específicos, das perguntas de pesquisa, das garantias éticas, da aprovação da
pesquisa pelo conselho de ética, das etapas e dos procedimentos para geração de documentos
de pesquisa

22

. Conforme já narrado, entreguei a todos os alunos presente, duas cópias do

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) contendo todas as informações
apresentadas durante o convite, bem como os contatos pessoais da pesquisadora e de seu
orientador para, em caso de dúvidas, os alunos entrarem em contato.
Duas semanas após o convite, retornei na turma da manhã e solicitei à turma da noite
os TCLE de quem desejasse participar da pesquisa. Nesse momento, as assinaturas foram
concretizadas. Ratifiquei sobre as garantias éticas como a escolha de um pseudônimo para não
permitir a identificação do participante, bem como reforcei o caráter voluntário da
participação e da possibilidade de desistência a qualquer tempo. O processo de pesquisa e

22

Vide capítulo de Metodologia e/ou apêndices.
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geração de documentos de pesquisa foi muito tranquilo, sem intercorrências e com apenas
uma desistência.
Após a assinatura e em posse dos dados pessoais dos participantes, os protocolos da
Fase I (narrativa autobiográfica e colagem I) foram enviados por e-mail. Também foram
criados grupos pequenos (orientador, pesquisadora e participante)23 no aplicativo Whatsapp,
tendo em vista facilitar a produção e socialização dos diários reflexivos (que poderia ser feitos
por escrito, por áudio ou por imagem), promover a proximidade com os participantes e manter
conversas informais com maior frequência – na tentativa de estreitar as relações pessoais.
O uso do Whatsapp foi uma grata surpresa durante o processo de geração de
documentos de pesquisa. Funcionou muito bem! A possibilidade de “se fazer presente” foi
muito positiva. Os participantes relataram que se sentiram seguros e amparados, pois a cada
mensagem o retorno era quase imediato. Não era preciso aguardar pelo encontro semanal na
Universidade ou marcação de entrevistas para conversar sobre os acontecimentos do estágio.
Para alguns participantes que tiveram problemas de acesso à internet ou com os
aparelhos telefônicos, utilizamos a comunicação via Short Message Service (SMS) e pasta
compartilhada no Dropbox24. Essas opções foram surgindo ao longo do processo de pesquisa
como alternativa aos imprevistos e também funcionaram positivamente, à semelhança do
Whatsapp.

23

Essa estratégia de aproximação e acompanhamento dos estudantes foi realizada com todos os alunos da
turma da noite como parte da disciplina, independentemente de o aluno ser participante desta pesquisa.
24
Serviço de armazenamento em nuvem e partilha de arquivo on-line.
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CAPÍTULO 3 – discussão dos documentos de pesquisa

Esse capítulo trata da interpretação dos documentos de pesquisa coletados durante a
pesquisa para esta dissertação. A pesquisa foi dividida em três fases, cada uma com
instrumentos variados, a saber:
a) Fase 1 – nessa fase, a geração de documentos de pesquisa ocorreu durante o
período em que estagiário fez a observação das aulas na escola. Os instrumentos utilizados
foram a narrativa autobiográfica, a colagem descritiva I, diários reflexivos da observação e
uma entrevista.
b) Fase 2- nessa fase, a geração de documentos de pesquisa aconteceu durante o
período em que estagiário fez a regência das aulas na escola. Os instrumentos utilizados foram
os diários reflexivos do anteriores e posteriores às aulas, observação das aulas feita pela
pesquisadora, entrevista e conversas informais.
c) Fase 3 - nessa fase, a geração de documentos de pesquisa deu-se no período após
o estágio. Os instrumentos utilizados foram a colagem descritiva II, o questionário de
avaliação final e a entrevista final.
Antes de iniciar a análise de cada fase, apresento o perfil dos participantes de pesquisa,
um quadro com a geração de documentos de pesquisa de cada participante e descrevo um
pouco como foi esse processo. Os instrumentos de pesquisa utilizados para a geração de
documentos de pesquisa já foram explicitados no capítulo 2, que versa sobre a metodologia
desta pesquisa.

3.1 Perfil dos participantes de pesquisa

Cada participante da pesquisa aqui apresentado escolheu seu pseudônimo, e seu perfil
está baseado nos escritos registrados na narrativa autobiográfica construída por cada um.
Nesse caso, apesar de todos terem um documento comum que guiava a construção da
narrativa, alguns participantes foram mais detalhistas que outros. Acerca desse detalhamento,
o que não ficou explícito foi esclarecido em conversas durante as aulas, pelo Whatsapp ou
durante a primeira entrevista.
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Os pseudônimos de escolha dos participantes foram: Anyta, Alice, Clarice, Cruz,
Lucas e Mwadia. Todos tinham entre 22 e 32 anos. Exceto Alice, todos os outros participantes
haviam estudado o Ensino Fundamental e Médio em escolas públicas e tiveram seu contato
com o inglês na quinta série.
Apenas três participantes tiveram Letras como sua primeira escolha: Anyta, Clarice e
Mwadia. Elas fizeram essa escolha certas de que desejavam ser professoras. Mas não
necessariamente de Inglês, uma vez que a licenciatura na UESC é de dupla habilitação.
Contudo, a escolha pela língua estrangeira Inglês aconteceu por motivos variados. Para Anyta
era um desafio pessoal, pois havia perdido em um vestibular por ter acertado apenas uma
questão na matéria. Clarice, apesar do pouco contato durante o ensino básico e onze anos
distante da sala de aula, gostava de inglês. E Mwadia já tinha afinidade e encantamento com a
língua.
Alice, Cruz e Lucas desejavam outros cursos, mas por motivos diversos chegaram ao
curso de Letras. Alice queria estudar Direito, mas não conseguiu aprovação imediata e se
esqueceu de colocar seu nome na lista de espera. No Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) seguinte, foi aprovada em Letras, sua segunda opção e, para agradar a avó (que
sonhava em ter alguém na família que falasse a Língua Inglesa), optou por inglês quando fez a
matrícula. Cruz desejou estudar História, mas não conseguiu a pontuação necessária. No
ENEM do ano seguinte, optou por Letras, pensando ser mais fácil conseguir aprovação.
Quando aprovado, fez a opção por inglês, sem motivo aparente.
Lucas desejava Letras vernáculas, mas por falta dessa opção na universidade à qual
tinha o curso, aceitou o desafio de fazer uma licenciatura com dupla habilitação. Não gostava
da LI e afirma ter sido persuadido (não quis revelar por quem) a se matricular em Inglês como
opção de Língua Estrangeira.
De todos os seis participantes da pesquisa, nenhum teve experiência de ensino com a
LI durante sua formação inicial. Apenas dois tiveram experiência de estudo em curso de
idiomas por curto período de tempo: Alice por um ano e Anyta por três meses.

60

3.2. Geração de documentos de pesquisa

Decidi fazer a interpretação dos documentos de pesquisa de modo cronológico,
segundo as fases do processo de pesquisa aconteceu, pois acredito que essa escolha permite
perceber melhor o desenvolvimento reflexivo dos participantes, tornando-o linear e mais
perceptível o modo como eles refletiram sobre as suas ações e emoções ao longo da pesquisa
– observação do processo histórico de cada um. A princípio farei a análise de cada
participante para posteriormente fazer as aproximações e contrastes entre eles.
Apesar de todos os participantes terem feito os protocolos de pesquisa, tive mais
abertura e proximidade com aqueles que também eram meus alunos na disciplina na
Universidade. Isso aconteceu devido aos encontros mais frequentes em nossas aulas na
Universidade. O acompanhamento dos participantes no local de estágio aconteceu no período
de regência e tentava ser quinzenal. Entretanto, isso não foi possível com alguns participantes.
Por exemplo, a aula de Cruz coincidia no mesmo dia e horário com a aula que eu ministrava
na Universidade, por isso, consegui apenas um acompanhamento in loco; Alice teve seu
estágio adiado por motivo de transferência do professor regente da unidade, onde ela faria o
estágio.
A sistemática da coleta aconteceu da seguinte forma: durante o período de observação
os participantes assinaram o TCLE, escreveram a narrativa autobiográfica, fizeram a colagem
descritiva I e faziam o diário reflexivo sobre as observações e sua presença na sala de aula na
qual iria estagiar. Após esse material em mãos, foi marcada a primeira entrevista para
conversarmos sobre aspectos registrados nesses instrumentos.
No período de regência, houve a presença frequente da pesquisadora na sala de aula
dos estagiários fazendo observação e anotações, que serviram de ponte para as conversas
informais ou entrevistas que aconteciam após esse período. Ao final de cada aula, havia o
registro do participante de seus sentimentos e expectativas no diário reflexivo, contudo,
apenas Cruz, Lucas e Mwadia foram frequentes em seus registros. Os outros participantes ou
registravam semanas depois ou respondiam a perguntas que eu fazia pelo Whatsapp sobre a
aula. No período de finalização da regência mais três protocolos foram aplicados: a colagem
II, o questionário final e a última entrevista.
A narrativa autobiográfica serviu de porta de entrada para as histórias pessoais dos
participantes (ARAGÃO, 2007) e me permitiu conhecer um pouco mais sobre eles: suas
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origens, suas vivências e suas experiências pessoais com a Língua Inglesa, desde o ensino
básico até a caminhada universitária no momento do estágio. A colagem I buscava perceber
como eles se sentiam antes de iniciar as aulas de regência e se eles já se viam como
professores de inglês da escola pública.
Esses instrumentos me deram base para as primeiras conversas, e junto com o diário
reflexivo achei a estratégia para estreitar relações com eles: contava das minhas experiências
também. Antes de iniciar as conversas e entrevistas, eu sempre buscava perceber nos escritos
dos participantes o anseio, medo, dúvida, e outros sentimentos que estavam impressos.
Durante nosso contato, eu utilizei a minha experiência como estudante, como estagiária, como
professora na rede pública de ensino e dos anos de tantas outras experiências de ensino que
trazia comigo. O que eu desejava era criar um sentimento de identificação com os
participantes. Eu desejava que eles se sentissem entendidos e por alguém que também
vivenciara experiências parecidas, que compreendia os sentimentos deles e que, acima de
tudo, estaria ao lado deles para acompanhar e dividir.
Alguns indícios me mostraram que esta estratégia fora bem sucedida. Por exemplo,
quando o nome “professora” desapareceu e eles passaram a me chamar apenas pelo nome;
quando, no grupo do Whatsapp ou por e-mail, os participantes se dirigiam a mim, mesmo o
professor orientador estando presente no grupo, fazendo intervenções, participando das
postagens que os outros participantes faziam, mandando e-mails, corrigindo e dando feedback
dos planos de aula do mesmo modo que eu. Credito boa parte disso ao professor Dr. Rodrigo
Aragão, que gentilmente me concedeu o espaço da sua disciplina sem que eu percebesse. Isso
me permitiu ganhar proximidade com os participantes e desenvolver meu trabalho de
formadora e pesquisadora de forma autônoma, ainda que sob sua orientação.

3.3. Quantificação dos documentos de pesquisa

QUADRO 1:
QUANTIFIC
AÇÃO DOS
DOCUMEN
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TOS DE PESQUISA

As primeiras entrevistas variaram um pouco, devido à quantidade de aulas observadas
de cada participante e ao momento pós-observação, que muitas vezes se tornavam ocasiões
para de reflexão em conversas informais. Notei que isso deixava os participantes mais à
vontade e criava uma proximidade maior entre pesquisadora e participantes.
A participante Anyta fez a Colagem I impressa, no entanto, o escaneamento
comprometeu a nitidez da imagem. Os diários reflexivos foram contabilizados em conjunto
com as interações pelo Whatsapp. Houve um problema no celular da pesquisadora, que
precisou ser formatado e por isso alguns documentos de pesquisa de Cruz foram perdidos
antes de serem baixados e transcritos. No entanto, não houve prejuízos maiores devido às
interações constantes com o participante via Whatsapp, e também por causa das anotações
informais da pesquisadora.
Todos os documentos de pesquisa quantificados no quadro acima estão arquivados em
nuvem e podem ser disponibilizados aos componentes da banca do exame como anexo digital,
se assim desejarem, incluindo as capturas de tela do Whatsapp e de SMS que não entraram no
quadro por serem complementares aos protocolos oficiais de pesquisa, mas que contribuíram
de forma documental para essa pesquisa.

3.4. Interpretação dos documentos de pesquisa
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Antes de proceder à interpretação dos documentos de pesquisa, gostaria de explicitar
aqui a legenda para as referências das citações feitas a partir dos instrumentos de pesquisa.
Assim, usarei o nome do instrumento de geração de documentos de pesquisa por extenso,
entre parêntesis e, quando cabível, adicionarei a data.

3.4.1. Alice

Alice, 22 anos, nasceu em Ilhéus, Bahia, onde mora até hoje com a sua mãe e a sua
irmã. Quando menor gostava de brincar na rua com os amigos e não tinha muita paciência
para assistir a filmes e seriados. Estudou em escola particular e sempre foi muito estudiosa,
porém “como todo aluno, tive minhas dificuldades com certos conteúdos, mas com a Língua
Inglesa .... era total aversão. Sabia da necessidade e importância de aprender essa língua, mas
não conseguia” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA). Ela tem certeza de que isso aconteceu
porque a professora de inglês do sexto ao oitavo ano não estava preparada para ensinar essa
língua. A situação se agravou no ano seguinte, quando teve três professores diferentes em um
mesmo ano.
No ano seguinte, ela pediu aos pais para mudar de escola, pois achou que assim iria
aprender. No entanto, a situação piorou ao perceber que seus novos colegas sabiam a língua e
ela não. A professora, apesar de ter tido essa percepção, não sabia como ajudá-la. Nos anos
seguintes, a aversão ao inglês só se intensificava. Isso ocorria a ponto de, no último ano do
ensino médio, ela quase não assistir às aulas dessa matéria e sempre inventar uma desculpa
para deixar a aula, como dor de cabeça, dor de barriga, entre outras justificativas. Ela ligava e
dizia ao pai que era aula de inglês e estava sentindo tal coisa e o pai ia buscá-la. Alice afirma
que passava nas avaliações por meio de “pesca”25 e “assim, finalizei meu período escolar sem
aprender muitas coisas em inglês” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).
Apesar da licenciatura em Letras não ter sido sua primeira opção, pois, como já dito,
ela desejava cursar Direito, Alice viu a entrada na Universidade como uma nova oportunidade
de aprender inglês, mesmo amando o espanhol. Nesse sentido, relembro aqui os estudos de
Abrahão (2004) e Gimenez (2004,2005) que tratam justamente da entrada no curso de Letras
– Inglês acontecer por motivos outros que não seja primariamente a docência. Alice, assim
25

Gíria popular para aquele aluno que durante uma avaliação copia as respostas de um colega.
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como Cruz e Lucas- que veremos mais a frente, não fez uma escolha consciente pelo curso de
Letras com habilitação em Língua Inglesa. Os motivos que os fizeram entrar no curso foram
variados, no entanto, a identificação com a profissão foi acontecendo ao longo do curso
(BARCELOS, 2006).
A escolha de Alice pela Língua Inglesa foi motivada por um episódio familiar. Sua
avó disse que “achava tão lindo uma pessoa falando inglês, mesmo ela sem entender, e que o
seu maior desejo era ver alguém de sua casa falando” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).
Pude perceber, em uma conversa informal em momento posterior, que a vontade de
agradar a avó envolvia uma afetividade que permitiu a Alice operar no domínio de querer
aprender e isso pôde ser percebido na atitude de matricular-se em um curso de idiomas para
conseguir “acompanhar o ritmo das aulas” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA) e em seu
esforço para acompanhar as aulas na Universidade.
Alice se esforçou nos primeiros semestres, estudando e se dedicando às atividades
propostas de modo a conseguir acompanhar sua turma na graduação. Ela reconhece que todo
esse esforço lhe trouxe um ganho vocabular grande e isso fez com que ela não tivesse
problemas de leitura.
No primeiro e segundo [semestres] eu ia na parte de tradução, tanto que eu falei a
parte de leitura para mim é maravilhosa, tanto que eu leio tranquilamente, por que eu
fazia esse exercício todo (inaudível) e ela não costumava fazer muito a parte de
audição e tal então não desenvolvi. E aí depois... ficou assim, no primeiro semestre
foi aquele baque para mim, daí eu corri atrás e no segundo semestre eu acompanhei.
No terceiro semestre eu não vi nenhum avanço da aula, aí eu acabei estacionando
também um pouquinho. Aí eu entrei no curso de inglês, foi maravilhoso. (ALICE,
ENTREVISTA, 10.11.16)
Para tentar acompanhar o ritmo das aulas, fiz um ano de curso particular na
Discovery e me apaixonei pela língua!26 Até hoje eu não entendo o porquê
demorei tanto para me encantar! (ALICE, NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA)

Alice estudou durante um ano no curso de idiomas e esse tempo foi suficiente para que
ela se apaixonasse pela língua. Em nossa primeira entrevista, Alice disse que no curso não
tinha vergonha de falar e de se arriscar como tinha na Universidade. Talvez por causa do
ambiente de sala com reduzido número de alunos, aliado às estratégias utilizadas pela
professora, bem como o seu incentivo em relação à Alice. Esse indício de acolhimento fez
Alice mover-se na emoção da segurança e em sua própria aceitação de como ela é em sua
relação com a aprendizagem.
26

Grifo usado para destacar expressões que indicam as emoções dos participantes e/ou chamar a atenção do
leitor para alguma informação específica.
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Na continuidade da entrevista, é possível perceber que essa experiência no cursinho
fez Alice questionar o modo de ensino da Universidade, uma vez que a didática de ensino do
curso de idiomas poderia ser facilmente, ao olhar de Alice, aplicada na sala de aula da
Universidade.
N – E você no curso de inglês, para sua formação profissional, qual foi a diferença?
A – Ah foi maravilhoso, primeiro porque a didática que eu percebi que dava para
utilizar músicas, jogos, e várias outras coisas que na sala de aula da graduação a
gente não usava, mas que lá dava para usar e o que me fez questionar por que a
professora na graduação não usa? Porque no curso de inglês era para adultos
também, eu tinha colegas adultos, colegas de 35 anos e dava para fazer e eles se
divertiam, então por que não dava também na graduação? Ah, é porque curso de
inglês normalmente era criança? Mas não era, e ela fazia e dava certo.
N – Você perguntou a algum professor na Universidade?
A – Não, não cheguei a perguntar não. E aí eu percebi essa questão da didática, né?
Muita atividade. Eram aulas de duas horas e meia, mas que dava para fazer um
monte de coisa. A gente fazia a parte do speaking, do reading, do listening, tudo!
Sabe, ela trabalhava as quatro habilidades assim, um pouquinho de cada coisa e dava
muito certo e a aula conversava. Aí eu falei “poxa, eu quero fazer assim” e coisas
bestas, passava um vídeo lá, ela pegava a letra de uma música, ela cortava em vários
pedaços os versos e tal e aí dava para a gente ouvi e colocar na ordem. Uma
atividade simples, barata que dava para fazer. Aí eu falei “é não precisa só daqueles
jogos de tabuleiros que são caros e difíceis de encontrar aqui, que funcionam, coisas
bestas também funcionavam”. Eu fiquei apaixonada e a questão também de que lá
a turma era pequena e eu me sentia muito à vontade, a professora sempre
incentivava.
N – O fato de seus colegas não estarem lá.
A – É, embora eu tivesse outros colegas lá, a turma era pequena e eles não faziam
julgamentos, entendeu? (ALICE, ENTREVISTA, 10.11.16)

Posso afirmar, a partir desse trecho da entrevista, que é no curso de idiomas que Alice
descobre o encantamento pelo ensino e se identifica com o modelo utilizado nas aulas. Ao
pensar “poxa, eu quero fazer assim”, tenho a impressão que Alice começa a projetar-se como
professora de inglês, afinal ela cursa uma licenciatura, matricula-se no curso para acompanhar
as aulas na Universidade – o que indica o desejo de melhoria e aperfeiçoamento, e passa a
observar as atividades praticadas no curso projetando-as em seu querer.
Parece-me que é nesse ponto que ela começa a pensar em como desejaria conduzir a
sua didática no futuro. Contudo, conforme continuidade da entrevista, percebo que Alice
sente-se triste por não conseguir mover-se no mesmo domínio da segurança e do ânimo
quando está na aula na Universidade, principalmente pelos julgamentos de seus colegas
A – Acho que o medo de errar e assim com o Fullbright quando teve aí, eu conheci
Lindsay e aí eu percebi que o meu medo não era de falar era de falar com os
meus colegas que se mostravam que sabiam mais do que eu.
N – Mas isso eles que mostravam ou você que achava?
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A – Eles mostravam, tanto que quando a gente ia falar eles estavam sempre
corrigindo. Um outro colega estava apresentando e ai teve um que virou para mim e
disse “ele disse que sabe tanto inglês e está pronunciando desse jeito”, ai eu falei
“meu Deus do céu, imagine quando eu falo” aí isso foi me bloqueando. Mas
quando eu conheci Lindsay ela super entendia, sabe eu falava lá do meu jeito e ela
entendia. Eu falei “meu Deus do céu o problema não é assim, eles não fazem
julgamentos, eles vão tentando”. E quando ela não entendia eu ia tentando explicar.
Aí eu percebi que o problema é a gente mesmo que causa o bloqueio um no outro e
aí eu falei “quando eu for professora eu não quero fazer isso”. Vou falar para
meu aluno falar do jeito que ele souber e a gente vai adaptando depois. (ALICE,
ENTREVISTA, 10.10.16)

Aragão (2008, 2011) trabalha o conceito de emoções autoconscientes, como vergonha
e medo, observados em recorrência num padrão linguístico-cognitivo emocional de
julgamento de si frente ao outro, em situações de aprendizagem de Língua Inglesa, como nos
casos de seus participantes Arwen, Julia e Sollylove. Todos esses se sentiam julgados pelos
seus colegas durante as aulas.
Alice, durante sua experiência enquanto estudante na Universidade, também se sentiu
assim. Outros participantes como Anyta, Clarice, Cruz e Lucas não se sentiam à vontade em
sala de aula com seus colegas e isso ocasionou dificuldade em seus aprendizados. Cada um,
em seu grau, se sentia julgado e sendo analisado pelos colegas e faziam uma gradação em
suas mentes de que seus colegas sempre tinham mais conhecimento do que eles próprios. No
entanto, aproveito para explicitar que essa emoção de julgamento foi exposta pelos
participantes apenas em relação às suas experiências de aprendizagem, assemelhando-se aos
participantes de Aragão (2008, 2011) citados anteriormente. Durante a experiência de ensino,
nenhum deles se sentiu julgado pelos seus regentes, alunos ou mesmo pela pesquisadora.
Essa sensação de que sabiam menos do que seus colegas, e que acabava amedrontando
Alice, foi minimizada através de sua participação no Fulbright27. Conversar com uma pessoa
que tinha o inglês como língua materna e ser entendida, fez Alice sentir-se segura, confiante e
começar a perceber que o problema não estava nela e sim em um tipo de comportamento
coletivo local. Quando ela conversava com Lindsay, professora do Fulbright, percebeu que “o
meu medo não era de falar, era de falar com os meus colegas que se mostravam que sabiam
mais do que eu” (ENTREVISTA, 10.11.16).

27

A Universidade Estadual de Santa Cruz é parceira do programa Fulbright que “oferece bolsas de estudos
para o intercâmbio de estudantes de pós-graduação, professores e pesquisadores” (Fonte:
http://fulbright.org.br/comissao). Esses bolsistas, no curso de Letras/ UESC, dão aulas de Língua Inglesa aos
discentes da Universidade.
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A experiência positiva com Lindsay foi reforçando a autoconfiança e com isso
quebrando o seu bloqueio. Notei que, a partir disso, ela começou a refletir e perceber as
práticas que a bloqueavam, e começou a projetar também sua performance docente: “quando
eu for professora eu não quero fazer isso. Vou falar para meu aluno falar do jeito que ele
souber e a gente vai adaptando depois”.
A partir dessa experiência de aprendizagem com Lindsay no Fulbright, e durante
nossa primeira entrevista, emergiu essa reflexão, e observei que Alice mudou de ação e entrou
na emoção da expansão:
[...] eu dizia “sabe de uma coisa, não tenho que ter vergonha não, vou falar
mesmo, do meu jeito, se eu falar errado, não estou nem aí (risos), a gente resolve
depois”. E aí eu fui me soltando um pouquinho em sala de aula. Chamei alguns
colegas meus e conversei. Esse mesmo menino que fez o julgamento, eu disse a ele
que eu tinha medo, eu não disse a ele “você fez isso e fiquei com medo”. Não
apontei, mas eu falei “oh eu me sinto assim e assim, eu fico com medo disso e
tal”. E aí, eu acho que foi aliviando, foi melhorando. (ALICE, ENTREVISTA,
10.11.16)

Ao dar-se conta de que não precisava ter vergonha, começou a operar na emoção da
descontração – “não estou nem aí”. Essa mudança de ação acontece devido à consciência da
emoção – medo - que limitava sua aprendizagem e ao fato de ter conversado com seu colega
sobre como se sentia “oh me sinto assim e assim, eu fico com medo disso e tal”. Aqui há uma
clara relação do emocionar com o linguajar. Alice percebe suas emoções, reflete sobre elas na
linguagem com outrem e a partir disso é capaz de mudar de ação.
Após reconhecer suas emoções e perceber o que estava limitando seu aprendizado e o
desenvolvimento de suas habilidades, Alice muda de ação e começa a sentir-se menos
insegura em relação à sua aprendizagem na graduação “foi aliviando, foi melhorando”,
trazendo como consequência maior aprendizado e preparação na formação inicial dela.
Isso fica registrado na colagem I de Alice. Ela representa o momento antes de iniciar a
regência com uma pessoa com a cabeça fervendo, com muitas ideias e pensamentos
embaralhados. No entanto, em sua explicação para a imagem escolhida, fica claro que Alice
não tem dúvidas do que fazer, como pode parecer à primeira vista, pelo contrário. Alice sentese preparada para a sala de aula e tem ideias que deseja colocar em prática, o gera nela,
ansiedade.
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Figura 1: Sentimento de Alice antes da regência

Como ela mesma explica em um trecho da entrevista (10.11.16):
Por que a graduação toda a gente vem, desde o primeiro semestre preparando plano
de aula, imaginando como vai ser, então quando eu cheguei eu estava cheia de
atividades. Eu falei “Meu Deus do céu, tenho que aplicar!” Então, eu estava muito
ansiosa esperando esse momento.

No estágio de Alice houve troca de professor regente, houve coparticipação com um
colega também estagiário, junção de turmas em alguns momentos e limitações de recursos
materiais. Essa é a realidade de muitas unidades escolares e o cotidiano de muitos docentes
que precisam fazer “malabarismos” para lidar com as situações adversas do dia a dia. Alice
parecia prever isso, pois ao ser perguntada na Colagem I como ela se via enquanto professora
de inglês na escola pública, ela escolheu a seguinte imagem:

Figura 2: A visão de Alice sobre ser professora de escola pública

E deu a seguinte explicação:
É isso ai, né? Tem que ter várias mãos, fazer uma manobra muito grande por que a
gente sabe que... na escola eles disseram “oh, tem aqui tudo o que vocês
precisarem”, mas aí já começa, “tem a caixa de som e o datashow, mas vocês tem
que trazer o notebook”. Ai eu falei “Vicente, meu notebook não tem entrada para
VGA, ele é HDMI, eles não têm HDMI aqui”. Ai Vicente “calma, a gente dá um
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jeito”. Daí a gente que fazer isso ai mesmo, uma manobra para arranjar outro
computador para trabalhar com música. Ai eles dizem assim “material, podem tirar
xerox”. No dia em que o professor ia aplicar um testezinho com eles, ficou pronto
tipo, 10 minutos depois tocou o sinal. Ai eu “Vicente!!”, por que assim, era uma
atividade avaliativa e eles já perderam tempo por causa da impressão e tal que não
foi feita no período certo. Ai é exatamente isso, você tem que se adaptar, tem o
material MAS (ênfase) sempre tem o MAS e eu acho que é assim que a gente tem
que ser. (ALICE, ENTREVISTA, 10.11.16)

Ao contrário de Alice, que demonstrou uma antecipada consciência da realidade
escolar, muitos dos outros participantes só descobriram isso no momento da prática. Um fato
interessante é que no período de preparação das aulas quase todos os participantes de pesquisa
não tinham dúvidas sobre metodologia, planos de aula e didática. A maioria sentia-se
preparada nesses pontos, pois já tinham visto na Universidade disciplinas que abordavam
esses aspectos. No entanto, era unânime o medo da indisciplina, de não ser respeitado, ou de
como proceder na vida real em uma sala de aula com alunos reais.

3.4.2 Anyta

Anyta, 27 anos, nasceu em Ibicaraí, Bahia. Sempre foi aluna da rede pública de
ensino, pois seus pais não tinham condições de pagar uma escola particular. Seu primeiro
contato

com

a

Língua

Inglesa

foi

no

início

do

Fundamental

II, na quinta

série (atual sexto ano), porém de maneira bem limitada: "Na verdade, foi bem pouco, já que
eram apenas duas aulas e normalmente eram divididas em dias diferentes. Quase não
tínhamos oportunidade de ouvir e até mesmo tentar falar inglês na sala de aula"
(NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).
No entanto, no Ensino Médio a situação mudou. A professora de inglês do colégio era
proprietária de um cursinho particular de línguas, e a todo o momento insistia com os alunos
para se matricularem no cursinho, com isso acabava se esquecendo de dar aula. Ou seja, as
aulas de Anyta passaram de dois encontros semanais, com pouco contato com o inglês, para
duas aulas sem nenhum, somente propaganda do cursinho de idiomas da professora. Anyta,
porém, não se interessava em fazer um cursinho de inglês ou qualquer coisa ligada ao idioma.
Quando surgiu a oportunidade de entrar na universidade a primeira opção pensada foi
espanhol, por acreditar que era mais fácil do que inglês. No entanto, na hora do vestibular
ela escolheu a Língua Inglesa e, por ter acertado somente uma questão de inglês, não
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conseguiu aprovação em Letras naquele ano, mas foi aprovada no ano seguinte. Após esse
episódio, Anyta se sentiu desafiada pelo idioma e decidiu estudá-lo na Universidade: "Irônico,
mas depois disso me senti desafiada a encarar essa língua de vez e a escolhi na hora da
matrícula quando, enfim, passei" (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).
Assim

como

Alice,

Anyta teve

que

se

esforçar

muito

no

início

para

conseguir acompanhar sua turma: "No início não foi fácil, mas, quem disse que seria? Tive
que levar muito na cara, ficar noites sem dormir e até mesmo perder na matéria, mas percebi
que não poderia me deixar levar pelas dificuldades e decidi que não me deixaria vencer"
(NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA). Além das dificuldades com a língua, a postura de
seus professores na universidade também era um desafio. Ela se sentia triste com sua
aprendizagem do idioma na época da escola e pela maior cobrança dos professores na
Universidade: "Nós saímos da escola aprendendo apenas o verb to be e chegamos no ensino
superior sendo cobrados, sem nem ao menos ter um ensino de qualidade" (NARRATIVA
AUTOBIOGRÁFICA).
Esse ensino de qualidade ao qual Anyta se refere é o ensino da escola básica, pois a
sua experiência de aprendizagem nessa etapa de formação foi precária e não lhe trouxe muito
conhecimento. Ao chegar à Universidade, Anyta tinha esperança de um aprendizado mais
eficaz. No entanto, a instrução que recebeu de uma professora no primeiro semestre foi de que
“só se aprende inglês em curso de idiomas, quem puder, busque logo um” (CONVERSA
INFORMAL). Isso a decepcionou um pouco e reificou nela a crença comum de que só é
possível aprender inglês em um curso de línguas. Tal fato levou-a a operar em um domínio de
descrédito com relação às aulas na Universidade, que passaram a ser consideradas um “fardo
difícil de carregar”.
Entretanto, Anyta reconhece que a Universidade também lhe proporcionou
experiências positivas, como o Fulbright e o UescEnglish28, que lhe oportunizaram o
desenvolvimento na língua. Essas experiências reforçaram em Anyta a certeza de que na sala
de aula da graduação ela não conseguiria aprender o idioma e como a carga horária alta na
Universidade não permitia que ela conseguisse horário para frequentar o Fulbright ou o
UescEnglish, ela buscou ter aulas de inglês em um cursinho particular de línguas. No entanto,
devido à gravidez e, a consequente falta de tempo e dinheiro, ela parou de estudar após três
meses de curso.
28

Cursos continuados de Língua Inglesa para docentes, discentes e funcionários da UESC (Fonte UESC:
https://sites.google.com/site/estesinversos/uesc-english)
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Diferentemente de Alice, que entrou no curso de Letras como opção alternativa ao seu
desejo primeiro e que descobriu seu encanto pelo ensino/aprendizagem durante o cursinho de
inglês, Anyta escolheu o curso de Letras, antes de conseguir a aprovação, tentou duas vezes e
afirma que sempre quis ser professora, apesar dos comentários negativos que ouvia sobre a
profissão:
Escolhi Letras porque sempre quis ser professora, mesmo que o mundo grite que
ser professor não presta entre outras coisas. Não me vejo em outro lugar que não
seja a sala de aula. Mas, mesmo com todo esse desejo, ainda tenho medo do dia
em que entrarei em uma para dar aula. [...] Escolhi cursar Letras/Inglês por me
sentir desafiada por essa língua que tanto me tira o sono. E como professora,
espero não deixar meus alunos assustados e fazê-los compreender que não é um
bicho de sete cabeças. Espero também contribuir para a aprendizagem dos mesmos
em uma língua tão bonita e tão gostosa de falar. Apesar de toda essa vontade, sinto
um medo enorme medo de estar em uma sala de aula. E por incrível que pareça,
a universidade ainda não contribuiu para que esse medo fosse embora. Nós ficamos
muito na teoria e métodos e a prática é apenas quase no final do curso. (ANYTA,
NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).

Como expresso no trecho da narrativa, o desejo pela carreira docente era latente,
porém, Anyta movia-se na emoção do medo da prática de ensino. Ela projetava no estágio o
caminho para acabar com o medo de ensinar. Por isso, defende que o estágio deveria
acontecer "em semestres anteriores, que o aluno já deve conhecer seu local de trabalho antes
do sexto semestre. Esse contato com o aluno, sala de aula, professores pode influenciar e
manter os discentes cientes do que encontrarão após sua formação" (NARRATIVA
AUTOBIOGRÁFICA).
Ao projetar-se como professora, Anyta revela que espera não deixar seus “alunos
assustados e fazê-los compreender que a Língua Inglesa não é um ‘bicho de sete cabeças’".
Percebo aqui o uso de uma metáfora utilizada por Julia no estudo de Aragão (2008, 2014) e
que também aparece no estudo de Aragão e Cajazeira (2017, no prelo) como um modo de
expressar uma emoção recorrente em um padrão de aprendizagem. Aqui, sendo utilizada por
Anyta para representar o que ela não deseja fazer com seus alunos quando docente.
Além disso, ela espera "contribuir para a aprendizagem dos mesmos em uma língua
tão bonita e tão gostosa de falar" (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA). Apesar
desse desejo e de ensinar, ela reitera: “Ainda sinto um medo enorme de estar em uma sala de
aula”. E a Universidade contribuía para a continuidade desse medo: "Nós ficamos muito na
teoria e métodos e a prática é apenas quase no final do curso" (NARRATIVA
AUTOBIOGRÁFICA).
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Diante desse contexto e devido ao desejo de desenvolver o idioma, Anyta passou a
ouvir músicas, a ver filmes e séries com áudios em inglês e a ter contato com materiais em
inglês encontrados na internet. Também decidiu que ao terminar a graduação em Letras
fará um curso intensivo de inglês. Anyta, que no ensino Fundamental e Médio não
demonstrava interesse pelo idioma, hoje deseja tê-lo como segunda língua, pois aprendeu
a gostar de inglês. Hoje, como estudante de Letras/Inglês, futura professora e mãe de uma
filha, percebeu que crianças têm facilidade de aprender uma segunda língua e, por
isso, expõe sua filha todos os dias a vídeos em inglês.
Anyta revela que se sente muito feliz por sua filha estar em contato com inglês desde
cedo "É maravilhoso ouvi-la cantarolando e até falando algumas frases em inglês. Ela adora!"
(NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA). Agindo na afetividade de estimular sua filha a
aprender e a gostar do idioma Anyta busca maior contato com a Língua Inglesa via internet.
Ela percebe que, ao estimular a filha, também passa a aprender mais. Assim como Alice se
moveu na emoção de agradar a avó e achou o estímulo necessário para sua aprendizagem,
Anyta percebeu na facilidade de aprendizado da filha um espaço para seu próprio
aprendizado. Contudo, ainda não foi o suficiente para que Anyta fluísse na emoção da
segurança em relação ao momento do estágio.
Durante a observação, Anyta sentia medo. Isso fez com que ela não conseguisse de
fato analisar o perfil e nível dos alunos ou o modo como eles respondiam às atividades da
regente, entre outros aspectos que ela precisava apreender para levar em consideração em seus
planos de aula. Um fato positivo foi que a regente lhe concedeu espaço desde o princípio,
dando-lhe oportunidade para participar da aula. No entanto, Anyta ainda se movia no domínio
do medo e não conseguia perceber coisas positivas durante o período de observação:
As aulas que foram observadas eu percebi que os alunos são bem quietos, no
momento fiquei meio com medo né, da sala de aula porque como não tive grandes
experiências antes, e fiquei com receio, mas a professora, ela me deixou bem à
vontade, os alunos são tranquilos. É o nono ano, turno vespertino. Só tem essa sala e
eles tem idade de 14 a 17 anos, quando me apresentei eles não falaram nada e é...
ainda não tive a oportunidade de conversar com eles, de me apresentar. Assim, só
me apresentei formalmente mesmo rapidinho por que ela estava dando aula, fiquei
sentada observando, algumas vezes ela me pediu ajuda de alguma dúvida que ela
tinha e eu até gostei por que dessa forma vai quebrando gelo, e os dias que eu fiquei
na sala, os alunos só me olhavam. (ANYTA, DIÁRIO REFLEXIVO POR ÁUDIO
DO WHATSAPP)

Anyta via a passividade da turma como um obstáculo. No entanto, durante a regência
ela foi se descobrindo e percebendo qual era o seu papel ali na sala de aula. Foi percebendo
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suas limitações, mas também o seu crescimento, como exemplificado nos trechos advindos de
um diário reflexivo gravado no Whatsapp. Nele, Anyta percebe que o inglês deixa de ser um
fardo pesado – isso indica uma mudança da perspectiva que ela tinha enquanto aprendiz:
“Então eu parei assim, mais para pensar na parte dos alunos e no que eu deveria fazer ali,
naquele momento na sala de aula. Então eu percebi que pode ser um fardo bem leve assim, de
levar sabe?”.
Demonstra a percepção de que estar em sala de aula não é mais um problema – ela
começa a sentir-se professora durante o estágio e move-se no domínio da confiança de que
seus alunos podem procurá-la para resolver problemas:
De que eu não preciso ficar tão apreensiva na frente dos alunos por que eu sei que
estou ali para cumprir o meu papel como professora e eu acredito que se eles
tiverem algum problema ou alguma coisa, eles podem se dirigir a mim por que
eu como educadora tenho que estar aberta a isso.

Manifesta também consciência de suas emoções ao falar da observação que seus
alunos fazem dela. E explicita que o nervosismo já não é uma constante:
[...] mas também percebi que eles observam quando eu estou bem, quando não
estou bem, quando fico nervosa, quando não fico nervosa. E o inglês hoje tem
sido bem menos pesado para mim, bem menos pesado, por que assim, além de
estudar todo o assunto que eu vou lecionar no outro dia, está tendo também um
crescimento pessoal ai, né? Por que a gente aprende bastante, antes mesmo de estar
lá na sala de aula.

Anyta consegue perceber que em casa, com o auxílio da internet, ela pode aprender
inglês, pois durante o estágio precisou estudar assuntos que não conhecia, aprendê-los para
posteriormente ensiná-los. E dá indícios que sua crença inicial de que “só aprende inglês em
curso de idiomas”, começa a ser modificada:
A gente aprende a ser mais responsável, a gente aprende assim, sabe, a dar mais
valor aos assuntos que a gente estuda na faculdade e a gente sabe que não tem que
ficar só lá na universidade, tem que buscar em casa. Então eu tenho percebido
muito isso, que para melhorar na sala de aula, tanto na universidade como na
escola, eu tenho que estar buscando aqui em casa e eu percebi isso nesse novo
assunto, que era um assunto também desconhecido, mas que eu aprendi, acabei
aprendendo para que eu possa passar para meus alunos.

Foi durante as suas reflexões sobre as aulas que Anyta se deu conta que algo
começava a mudar em suas emoções:
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Figura 3: Como Anyta se sentia antes da regência, no momento de observação das aulas
E sabe aquela imagem da professora assim, desnorteada? Acho que já mudou um
pouquinho. Já mudou um pouco e acredito que eu não vejo mais o inglês na minha
vida como um empecilho, mas como apenas mais um objetivo a ser alcançado, não
só o inglês pessoal, mas também como o inglês a ser aplicado na sala de aula.
(ANYTA, DIÁRIO REFLEXIVO POR ÁUDIO DO WHATSAPP).
Só tenho o que agradecer, sei que tudo poderia ter sido melhor, as aulas, os assuntos,
minha dedicação, mas, sei que daqui para frente, sou uma futura professora
diferente, que conseguiu superar o medo da Língua Inglesa e que pode melhorar a
cada dia, basta querer! (ANYTA, DIÁRIO REFLEXIVO POR ESCRITO,
28.11.16).

Desse modo, entendo que ao deixar de ver o inglês como um empecilho ela passou a
operar no domínio da percepção de si e de suas potencialidades, e começou, de fato, a refletir
sobre suas emoções e perceber as mudanças em suas ações e em sua própria consciência.

3.4.3 Clarice

Assim como Anyta, Clarice começou a estudar inglês na 5ª série do Ensino
Fundamental II em Itajuípe. Ela revela que no início teve dificuldade por se tratar de uma
nova língua, porém, apesar de o ensino não ter sido regular, devido à ausência de professor
para ministrar a disciplina por 2 anos, esse contato foi essencial para a sua escolha por Inglês
no curso de Letras. Por outro lado, assim como Anyta, Clarice fez uma crítica à forma com
que a Língua Inglesa foi lecionada em sua escola:
Durante este período, os professores que ministraram a disciplina, não mudaram a
didática, sempre a mesma coisa, os mesmos assuntos todos os anos, resumindo a
disciplina apenas ao ensino do verbo to be, ditados com o nome das cores e animais,
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e saudações. Assim, eu estudava em casa ouvindo músicas em inglês, traduzindo as
letras das músicas e respondendo bastante atividades em gramáticas (CLARICE,
NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).

Como já mencionei anteriormente, ao ingressar no curso de Letras, Clarice
escolheu Inglês como segunda língua. No entanto, devido à qualidade de ensino da Língua
Inglesa durante o seu caminho na educação básica, e por ela ter ficado 11 anos fora da sala de
aula, vieram os obstáculos. Diante desse contexto, e de seus sentimentos de medo e timidez,
ela acredita ter dificuldade com a expressão oral em Inglês.
Esses sentimentos são alimentados de modo bastante relevantes por Clarice à medida
que ela dimensiona o seu próprio desempenho e o pensamento de seus colegas, como expõe
na entrevista do dia 21.10.16:
N - Você tem medo e timidez por que você não desenvolveu somente a oralidade ou
pelo seu conhecimento como um todo?
C – É acho que pelo conhecimento como um todo e também pela questão dos
colegas, de eu ver nos colegas uma evolução na língua maior que a minha,
entendeu?
N – Aqui na universidade?
C – Na universidade. Alguns, né? Então, isso, sei lá me deixa tímida em relação a
julgamento, falar errado e tal. Tanto que o professor da disciplina, o professor
Rodrigo me pergunta “como você se sente na aula de inglês?”, aí eu falei que me
sinto em um tribunal: eu o réu e com vários julgamentos, entendeu?
N – Ah, tá, você se sente julgada.
C – Hum-hum
N – Mas isso devido à postura de seus colegas ou é você que acha isso? Você já viu
alguma coisa dos seus colegas em relação a isso?
C – Não, eu que acho. Nunca passei por isso não com meus colegas.

Clarice não se sentia à vontade em sua sala na Universidade, pois se sentia julgada
pelos colegas. Isso limitava suas ações de expressão oral em inglês e consequentemente seu
aprendizado. A ideia de limitação de Clarice começa a ser modificada quando ela muda de
ambiente de aprendizagem e também se ausenta de seus colegas.
N - O que você achou do Fulbright? Ele contribuiu para sua formação enquanto
professora ou enquanto estudante?
C – Os dois, porque depois que eu participei da aula do Fulbright eu perdi mais essa
questão do falar, não tanto, mas lá na aula eu não tinha muito problema com isso,
não sei porque mas não tinha, não sei porque não tinha muitos colegas da minha
turma, aqui do curso regular né? De Letras. E lá não tinha muito, mas lá não me
incomodava tanto falar. E como ser professora porque as dinâmicas que eu já vi ali
eu vi possibilidades, porque ali, do jeito que eles dão aula, com aquela dinâmica
divertida, eu até anotei algumas dinâmicas.
N – Então você já tinha o olhar como professora?
C – Hum-hum
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Assim como Anyta e Alice, Clarice menciona de maneira positiva a sua experiência
no Fulbright: “Foi uma experiência muito boa, pois as aulas eram bastante dinâmicas e
divertidas. Além do que, o contato com pessoas que têm o inglês como língua materna facilita
o aprendizado da pronúncia” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA). Apesar de achar que ter
aulas com nativos facilita o aprendizado da pronúncia, Clarice afirma que não tem como meta
falar “como um nativo” e essa noção adveio da aula com o professor Rodrigo – “agora eu
tenho essa noção” (ENTREVISTA, 21.10.16).
Apesar das dificuldades de aprendizagem e consciência de suas limitações, Clarice
tem a certeza de sua escolha profissional, tanto que durante as aulas do Fulbright ela já
observava e tomava notas das dinâmicas para que pudesse utilizá-las em sua prática futura.
No entanto, em suas aulas na Universidade, Clarice não consegue ter esse mesmo olhar e
continua operando no domínio da inferioridade. Ela não consegue perceber as suas
potencialidades:
C - Era uma prova oral de inglês e me bateu um desespero porque eu não sabia
falar mais nada naquele momento em inglês. Só essa pergunta que eu errei, me deu
um desespero e eu chorei, chorei, chorei horrores. Aí, a menina passou para
outras questões. Eu respondi, fui bem na prova, na verdade. Eu consegui até tirar 8,5
na prova com todo esse problema. Eu me desesperei porque eu não consegui
responder essa questão.
N – No caso foi só um momento, mas de modo geral, na sala de aula da
universidade você se sente dessa forma.
C – Hum hum, muito nervosa para falar e acabo esquecendo. (CLARICE,
ENTREVISTA 21.10.16)

Já em relação ao início da docência, durante o estágio supervisionado, ela menciona
que “o acolhimento por parte da coordenação da escola e professor regente me possibilitou
uma maior segurança” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA), por sentir que não estaria
sozinha em um momento tão importante para um licenciando, como ela.
Por outro lado, os sentimentos que realmente predominavam antes de iniciar as aulas
como professora-estagiária eram ansiedade e expectativa em almejar o sucesso nas aulas. Isso
fica registrado na colagem I de Clarice, a qual representa como ela se sentia antes da regência:
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Figura 4: Sentimento de Clarice antes da regência

Clarice se movia no domínio da segurança devido ao acolhimento da escola e pelo fato
de o regente se fazer presente e acompanhá-la durante as aulas. Contudo, havia também a
emoção da ansiedade por causa das expectativas acerca de sua primeira experiência de
regência em sala de aula e em Língua Inglesa, apesar de ser participante do PIBID29 –
português.
A experiência do PIBID permitiu a Clarice o contato com um público de Ensino
Médio. No entanto, lidar com comportamentos típicos de alunos de turmas iniciais do
Fundamental II começou a ser um obstáculo para Clarice. Isso foi agravado pelo fato de suas
aulas serem as duas últimas após o intervalo, em uma sala muito quente e sem ventilação (os
ares-condicionados não funcionavam). Esses fatores, juntamente com a idade dos alunos, que
estão no tempo certo para a quinta série (atual sexto ano), deixava-os inquietos e isso fazia
Clarice mover-se na emoção da irritação:
Teve momentos também assim, que fiquei um pouco irritada porque eles pedem
pra sair “oh professora posso sair? Professora posso ir ao banheiro”. Ah fia aquilo é
irritante já conhecia isso, mas isso irrita para caramba, sério! Mas no mais, foi
bem legal, foi enriquecedor e na próxima aula, vou conversar com eles já no
começo da aula e situá-los direitinho como é que vai funcionar essa questão de
sair e ir ao banheiro, beber água... essas coisas [....]. E a questão da conversa,
conversa é normal, eu sei disso que eles conversam e não adianta eles vão conversar,
mas que eles conversem no tempo certo no intervalo, terminou atividade ali
conversa ali baixinho com colega e tal, então isso foi o que me irritou. (CLARICE,
DIÁRIO REFLEXIVO POR ÁUDIO DO WHATSAPP).

Nesse sentido, percebo que a cada dia de regência Clarice vai experimentando
situações e aprendendo com elas, e isso é propiciado pela reflexão dos diários que ela gravava
após a aula. Pela reflexão, Clarice se deu conta do que a irritou “então, foi isso que me
irritou”, percebeu a gradação de sua irritação “irrita pra caramba” e conseguiu, ao mesmo
tempo, pensar em uma solução para mudar seu domínio de ação “na próxima aula, vou
conversar com eles já no início da aula”. Com essa conversa, Clarice esperava uma mudança

29

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. O programa oferece bolsas de iniciação à
docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando
graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede pública. O objetivo é antecipar o vínculo
entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o Pibid faz uma articulação
entre a educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais.
(FONTE: http://portal.mec.gov.br/pibid)
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no comportamento dos alunos e durante as observações que fiz de suas aulas, pude perceber
que de fato, o convívio tornou-se mais tranquilo e Clarice não aparentava mais irritabilidade.
Outro fator que chama a atenção para a conduta de Clarice durante o estágio é que ela
busca colocar em prática o que aprendeu na Universidade. Na verdade, seu único
questionamento é acerca de suas habilidades linguísticas. Em momento algum Clarice
questiona a didática e metodologias. Durante o estágio, Clarice não se vê limitada, tanto que
desenvolve atividades para serem usadas com seus alunos que vão além do uso de atividades
encontradas na internet.
C - Então, quando eu fui observar a turma, eu pensei nisso, “vou fazer assim, vou
pensar no contexto deles”. Tanto que eu fiz um texto sobre a cidade, né? Para
ensinar there is e there are para eles. Aí eu falei “ah, eu estou incluindo, estou
trazendo a questão da língua para mais perto deles” e é isso.
N – Deu certo?
C – Deu. Eles gostaram, mas eu ainda não consegui que eles parem copiar um do
outro. Eu passei uma atividade que eles teriam que falar, nessa mesma aula, o que é
que tinha na sala de aula. Aí eu fiz um vocabulário no quadro para eles, para eles
criarem sentenças em inglês. Mas aí, quando eles criaram, eles criaram tudo o que o
outro estava fazendo e foram copiando. Aí aquilo me deixou tão triste, eu disse
“poxa”. (CLARICE, ENTREVISTA 21.10.16).

Apesar de Clarice, em nossas conversas informais, afirmar que o PIBID não lhe trouxe
a experiência da regência, pois lá ela trabalha em esquema de oficinas, pude perceber o olhar
apurado de Clarice para as questões inerentes à sala de aula. Exemplos disso foram ela ter
incluído o contexto do aluno no aprendizado, tornando-o mais significativo, e ter identificado
a prática de cópias que os alunos fazem costumeiramente. Questões como essas foram
percebidas no dia a dia da prática docente de Clarice, e reiteram seu pensamento do que é ser
professor, como ela mesma representou na Colagem I:

Figura 5: Como Clarice se vê enquanto professora de escola pública
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Isso denota que Clarice movia-se no domínio da valorização da experiência, mesmo
sendo estagiária, ela agia em conformidade com seu pensamento do que é ser professor de
escola pública.

3.4.4 Cruz

Cruz nasceu em Coaraci e residiu na cidade até os oitos anos de idade. Durante esse
período estudou em escola pública, parte na zona rural e parte na zona urbana. Atualmente
mora em Ilhéus com sua família, esposa e filho. Interessa-lhe ler em suas horas vagas, viajar e
ter conhecimento sobre os acontecimentos políticos do cenário brasileiro.
Assim como Anyta e Clarice, as experiências de Cruz com a Língua Inglesa foram
limitadas, iniciando o contato com a língua a partir do sexto ano. Ele também menciona a
precariedade do ensino nesse período: “O inglês da escola pública deixa um pouco a desejar
[...] o que era mais estudado era a gramática, e nada de pronúncia. O que eu vi foi as regras do
verbo “to be” e outras regrinhas básicas e nada mais” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).
Consequentemente, na Universidade, Cruz apresentou dificuldades com a língua e,
segundo ele, essa dificuldade foi potencializada por ele “não procurar um cursinho
complementar para ajudar nos estudos de inglês na universidade” (NARRATIVA
AUTOBIOGRÁFICA). Diferente de Anyta, Cruz não enfatizou que um aprendizado efetivo
da língua só poderia acontecer em um curso de idiomas, porém devido a mover-se na ação da
esquiva, ele não permitia arriscar-se em aprender a língua nas aulas da graduação.
Essa postura me foi revelada por Cruz em conversa informal quando ele mencionou
que a sua relação com colegas e professores nas aulas de Língua Inglesa na Universidade era
tímida, pois sempre se esquivava para não ser inquirido sobre o idioma durante a aula. Cruz
disse que agia mais como um observador do que participante da aula de inglês, pois não
estava familiarizado com a língua e preferia estudar sozinho.
Similar a Alice, Cruz queria estudar outro curso na Universidade, prestou vestibular
para História duas vezes, porém perdeu. Após uma colega do Ensino Médio, que disputava
com ele quem tinha o melhor desempenho, passar em Letras, ele decidiu fazer o mesmo.
Apesar de ter inicialmente outro desejo em relação à escolha do curso, após alguns semestres
estudando Letras começou a gostar, mais especificamente a partir do sétimo semestre.
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Cruz pretende continuar nesta área que lhe despertou o amor pela leitura e a
consciência sobre a sua responsabilidade como estudante e futuro profissional em Letras: “A
universidade nos oferece o embasamento para a licenciatura, mas se queremos seguir carreira,
devemos continuar a estudar, pois uma vez estudante sempre estudante” (NARRATIVA
AUTOBIOGRÁFICA). Ele revela ainda:
Para aprender uma segunda língua requer FORÇA DE VONTADE. Logo
precisamos estar diariamente em contato com essa língua. Além dos cursinhos, o
aprendizado autodidata ajuda bastante. Eu gosto sim de aprender e estudar a Língua
Inglesa, mas confesso que não me dediquei a ela completamente alegando falta de
tempo, mas a partir de agora estou me dedicando mais nessa área. O profissional na
área de Letras que domina a segunda língua, ele tem prestígios e capacidade de
avançar ainda mais nos seus estudos e todos os alunos e escolas irão ganhar com
isso (CRUZ, NARRRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).

Em relação ao estágio, Cruz conta que antes de iniciar as aulas como professorestagiário na escola ele se sente “como sempre pensativo, como seria a aula, um pouco
também nervoso, segunda língua, Língua Inglesa” (ENTREVISTA, 27.10.2016). Esse
sentimento é revelado na Colagem I de Cruz:

Figura 6: Sentimento de Cruz antes da regência

Contudo, como observadora, o que sempre me chamou a atenção em relação a Cruz,
desde o nosso primeiro contato é a sua positividade. Cruz está sempre sorridente e mesmo
quando nervoso, não demonstra medo ou algum sentimento negativo. Ele sabe de suas
limitações, as reconhece, porém busca crescimento, e uma das formas que ele encontra para
isso, é encarando os desafios. Cruz opera em um domínio do entusiasmo, isso lhe permite
arriscar-se e olhar para os possíveis erros como aprendizado.
Mas quando cheguei na aula arrumei tudo, arrumei o aparelho, dei minha aula
tranquilo, participei com a turma, então aquele nervosismo, aquela apreensão
acabou. Só no início, durante a aula tranquilo. Mas já fico já pensando o que será a
aula que vem, mas vamos com um passo a casa dia e aí vamos levando. A minha
turma é excelente, turma boa, é o EJA II, né? Maioria adulto e presta atenção,
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participam, a professora vai na sala, observa, deixa bem à vontade e esse aí é meu
estágio de Língua Inglesa e nós vamos ganhando a segurança a cada dia que
passar, ok? (CRUZ, DIÁRIO REFLEXIVO POR ÁUDIO DO WHATSAPP).

Como colocado anteriormente, em conversas informais e em nossa primeira entrevista,
Cruz diz que gosta da Língua Inglesa, mas nunca empreendeu esforços para que sua
aprendizagem fosse satisfatória. Com o estágio ele começa a perceber que consegue estudar e
aprender e isso vai lhe trazendo motivação.
Semana que vem estarei preparando uma atividade para avaliar eles. Então vamos
ver como é que eles vão se sair, estou bolando aqui como é que vai ser. Se vai ser
tipo joguinho, um caça-palavras que diz respeito à Língua Inglesa para eles irem
treinando e conhecendo as palavras que tomamos como empréstimo da Língua
Inglesa. Essa terceira unidade estamos trabalhando muito com estrangeirismo, então
está sendo muito bom. E eu a cada dia aprendendo mais também. (CRUZ,
DIÁRIO REFLEXIVO POR ÁUDIO DO WHATSAPP).

Concomitante ao estágio, Cruz tem a oportunidade de substituir um professor em uma
escola técnica, para ensinar também a Língua Inglesa. Lá ele tinha turmas de níveis diferentes,
inclusive do último ano. Isso faz Cruz operar ainda mais no domínio do ânimo e consegui
perceber isso, quando no dia da observação, ele me trouxe o conteúdo programático das
turmas que ele estava lecionando na escola técnica, demonstrando ansiedade diante o desafio
de turmas com níveis diferentes, porém orgulhoso de ser professor para além do estágio.
Em nossa conversa sobre o conteúdo programático de suas aulas na escola técnica,
Cruz demonstrou receio em ter algum aluno com conhecimento linguístico em inglês e isso
lhe causar algum problema durante as aulas, pois ele tinha receio de errar e ser corrigido por
um aluno. Deduzo que isso fez com que Cruz se preparasse mais, estudasse mais e buscasse
mais, pois em conversas informais seguintes, quando eu perguntava como estavam as aulas na
escola técnica, Cruz tinha sempre respostas positivas e entusiasmadas.
Cruz tinha tripla jornada, pois além do estágio e da substituição, durante o dia
trabalhava em uma empresa de saneamento de água em horário comercial. Contudo, isso não
lhe causava desânimo. Pelo contrário, quando Cruz me revela, ao final da observação de sua
aula, que recebeu feedback positivo do professor e dos alunos do local em que trabalha como
substituto, percebo Cruz movendo-se na motivação, inclusive no estágio, e isso cria nele a
emoção da confiança para seguir em frente e perceber que pode ser professor de inglês “Então
foi uma aula bastante participativa, na qual eu fiquei muito feliz. Então a cada dia eu me sinto
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professor, né? Na área de línguas e incluindo também, é claro, a Língua Inglesa” (DIÁRIO
REFLEXIVO POR ÁUDIO DO WHATSAPP).
O estágio de Cruz aconteceu num crescente, como é possível perceber quando ele diz
“Eu fiquei muito feliz e confesso para você que o estágio está chegando ao final e cada dia me
sinto feliz, né?” (DIÁRIO REFLEXIVO POR ÁUDIO DO WHATSAPP). Não houve altos e
baixos e se houve imprevistos, ele soube lidar muito bem com eles a ponto de não interferir
em seu fazer docente e de não ser expresso nos diários.
Por questões de choque de horário com a disciplina em que eu ministrava na
Universidade, só pude fazer a observação de uma aula de Cruz. No entanto, o contato pelo
Whatsapp era constante e não permitiu distanciamentos. Inclusive, essa característica de
sempre ver as coisas pelo lado positivo e estar sempre sorridente, era perceptível até pelo seu
tom de voz nos áudios. Em um dos áudios, Cruz fala de desmotivação com relação ao ganho
salarial da profissão, mas diz que isso é superado ao perceber o desempenho da turma e cada
dia se sente mais convicto de sua escolha e “estou me sentindo professor”.

3.4.5 Lucas

Lucas nasceu em Ilhéus, mas morou nove anos em Salvador, onde passou parte de sua
infância e adolescência. Há cinco anos mora em Ilhéus e guarda as ternas lembranças da sua
infância. Desde pequeno era fascinado por histórias, sejam elas em livros, filmes, jogos ou
músicas, bem como pela arte de contar histórias - sistematizar enredos e tramas. Lucas gosta
de estar em contato com livros, filmes, seriados, bem como com as variadas formas de
contação.
No que diz respeito a sua experiência com a Língua Inglesa, assim como os
participantes anteriormente mencionados, foi escassa:
[...] sendo que nunca fiz curso; as aulas de inglês durante o ensino médio, na minha
perspectiva, foram bastante estruturais e pouco proveitosas. Talvez por não entender,
as aulas de Língua Inglesa me eram sempre chatas e entediantes, o que limitava
minha relação com os professores e os colegas nesta disciplina” (LUCAS,
NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).
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Lucas nunca estudou em cursinho de idiomas, porém decidiu querer aprender inglês
devido às urgentes necessidades de se aprender a língua na atualidade. Ele revela que sempre
quis fazer o curso de Letras, pois gostava das áreas de Português, Literatura e Redação e, ao
entrar na Universidade, ficou fascinado com as inúmeras possibilidades que o ambiente
acadêmico lhe ofereceu nesses aspectos: “[...] o curso de Letras da UESC expandiu e superou
minhas expectativas sobre essas três áreas” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).
Em relação à Língua Inglesa, a história faz-se diferente. Em nossa primeira entrevista,
Lucas revela duas situações que complicam seu relacionamento com a língua: 1) Lucas
admite que não aprende inglês “pelas dificuldades, e também porque eu admito por um certo
receio, um receio que sinto por inglês que se transforma em uma certa repulsa” (
ENTREVISTA, 10.10.16) e 2) por que no ato da matrícula no curso de Letras na
Universidade, ele afirma que fora ludibriado a optar pelo inglês e só mais tarde descobriu que
existiam outras opções mas não podia voltar atrás.
N – Na última parte de sua narrativa você diz assim “minha atitude em relação à
Língua Inglesa e aos países que falam essa respectiva língua é ainda de receio”. Por
que você se sente assim?
L – É... por essa coisa de adolescente, sabe? Esses países estrangeiros,
colonizadores, imperialistas e tudo o mais. Não quero me submeter a eles, não
quero aprender a língua deles. Eu ainda não superei isso, então, não vou dizer que
não superei, eu tenho essa coisa entranhada em mim ainda. Acho que é isso o
receio, essa coisa de ser obrigado a ter de falar uma língua específica, que por
acaso é uma língua de um país imperialista, a língua de um país que explora outros
países assim, que invade outros países em nome do progresso e tudo o mais, então
eu tenho um certo ressentimento com relação a isso, por que eu tenho uma posição,
digamos, contra canônica, enfim, tenho certo receio por causa disso.
N – Você acha que isso influencia diretamente na sua formação?
L – Sim, é uma questão pessoal minha que influencia na questão profissional.
(LUCAS, ENTREVISTA 10.10.16).

Dessa forma, estudar inglês para Lucas sempre fora um fardo, uma dificuldade muito
grande. Ele sempre achava outras prioridades para justificar sua esquiva em aprender a língua.
Como nos diz Maturana (1998) uma dificuldade no querer é uma dificuldade no fazer. E
percebo esse “não querer” relacionado à aprendizagem, sendo projetado no ensino, apesar de
Lucas se esforçar para cumprir as obrigações inerentes ao estágio.
É um desafio muito grande porque não me vejo professor de inglês e ainda
tenho que dar aula de inglês. Então, o que me conforta de certa forma, é que as
aulas não são dadas em inglês, o assunto o professor fala não é em inglês. A aula em
si, não precisa ser toda sobre o inglês. (LUCAS, ENTREVISTA, 10.10.16).
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Ele ainda não se vê como professor de inglês, mas pretende ser quando se sentir
plenamente capaz como o é em outras áreas. Ele revela que a Universidade o ajudou muito
sobre o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, fato que lhe deixa um pouco mais
preparado para enfrentar esse desafio.
N – Entendi. Então, o que falta para você se sentir professor de inglês é o
domínio da língua?
L – Domínio da língua.
N – E o que é dominar a língua?
L – Para mim, dominar a língua é você saber falar a língua sem problemas. Saber
falar, saber escrever, saber ouvir e é isso. Esse é o domínio da língua para mim.
N – Então, para ser professor eu preciso dominar a língua. Então qualquer nativo ou
qualquer pessoa que tem inglês como segunda língua ou como língua materna pode
ser professor?
L – Não, aí já entra outra questão. A questão pedagógica, que eu já estou
praticamente formado. Uma parte que particularmente eu acho que domino
(risos) e isso já é uma parte boa, né? Eu só preciso agora saber a língua. Juntar o
saber pedagógico com o saber da língua, isso sim, faz um professor. (LUCAS,
ENTREVISTA, 10.10.16)

Ao refletir sobre como se sente antes de iniciar as aulas como professor- estagiário na
escola, Lucas escolhe a imagem abaixo (COLAGEM I):

Figura 7: Sentimento de Lucas antes da regência

Sobre a imagem escolhida para representar esse sentimento, Lucas explica que se
sente com muitas dúvidas, porque ele não sabe como ensinar aquilo que ele não gosta. Na
tentativa de fazê-lo refletir sobre isso e como achar um meio de seguir no estágio de modo
menos sofrível, tivemos a seguinte conversa na mesma Entrevista do dia 10.10.16:
N – Nesse caso, o que você pretende fazer já que a sua visão anti-imperialista lhe
causa um certo receio no aprendizado do idioma e parte da sua escolha profissional
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está atrelada ao idioma que muitas vezes você não aprende ou não se permite
aprender por este receio? Então, isso é um ciclo.
L – É um ciclo.
N – E como é que a gente quebra esse ciclo? Você já pensou sobre isso? Como você
projeta isso?
L – Bem, com relação ao receio aos países e tudo o mais, eu acho que atualmente eu
estou conseguindo superar já que é a situação atual e é necessário, então estou meio
que deixando isso de lado.
N – Você está deixando ou está tentando?
L – Estou tentando deixar isso de lado. Já tentei aprender inglês sozinho, por mim
mesmo, já fiz cursos on-line, mas sempre parava de fazer esses cursos, talvez por
falta de esforço meu. Então é uma coisa muito complicada. Não sei se vou procurar
uma consulta ou uma ajuda para tentar superar isso, pois é muito difícil.
N – Eu acho que isso são questões teóricas de algum ponto e questões de crenças
pessoais, por que é a sua visão. Uma questão imperialista, que quer impor, envolve
essa questão de cima para baixo e relação de poder. O fato de você já ter uma visão
crítica sobre isso, de ter essa percepção, significa que você reflete sobre isso e você
está em um processo de construção e reconstrução, até mesmo para tentar ultrapassar
essa barreira e permitir o seu aprendizado. Você não acha que o fato de você já ter
essa consciência, não lhe tira dessa condição de ser dominado? Você reconhece a
importância da língua por questões que vão muito além de você, questões
globalizantes, econômicas, políticas, sociais, mas ao mesmo tempo você não está
cego a isso. Isso não quebra suas barreiras?
L – Na verdade é até um incentivo por que a gente sabe na verdade que essas teorias
contra canônicas e pós-coloniais que eu sempre gosto de ler, diz que a teoria do
colonizado precisa utilizar a língua do colonizador para poder se emancipar. E esse é
o meu caso. É o caso que eu quero ser o caso. Eu quero aprender o inglês para me
emancipar e emancipar outras pessoas a partir disso, né? Por que de certa forma, são
outras oportunidades que se abrem e outras pessoas que eu vou conhecer, outros
caminhos e outras áreas que eu vou poder me enveredar.

Essa conversa fez Lucas refletir e transformar sua ação em sala de aula, pois no
primeiro dia de regência ele tem uma desenvoltura muito boa, consegue captar a atenção dos
alunos e sente-se satisfeito com o resultado dessa aula, tanto, que depois, na Colagem II ele
escolhe esse momento como o melhor momento do estágio:

Figura 8: Representação de Lucas para o seu melhor momento no estágio
Essa imagem representa meu primeiro dia de aula como estagiário-regente. Foi um
momento muito bom, pois dei uma boa aula, em que os alunos participaram e
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ficaram empolgados com o assunto, de forma que consegui bons minutos de atenção
até dos alunos mais distraídos e desinteressados (LUCAS, COLAGEM II).

Contudo, nas aulas seguintes fatores externos, como falta de merenda, falta de
professor nos horários anteriores e a própria estrutura escolar, influenciaram para que não
houvesse uma frequência significativa nas aulas de Lucas e isso lhe fez operar no domínio da
decepção e da tristeza:
Bem, nesse dia eu estava preparado para dar aula. Preparei a aula e quando cheguei
no colégio descobri que os alunos tinham filado a minha aula. Eu me senti muito
decepcionado e de certa forma desrespeitado também enquanto professor e isso
me deixou realmente muito triste. Então, essas situações são muito ruins e acredito
que talvez sejam dessas situações que surjam professores opressivos, professores
autoritários, porque a autoridade tem o status de controle, mas eu tento não
enveredar por esse caminho. Então eu saí de lá, de fato, muito desrespeitado. Não
vejo a hora de ser um professor mesmo, porque se eu fosse professor daquele
colégio eu tomaria uma série de atitudes. O fato de eu ser estagiário, certa forma
limita minhas ações e atitudes que eu poderia ter lá. (LUCAS, ÁUDIO
WHATSAPP).
N – Depois daquele dia que eles filaram, mudou alguma coisa em você?
L – Não. Acho que não.
N – Antes daquele dia eu não percebia você decepcionado. Eu te percebia confiante,
tentado, por mais que na sua cabeça você tivesse suas limitações linguísticas, eu
percebia você tentando fazer, tentando planejar, confiante de que ia dar certo, de que
os meninos estavam dando resposta positiva. E daquele dia para cá, eu percebi meio
que você se desencantou, se decepcionou.
L –Ah sim, eu fiquei muito chateado naquele dia. Não é desencantar, é
decepcionar mesmo, entendeu? Fiquei muito decepcionado, mas eu estou
preocupado com eles, o que vai acontecer com eles, eu não quero ser o responsável
por eles perderem a unidade (LUCAS, ENTREVISTA, 02.12.16).

Lucas sempre demonstrou uma preocupação ética muito aguçada com relação ao
ensino e principalmente com relação à responsabilidade que ele teria enquanto professor
assumir a aprendizagem daqueles que seriam seus alunos. Ele não acreditava que tinha
capacidade para isso, tanto que não se havia dado conta do sucesso de sua primeira aula, até
eu ter conversado isso com ele.
Operar no domínio da descrença, do receio, e da autoresponsabilização fez com que
Lucas contabilizasse todos os imprevistos para si, como é possível perceber na continuidade
da entrevista (02.12.16):
N – Mas você acha que você é o responsável por eles perderem? Olha o
comportamento deles e o comprometimento.
L – Mas talvez se eu tivesse... não sei, se eu fosse mais... e eu tivesse uma outra
atitude, uma outra metodologia, será que não poderia dar certo? Se não poderia ter
sido melhor...
N – E você não acha que você fez bem o seu papel até aqui?
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L – Ah, eu não acho não, sei lá. Acho que poderia ter sido diferente.
N – O que?
L – Não sei, talvez ter feito com que eles gostassem, se interessassem e até
respeitassem e vissem.
N – Em quatro aulas?
L – É complicado, mas eu acho que poderia fazer muito mais.
N – Mas talvez essa visão sua de fazer muito mais, não fosse para quando você
tivesse uma turma e quando você estivesse um ano letivo inteiro com ela? Pense nas
limitações do tempo do estágio e nas limitações que teve as sextas-feiras. Estamos
trabalhando com duas limitações. Quer dizer, com três porque também não depende
de você o professor que vem antes de sua aula, se ele vai vir ou não dar aula e se os
meninos ficaram com a aula vaga. Não é uma coisa que depende de você. Então
você está trabalhando com três limitações aí, que não são de sua vontade e pensando
nisso e sendo uma unidade letiva, com os feriados e paralisações as sextas e as
últimas três semanas que eles não têm aula antes dos últimos horários e isso tudo já
faz com que muitos não estejam presentes na sala. Você avalia seu estágio como?
L – Essas limitações dizem respeito a sala de aula, mas a questão de não conseguir
controlar eles, questão de entrar e saí da sala, beber água....acho que é problema
meu.
N – E olhando do primeiro dia de aula até aqui, você não acha que esse domínio
aconteceu?
L – Acho que o domínio aconteceu no primeiro dia. Eu não acho que tive o domínio
sobre eles não.
N – Ter o domínio é fazer eles ficarem quietos?
L – Ter o domínio é fazer eles estarem na sala durante a aula, é fazer com que eles
não conversem entre si, que não gritem, que não saiam. Talvez seja até uma visão
romântica, não sei. Talvez no outro estágio, os alunos fossem mesmo quietos.

Essa entrevista aconteceu em um momento de conversa após uma aula de Lucas. Eu
havia percebido que ele operava na desmotivação e parecia que chegava à escola para dar aula
esperando já algum imprevisto. Diante desta percepção, fui conversar com ele e ficou claro
para mim que Lucas não conseguia refletir sobre os fatores externos, alheios à sua docência.
Ele parecia acreditar que tudo que estivesse ligado à sala de aula, passava por sua
responsabilidade. Ao final dessa conversa, saí da observação movendo-me na emoção da
tristeza, pois parecia que eu não havia conseguido instigar Lucas à reflexão e questionava-me
como seriam as próximas aulas dele.
Neste dia retornei para casa bastante pensativa, pois apesar de saber da resistência de
Lucas em relação à Língua Inglesa, foi nesse dia que eu percebi o quanto estava me movendo
na emoção do desejo, do desejo de proporcionar a experiência dos meus participantes de
pesquisa diferente da experiência que motivou esta pesquisa. Foi então que eu consegui
refletir que o objetivo de minha pesquisa não era proporcionar experiências positivas, mas
suscitar a reflexão para que os participantes pudessem ter consciência de suas emoções e
responsabilidade por suas ações.
Como visto no trecho anterior da entrevista, Lucas se responsabilizava pelo que ele
achava que dera errado em suas aulas e no aprendizado de seus alunos. No entanto, ele refletia
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sobre isso à medida que escrevia seus diários, gravava áudios no Whatsapp e conversava
informalmente comigo sobre suas percepções. Era o tempo dele, o espaço dele, as reflexões
dele. A mim cabia observar como esse processo acontecia.
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3.4.6 Mwadia

Mwadia, cuja mãe é lavadeira, empregada doméstica e trabalhadora rural e o pai é
lavrador, carpinteiro e pedreiro, tem 30 anos e mora em Ilhéus. Atualmente ela vive com a sua
mãe, que lhe dá todo o suporte necessário para que ela se forme e seja a primeira membra da
família paterna a ter uma graduação. Além disso, sua mãe, apesar de ter estudado somente ao
quarto ano, ensinou Mwadia a ler e escrever em casa.
Sua mãe acreditava que o acesso à educação mudaria as suas vidas, por isso
incentivava Mwadia a prosseguir nos estudos e a ler tudo o que estivesse ao seu alcance,
despertando nela o gosto pela leitura: “Desde muito pequena eu lia tudo que encontrava e não
achava entediante ler textos maiores, me sentia poderosa quando lia um texto grande e sem
“figurinha” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).
Mwadia sempre teve autonomia para estudar e isso a tornou autodidata em alguns
assuntos, como na aprendizagem da Língua Inglesa. Era hábito das pessoas de zona rural
ouvir rádio por um bom tempo. E foi assim que Mwadia teve seu primeiro contato com a
língua:
Quando eu tinha uns oito anos de idade, ouvi uma canção em inglês no rádio, fiquei
muito intrigada por não conseguir entender o que estava ouvindo e perguntei ao
meu avô, que estrava Ao meu lado:
− Vovô, porque essa mulher canta assim?
Ele me respondeu:
− Porque ela é dos Estados Unidos, canta enrolando a língua, igual todo mundo que
mora lá (MWADIA, NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).

Após perceber que seu avô não sabia o que a moça da rádio falava Mwadia se sentiu
um pouco frustrada e ao mesmo tempo motivada em aprender aquele idioma:
Assim, eu decidi que queria falar e cantar como a moça do rádio e, claro, entender o
que ela estava falando. Imediatamente comuniquei ao meu avô:
− Vovô Aristides, eu quero falar igual à mulher do rádio.
Ele riu e disse:
− Ora! Não seja besta! Se você tentar falar assim vai dar um nó na língua
(MWADIA, NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).

A partir desse período Mwadia passou a ouvir rádio com mais frequência, para ouvir
as canções em inglês e cantarolava junto com os cantores da época. Ela ficava “enrolando a
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língua” e fingindo que falava inglês por volta de uns três anos, até que, na quinta série, teve
sua primeira aula de inglês. Sua professora percebeu que ela tinha muito empenho na
disciplina e a incentivou a estudar o idioma por conta própria. A professora não falava inglês,
mas sugeriu que Mwadia procurasse letras de músicas em revistas e tentasse traduzir com um
dicionário, para que assim pudesse ampliar seu vocabulário.
No entanto, na sexta série, Mwadia teve uma professora fluente em Língua Inglesa.
Ela ensinava em cursos livres de idiomas e, para Mwadia, essa experiência tornava suas aulas
mais divertidas. Ela parecia ser menos dependente da lousa e do giz e fazia dinâmicas na sala
de aula, dando oportunidade aos alunos de falarem em inglês: “Digo isso porque eu queria
mais do que aprender o vocabulário básico (escrito) e o verb to be. Eu queria falar como a
moça que ouvi no rádio. Essa professora, a professora Rosa, me fez ter certeza de que eu
conseguiria aprender inglês” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).
Apesar de ter que abandonar a escola durante um período, Mwadia queria continuar
buscando seu sonho de cantar igual à moça da rádio, então ouvia músicas e comprava
revistinhas de cifras de violão com as letras e tentava cantar enquanto ouvia. Assim, além de
aprender inglês, aprendeu a tocar violão:
Além de aprender a tocar um instrumento, aprender inglês me empoderou, pois foi
graças a isso que eu conheci as canções do movimento hip hop, muito populares na
época da minha adolescência. Assim, conheci a história de Martin Luther King,
Malcolm X e 2Pac, entre outros militantes da causa negra americana. Conheci
também o soul e o blues, além de outros ritmos da música negra americana e com
isso, descobri histórias de mulheres e homens negros que ocupavam um lugar
na sociedade que diferia da realidade que me cercava. A partir disso, minha
certeza de que se eu estudasse, eu poderia ser o que quisesse, só aumentou
(MWADIA, NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).

Entendo que o empoderamento a que Mwadia se refere perpassa mais por questões
identitárias do que de por questões de hegemonia e imperialismo as quais a Língua Inglesa
esteja ligada em diversas discussões. Digo isso, pois o aprendizado do idioma permitiu a
Mwadia alargar seus horizontes e descobrir histórias de homens e mulheres que se
assemelhavam em sua condição de negra, e que conseguiram ter uma realidade diferente da
dela.
Nesse sentido, utilizo o termo identidade definido por Norton (2000) como uma
maneira que a pessoa tem de compreender sua relação, no tempo e no espaço, com o mundo
em que vive e como esta pessoa cria possibilidades para o futuro. Não foi por causa da Língua
Inglesa que Mwadia se empoderou, a língua foi o meio que ela utilizou para ter acesso a
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histórias que lhe deram a “certeza de que se estudasse, poderia ser quem [ela] quisesse”. Essa
foi a emoção que moveu Mwadia a estudar a língua: motivação para buscar uma realidade
melhor.
Quando começou a aprender inglês Mwadia diz: “quando pensei em aprender inglês
eu não pensava em uma profissão, apesar de querer ser professora desde criança. Eu não
pensava em ser professora de inglês e até hoje não sei o porquê” (NARRATIVA
AUTOBIOGRÁFICA). Ela queria ser professora de português para ensinar as pessoas da
mesma forma que a sua mãe lhe ensinou, a ler e escrever. Anos mais tarde ela se interessou
em saber qual curso deveria estudar para alcançar o objetivo de ser professora de português e
descobriu que deveria estudar Letras. Ela conta que ficou ainda mais surpresa, pois poderia
fazer dupla habilitação.
Ela relata que ao entrar no curso várias surpresas ainda continuavam a surgir: “Uma
delas foi quando uma professora me disse que meu nível de inglês era pré-avançado. Eu fiquei
em

êxtase

por

ter

chegado

a

esse

ponto

sendo

autodidata”

(NARRATIVA

AUTOBIOGRÁFICA). No entanto, a tristeza foi perceber que as aulas de inglês na
Universidade foram decepcionantes, pois esperava “chegar na UESC e encontrar um nível de
dificuldade muito maior” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).
Apesar de estar no fim da graduação, assim como Lucas, Mwadia não se vê como
professora de inglês, pois acredita ter resistência ao estudo e ao ensino da gramática da língua.
Devido a isso, ela tem se esforçado muito para mudar. No entanto, “por ter consciência
desse...[seu] déficit com a gramática, ainda ... [se sente] insegura para afirmar que...[é ou será]
professora de inglês (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA). Esse medo é revelado em sua
Colagem I, ao representar a forma com que se sentia antes de iniciar as aulas como
professora-estagiária na escola:
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Figura 9: Sentimento de Mwadia antes da regência

Apesar de escolher uma heroína, Mwadia explica “Eu colei uma imagem da
personagem Tempestade (Ororo), da HQ X-Men em meio a uma batalha, sendo atacada por
vários monstros. Nessa imagem a Ororo me representa e os monstros representam os meus
medos” (CONVERSA INFORMAL). Nesse caso, o que chama a atenção é o uso do alter ego
– Ororo, Mwadia talvez se identifique como heroína, mas nesse instante que antecede a
regência ela se vê como humana, em meio a seus medos e limitações. Sobre esse aspecto ela
explica: “eu estou com uma expectativa muito grande e ao mesmo tempo eu penso “pode dar
errado, as coisas podem dar errado então, é bom você tomar cuidado” (ENTREVISTA,
10.10.16).
Diferentemente dos outros participantes, Mwadia não se move no domínio do medo de
errar, na emoção de não saber a língua, apesar de ela dizer que tem:
[...] uma resistência enorme ao estudo e ao ensino de gramática. Tenho me esforçado
para mudar isso, contudo, tem sido um processo complicado, pois o que aprendi de
inglês até aqui foi por uma via de pouca ou nenhuma intervenção programada
(MWADIA, NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).

Ela gosta da Língua Inglesa, usa em seu dia a dia para se comunicar com amigos ao
redor do mundo, faz leituras em língua estrangeira. O seu medo é de atuar como professora na
da sala da aula e esse medo foi gerado de experiências anteriores - no estágio anterior ela teve
problemas com a professora regente (CONVERSA INFORMAL) e durante o período de
observação das aulas na turma que iria assumir.
N – Você tem medo do que dar errado? Tipo, do que você planejou, você não
conseguir cumprir?
M – Não. O que mais me preocupa, embora eu não devesse, é a questão de
indisciplina. Não sei se de repente, aquele menino que eu te falei que xinga muito,
muito, muito e uns dois meninos maiores que são os repetentes, porque eles estão
totalmente desinteressados, embora eu esteja com uma expectativa muito grande de
conseguir ganhá-los, de conseguir atraí-los, eu estou pensando assim que minha
grande frustração vai ser “e se eu não conseguir fazer isso?”. (MWADIA,
ENTREVISTA, 10.10.16).

Mwadia tinha uma força de vontade muito grande e queria fazer a diferença para sua
turma, mas seu primeiro dia de regência não foi como ela esperava e isso trouxe uma angústia
muito grande para ela a ponto de não conseguir elaborar seus planos de aula.
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Começo dizendo que o estágio tem sido uma corrida pra mim. Digo isso porque o
processo de preparação dos planos de aula parecem com a sensação que tenho nos
primeiros 2 km de uma corrida 8 km. Esses primeiros km são o momento crítico da
corrida e dá vontade de desistir, porque há dor e cansaço sem nenhuma
sensação de prazer, pois o corpo ainda está no aquecimento e liberação de
endorfina está no início. Assim, parece que não vou conseguir chegar até o meu
objetivo. Pois é! Os dias de preparação dos planos de aula e as primeiras aulas com
a turma me remetem exatamente a essas sensações, pois meu empreendimento cerca
de 03 dias para fazer dois planos de aula e quando tentei aplicá-los, parecia
impossível, porque a turma é muito indisciplinada e eu mal conseguia fazê-los me
ouvir. (MWADIA, DIÁRIO REFLEXIVO, 18.10.16)

Após a primeira aula, eu e Mwadia conversamos um pouco e ela parecia operar no
domínio do pessimismo: “nada mais daria certo”, “eu não consigo”, “não sei se é isso que eu
quero mais”. Mwadia tentava elaborar os planos de aula e, antes de enviá-los ao seu
supervisor para apreciação, ela mesma julgava que estavam ruins e descartava-os. Decidi
fazer um esboço do que ela poderia trabalhar em cada aula, sentamos e conversamos na sala
dos professores da escola em que ela estava estagiando e entreguei-lhe para que ela pudesse
analisar e tomar decisões.
Em nosso próximo encontro, na semana seguinte, eu tinha outra pessoa nem minha
frente. Mwadia estava animada, confiante, as coisas não pareciam mais sem rumo e ela
conseguiu desenvolver seus planos de aula. Outro fator que contribuiu para isso foi a conversa
que tivemos, a partir da primeira observação de aula, sobre o comportamento dos alunos e
sobre quem era a professora daquela turma. Que hábitos poderiam ser modificados e se isso
poderia ser negociado com os alunos.
Após receber o feedback da aula anterior, o processo de replanejamento dessa
aula ocorreu de forma tranquila, pois assim eu pude vislumbrar com clareza o que
eu pretendia fazer. Dessa forma, cheguei na sala de aula muito mais tranquila e
além de tudo, muito mais segura do que eu estava fazendo. O ponto crucial disso
foram as orientações da professora Núbia a respeito de como conscientizar os
estudantes sobre as regras de comportamento na aula, bem como acerca das
obrigações deles com relação às atividades para casa. Graças a essas orientações eu
me dei conta de que eu não estava sabendo lidar com a indisciplina na aula e
que isso estava interferindo em meu processo de construção de identidade de
professora de inglês. Portanto, antes de começar essa aula, conversei com os alunos
e pude estabelecer alguns limites que até então não estavam claros para eles. O
resultado foi uma aula mais tranquila. [...] Ao fim desses 50 min. de aula eu saí da
unidade escolar pensando como uma professora de verdade e não me sentia mais
uma estranha naquele espaço. (MWADIA, DIÁRIO REFELXIVO, 19.10.16).

Mwadia tinha muito medo de ser autoritária e ao negociar regras de convivência com
os alunos na aula seguinte, ela conseguiu perceber uma mudança significativa no
comportamento dos alunos e nela mesma, pois passou a chegar antes dos alunos, arrumar a
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sala conforme seu desejo e os recepcionava de modo a mostrar sutilmente que as coisas
caminhariam não no autoritarismo, mas no guia de quem precisa mostrar o rumo naquele
instante.
Com a mudança de postura de Mwadia e a mudança no domínio de atuação, as coisas
começaram a se transformar. Claro que nem toda aula foi perfeita, mas a satisfação de
Mwadia era crescente e o exercício de refletir passou a se tornar constante. Eu me tornara um
apêndice, Mwadia começou a perceber suas emoções e a refletir sobre suas ações,
continuamente.
Além disso, organizo a disposição das cadeiras, a fim de que os estudantes
mantenham a configuração que encontrarão ao entrar na aula. Até agora isso tem
funcionado bem. Esse ritual me dá mais segurança. [...] Entretanto, eles têm
demonstrado muito interesse nas atividades que fazemos durante a aula, pois todos
os estudantes estão participando das aulas e eles sempre fazem questionamentos a
partir da relação entre o que é novo e o seus conhecimentos prévios. Minha grande
surpresa na aula de hoje foi ver todos os alunos totalmente imersos numa aula que
foi dada apenas com os recursos quadro, piloto e professora. Eu fiquei boquiaberta
com a adesão deles ao assunto. Isso derrubou a minha crença de que toda aula de
inglês precisa ser uma aula-show. Minha hipótese é que os alunos tenham se
motivado porque estão enxergando sentido no que estão aprendendo. (MWADIA,
DIÁRIO REFLEXIVO, 26.10.16).

Figura 10: Metáfora para representar como Mwadia sentia-se na regência
Essa imagem representa tranquilidade, pois o desespero que eu sentia ao preparar as
aulas e ao entrar na sala de aula passou. Agora eu conto os dias para chegar os dias
que dou aula. (MWADIA, DIÁRIO REFLEXIVO, 01.11.16).

Operando no domínio da tranquilidade e segurança, Mwadia pode observar melhor
seus alunos, como eles conseguiam ou não compreender as atividades, ela passou a ter
entonação de voz diferente, pois ela havia se encontrado, ela sabia que era a professora e as
dúvidas de antes já não existiam mais. Mwadia havia definido sua identidade e a partir de
então pode estabelecer relações afetivas com seus alunos, incluindo com uma aluna que a
enfrentava de forma velada.
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Enquanto observadora, pude perceber que os laços de afetividade que foram
desenvolvidos trouxeram resultados positivos para a disciplina, como o número de faltas dos
alunos diminuiu (mesmo sendo o primeiro horário em um dos dias), a indisciplina também
ficou menor, até mesmo porque os alunos mais indisciplinados conseguiram se identificar
com os assuntos e passaram a participar da aula ativamente. Um deles fechou a unidade com
nota máxima.
O fato de ter assumido a identidade de professora fez também com que Mwadia não se
abalasse com situações externas a sala de aula, como em dois momentos distintos. Um deles
foi quando Mwadia entrou na escola e o porteiro da noite, que estava de plantão, lançou lhe a
seguinte pergunta: “Você trabalha na secretaria ou na cozinha?”. Ao relatar-me este fato
Mwadia não se sentia triste, pois ela respondeu-lhe com tanta firmeza e assertividade que o
preconceito que elegia os cargos associados a sua cor não puderam atingir sua identidade:
“Sou professora!”.
Neste dia, perguntei a Mwadia por que ela não conversou com o porteiro e usou
daquela oportunidade para combater o preconceito uma vez que ela é militante de
movimentos sociais. Ela simplesmente me respondeu: “Porque essa era a única resposta que
me veio à cabeça. É isso que sou e pronto”. É claro que o fato não passou despercebido e a
entristeceu o fato de situações como aquela continuarem a acontecer, mas revela, também,
que sua identidade de professora não estava na sala de aula, a acompanhava numa constante.

3.5. Discussão dos documentos de pesquisa

Nesta seção faço a discussão dos documentos de pesquisa dividindo-as em três partes:
Reflexão e Emoção; Emoção, Reflexão e Identidades; e Emoções entre o aprender e o ensinar,
pois acredito que desse modo é possível entender melhor como as emoções estão imbricadas
na ação dos participantes e se interligam aos aspectos com as quais faço as correlações.

3.5.1. Reflexão e emoção
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Nos últimos vinte anos, resultados de estudos (MICCOLI, 1997; CUNHA, 2005;
PAIVA, 2006; ARAGÃO, 2007) na área de Linguística Aplicada que buscaram investigar
experiências de aprendizagem, demonstraram que 100% dos participantes dessas pesquisas
não haviam refletido acerca de seu processo de aprendizagem. Em minha pesquisa encontrei
exatamente o mesmo. Todos os participantes desta pesquisa indicaram que foi significativo
refletir sobre suas emoções e ações durante o estágio de docência o que trouxe mudanças em
seus olhares sobre a própria formação e seu fazer docente. Isso pode ser ilustrado pelas
reflexões nas respostas de Alice, Lucas e Mwadia:
A partir do momento em que eu precisei pensar no que responder nos registros
diários, eu fui capaz de refletir sobre os meus sentimentos antes, durante e depois
das aulas, de forma a conseguir entender melhor o que acontecia na parte emocional
do processo. Isso contribuiu para que eu percebesse que eu me realizei ao estar
sendo professora e que eu tenho a capacidade de ser professora. (ALICE,
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL, QUESTÃO 2)
Participar da pesquisa me levou a refletir bastante sobre os mitos que cercam o
ensino da Língua Inglesa. Além disso, as conversas com a professora-pesquisadora
foram extremamente úteis para pensar e repensar meu papel enquanto professor,
pois a atenção que a mim foi dada se efetivou como um dos fatores principais para
que eu contribuísse para a pesquisa, sem ter receios de estar sendo julgado ou
analisado de maneira neutra. (LUCAS, QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO
FINAL, QUESTÃO 2).
Eu já conhecia a prática reflexiva, mas nunca havia aplicado durante o período de
tempo que aplicamos no estágio e isso me levou a refletir de forma sistematizada e
com o passar do tempo, se tornou um hábito, pois passou a ser parte do meu
processo de planejamento das aulas, me conduzindo a um processo de autoavaliação
constante. (MWADIA, QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL, QUESTÃO
2).

Gostaria de enfatizar que o processo reflexivo não é algo desconhecido dos
participantes de pesquisa, como citado por Mwadia. No entanto, a prática da reflexão para
entendimento das emoções e (re)significação das ações é algo que ainda precisa ser
estimulado com mais frequência. É preciso chamar atenção para o fato de que a dificuldade na
recorrência de práticas reflexivas pode estar diretamente ligada à cultura em que vivemos,
centrada na ação. Defino cultura aqui como modos de se relacionar, agir, conviver e
comportar uns com os outros, conservados entre gerações (MATURANA E BLOCK, 1996).
Maturana e Varela (1995, p. 30) definem a reflexão como “um processo de conhecer
como conhecemos, um ato de voltar a nós mesmos, a única oportunidade que temos de
reconhecer nossas cegueiras”. Desse modo, refletir é dar-se conta de suas ações, reformulando
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as experiências na linguagem, pois é “no linguajar reflexivo e recursivo que nos tornamos
autoconscientes e produzimos consciência no viver” (ARAGÃO, 2007, p. 75).
Essa autoconsciência é possível de ser percebida quando entramos em um espaço de
ação em que passamos a distinguir objetos e relações entre objetos, e o eu criando assim uma
recursividade à medida que no espaço de ações consigo distinguir objetos de outros objetos e
relações de outras relações e, a partir daí, o eu começa a surgir na própria percepção como
uma distinção na linguagem.
É nesse sentido que a reflexão é tomada nesse estudo. Ao escrever, gravar áudio,
conversar com o outro ou mesmo com a pesquisadora, ou seja, ao externar na linguagem suas
emoções, o participante de pesquisa é levado a fazer distinções em seu entorno interacional.
Externar as emoções na linguagem, as transformam em sentimentos e é nesse linguajar30 e na
percepção dos sentimentos e do que consigo ou não fazer quando estou sentindo isso ou
aquilo, que é possível refletir, passar a distinguir como observador de si e criar
autoconsciência de suas emoções e ações.
Nesse viés, é notório o impacto da reflexão na conduta dos participantes. Quando eles
são estimulados a refletir sobre suas práticas docentes, eles começam a “conhecer como se
conhece”, pois “não é o conhecimento, mas sim o conhecimento do conhecimento, o que nos
compromete” (MATURANA E VARELA, 1995, p. 264). Quando os participantes começam a
se dar conta do que eles fazem, como eles fazem e porque eles fazem, o estágio começa a
fazer sentido, e a consciência sobre a docência e o fazer docente emergem.
Como disse, sempre tive dúvidas sobre dar aulas de Língua Inglesa, e depois das
reflexões e orientações, acredito que sou capaz e posso sim dar essas aulas.
(ANYTA, QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL, QUESTÃO 4).
Claro que sim, pois no momento que parei para refletir sobre meu fazer docente e
minhas crenças, pude compreender algumas coisas da minha formação básica que
interferem até hoje no meu aprendizado da Língua Estrangeira, principalmente.
Percebi o quanto minhas emoções e sentimentos atrapalharam o desenvolvimento de
algumas habilidades, como por exemplo, o speaking. Então, essa pesquisa vem
contribuir bastante para um melhor desempenho como professora de Língua
Estrangeira. (CLARICE, QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL, QUESTÃO
7).
Eu me avaliei e percebi que tenho potencial para avançar. Não me via professor de
Língua Inglesa, mas agora sim. (CRUZ, QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO
FINAL, QUESTÃO 6).

30

Para maiores informações sobre emocionar e linguajar ver capítulo 3 desta dissertação.
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Após o estímulo à reflexão, os participantes começam a se tornar conscientes de suas
habilidades. Esses excertos mostram que, antes da pesquisa, eles não tinham uma dimensão
muito clara e assertiva de sua escolha profissional. Foi durante a pesquisa que eles começaram
a perceber suas potencialidades e até mesmo identificar ações que prejudicavam seu próprio
processo de aprendizado, como aconteceu com Clarice.
A reflexão e seus resultados só foram possíveis de acontecer pelo fato de todos os
envolvidos na pesquisa, pesquisadora e participantes, estarem se movendo em domínios de
emoção que proporcionaram isso. Ao lançar o convite para os discentes do 8º semestre
matriculados na disciplina de estágio supervisionado de Língua Inglesa, eu procurei envolvelos e cativá-los para que houvesse interesse na participação. Eu me dispus a escutar a história
deles e acompanhá-los na primeira experiência da docência de Língua Inglesa. Eles se
colocaram à disposição para contar suas histórias de aprendizagem e de formação inicial, e
provavelmente, eles tinham motivações pessoais para entrar nessa empreitada. Tínhamos
interesse mútuo, havia identificação mútua uma vez que contei minha experiência de estágio e
minha motivação para a pesquisa (ver considerações iniciais) e assim nos movíamos no
domínio de parceria numa colaboração bilateral.
Como pesquisadora eu fluía, a princípio, na emoção do entusiasmo e no desejo de
explicar o papel da reflexão na conscientização das emoções e das ações de estagiários e o
impacto dessa reflexão na formação inicial do professor de Língua Inglesa. Com o passar da
pesquisa, perceber que muitos regentes não davam suporte nem acompanhavam seus
estagiários e em outras situações que o professor supervisor da universidade não comparecia
ao local do estágio, fez-me mover na indignação. Isso porque eu percebia minha experiência
de estágio se repetindo com eles. Por outro lado, as conversas informais me fizeram perceber
que a pesquisa estava fazendo diferença para os participantes e constatei o desenvolvimento
de uma rede relacional sistêmica baseada na aceitação do outro no respeito e na colaboração
mútua, estendendo-se além do compromisso com os protocolos da pesquisa.
Posso ilustrar essa relação com as imagens que Lucas e Mwadia selecionaram para
representar como eles se sentiram enquanto participantes desta pesquisa:
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Figuras 11 e 12: Como Mwadia e Lucas se sentiram enquanto participantes da pesquisa
respectivamente

Mwadia disse “me senti acolhida [...], pois todo o processo me auxiliou no meu
processo de formação. Isso se deu com muita tranquilidade, respeito e afeto por parte da
pesquisadora” (MWADIA, COLAGEM II). Lucas se sentiu parte de um processo em
construção, pois ele vislumbra que esta pesquisa ajudará a “compreender com mais eficácia
questões relativas ao assunto abordado” (LUCAS, COLAGEM II).
É provável que o desenvolvimento desse convívio afetivo se deva ao fluir das
emoções. Maturana (1998) diz que uma dificuldade no fazer pode ser considerada uma
dificuldade no querer. Eu me mostrei disponível para os participantes, muitas vezes a pesquisa
tornou-se pano de fundo, pois eu me movia no domínio da ajuda e da parceria. Eu não estava
ali apenas para a geração de documentos de pesquisa, eu me colocava disposta a ajudá-los, a
compartilhar experiências e aprendizados e eu escutava os seus medos, inseguranças, alegrias
e conquistas, de modo atento às emoções e experiências individuais.

3.5.2. Emoção, reflexão e identidade

Durante a pesquisa eu me posicionei como o observador que busca escutar o outro
dentro do domínio da objetividade entre parênteses31 (MATURANA, 1998), ou seja, eu
considerava cada emoção e experiência do outro como legítima, eu não julgava nem emitia
juízo de valor, apenas conversávamos a respeito das ações e buscava levar cada participante a
compreender e refletir sobre elas. Não havia acertos e erros, havia reflexões para as próximas
ações, havia a aceitação e valorização do outro, como bem explica Aragão (2007, p. 208-209):
Na escuta dentro da objetividade entre parênteses, procura-se compreender os
aspectos que circundam e situam aquele observador e seus dizeres, seus sentimentos,
31

Conforme descrito na fundamentação teórica, Maturana (1998, p.47) define objetividade entre parênteses
como uma explicação ou reformulação de experiência que é aceita como válida de acordo com um critério
de aceitação que o observador tem em seu escutar, “portanto, que a validade das explicações que aceitamos
se configura em nossa aceitação e não independentemente dela”. Nesse caminho explicativo não verdades
absolutas nem relativas, mas muitas verdades diferentes em domínios distintos. Na objetividade entre
parênteses não há a negação do outro.
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suas crenças, sua história, suas ideologias, seu fluir emocional, enfim, as razões e os
fundamentos não racionais que constituem aquela fala como tal. Nesta escuta
consideram-se as circunstâncias, as emoções e as coerências experienciais que
possam validar o que o outro observador diz como uma conduta ou uma experiência
que é considerada por ele como adequada. Ao operar neste domínio acolhedor
observamos as circunstâncias em que se encontra o outro junto a nossa convivência
e o valorizamos. Aqui diminuem-se ou se anulam as assimetrias de papéis entre
pesquisador e pesquisado, professor e aluno, formador de professor e professor ou
licenciando, aluno e aluno, nos quais um seja o detentor do saber, das verdades, e
outro o consumidor destas verdades. Neste domínio passamos a ser vistos como
parceiros envolvidos numa empreitada conjunta.

Na escuta dentro da objetividade entre parênteses, conseguimos estabelecer uma
confiança mútua e isso possibilitou que refletíssemos em conjunto – eles, enquanto
participantes, eu, enquanto pesquisadora, dentro de um espaço relacional. Assim, nesse
domínio em que o outro aparece como alguém que tem importância ao contar sua história, e
assim faz-se possível perceber as emoções e experiências que dão validade ao raciocínio
nosso e do outro.
Acredito que esse tipo de escuta é fundamental no processo de reflexão e formação
inicial de qualquer docente, pois no caminho da objetividade entre parênteses é possível
estabelecer uma confiança mútua e o surgimento da cooperação e transformação na
convivência. Operando neste domínio, considerei meu participante como alguém
significativo, que tinha voz e se destacava ao contar sua história e a percepção de sua
realidade.
Essa conduta trouxe resultados positivos para os participantes, conforme resposta de
Anyta no questionário de avaliação final: “Nas conversas com a pesquisadora externei todo o
meu medo e a forma como fui conduzida, tudo foi se tornando mais fácil. É bem melhor
quando se tem alguém para conversar e desabafar, e esse alguém compreende e ajuda de
alguma forma”.
Sentir-se escutados e valorizados fez com que os participantes se sentissem mais à
vontade para expressar seus sentimentos, medos, ansiedades, expectativas, e tudo o mais que
desejassem, pois eles sabiam que o espaço era deles e para eles, como podemos ver nos
excertos abaixo.
Anyta, Clarice e Mwadia, em conversa informal, afirmaram que se não fossem
participantes de pesquisa não sabem se teriam finalizado o estágio:
N – Verdade. No questionário final você relata que se sentiu desamparada mas por
ser participante da pesquisa, você não desistiu do estágio. Você pensou em desistir
do estágio realmente?
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C – Realmente, por que assim, a professora te fala que você não pode levar para a
sala de aula um plano que eu não tenha visto, autorizado se está tudo certo, tudo ok.
No estágio I, a gente faz uma oficina, um seminário, alguma coisa, mas plano de
aula é outra coisa, né? A gente fica na dúvida e tal e eu me senti muito insegura em
relação a isso e olha que eu já faço planos, mas é oficinas para o PIBID, é diferente,
outra coisa. Então, eu me senti muito desamparada porque mandava um e-mail, não
recebia resposta do professor, ainda tinha a questão de não ter o contato aqui na
universidade por que estava com a ocupação e ela não me respondia aos e-mails.
Então, teve colegas meus que não foram mais.
N – Desistiram mesmo?
C – Desistiram, deixaram de ir para o estágio. (CLARICE, ENTREVISTA FINAL)
N - Você acha que se não tivesse participando da pesquisa, não tivesse que estar
refletindo sobre isso, você teria feito o estágio até o final?
M - Não. Eu não sei se você lembra daquela conversa em que eu estava muito
furiosa comigo mesma pelas coisas estarem dando tão errado, pelo fato deu não
conseguir controlar a minha frustação, faz parte do processo de aprendizado a
confusão. Por eu não estar conseguindo lidar com minha confusão na hora de fazer
os planos de aula, na hora de conseguir ligar as duas coisas - o plano de aula e a sala
de aula - conseguir unir tudo, se eu não tivesse participando da pesquisa eu teria
desistido. Porque eu não teria tido as ferramentas para refletir e saber que é aqui que
está dando errado, então eu abandonaria com certeza (MWADIA, ENTREVISTA
FINAL).

Lucas afirmou na entrevista final que participar da pesquisa abriu horizontes, trouxelhe aprendizado para o próximo estágio e ajudou a tornar o estágio menos difícil:
L – Eu acho que as reflexões elas me ajudaram mais no que diz respeito a minha
prática enquanto docente no geral, mas a minha prática enquanto docente da Língua
Inglesa está carregada de todos esses meus problemas que eu tenho elas ainda
permanecem, mas no que diz respeito a prática docente, a relação com a escola, a
relação com os alunos, a relação com os planos de aula, tudo isso a reflexão que
adveio de tudo isso melhorou muito assim.
(...)
N – Você acha que se você não tivesse participando da pesquisa, não tivesse que
fazer seus diários reflexivos, você teria desistido do estágio?
L – Ah eu não sei dizer, eu acho que eu não desistiria eu ia até o final mesmo com
tudo eu iria bem até o final assim.
N – E o que seria diferente?
L – O que seria diferente? Acho que seria muito difícil pra mim até dar aula, seria
uma coisa muito forçada e não foi forçado esse estágio apesar de difícil pra mim não
foi uma coisa forçada. Se não tivesse as entrevistas essas conversas que são muito
boas é incrível, muito bom mesmo pra refletir pra pensar para se auto questionar e se
não tivesse ia ser muito difícil.

Cruz e Alice disseram que se não precisassem refletir nos diários, talvez não tivessem
conseguido perceber suas emoções e ter consciência de como se sentem como professores:
3 – Você acredita que se não precisasse refletir (escrever os diários, conversas com a
pesquisadora), você teria ações diferentes ou iguais durante a regência? Explique.
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As minhas reações seriam diferentes. Provavelmente, eu não perceberia sentimentos
e emoções que me proporcionaram maior segurança. (ALICE, QUESTIONÁRIO
DE AVALIAÇÃO FINAL).
Diferentes. Penso que o objetivo seria apenas cumprir um protocolo do estágio e
pronto. Mas com a pesquisa, os diários, nos faz meditar na razão do ser professor, e
a autoavaliação que fazemos. (CRUZ, QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO
FINAL).

Todos esses participantes disseram que conseguiram desenvolver segurança para atuar
no estágio devido à pesquisa, pois sabiam que tinham o suporte e companhia da pesquisadora
para qualquer necessidade. Ter a presença da pesquisadora trazia para eles a segurança de não
estarem sós, mas eles estavam atentos às suas responsabilidades de regentes. Todos
cumpriram o estágio, sem desistências, contudo, posso afirmar que chegaram ao fim da
jornada muito consciente de suas escolhas.
10 – Como você se vê enquanto professor ao final do estágio?
Como alguém que acredita na educação, na escola, nos alunos e no poder da
autoavaliação. (ALICE, QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL).
Melhor. Na verdade, antes do estágio eu não me via como professora,
principalmente de Língua Inglesa. Hoje, sei que essa é a minha profissão e que
poderei exercê-la, mesmo diante de tantas dificuldades. (ANYTA,
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL).
Ao final do estágio me vejo com um longo caminho a ser percorrido, com muitos
conhecimentos para serem aprendidos e prática pedagógicas a construir. De uma
coisa eu tenho certeza, o uso da reflexão durante esse caminho será essencial para
alcançar o êxito. (CLARICE, QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL).
Antes eu não me via professor de Língua Inglesa, hoje sim. Após o estágio e com os
resultados obtidos nas aulas, me sinto um iniciante professor nessa área, mas tenho
muito a evoluir. (CRUZ, QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL).
Enquanto professor de Língua Inglesa me vejo como alguém que tem muito em que
melhorar e muito para se aprender. Enquanto professor de maneira geral, me sinto
mais preparado para reger uma disciplina, pois eu aprendi aspectos muito
importantes no que concernem aos procedimentos e práticas que um docente deva
ter para ter bons resultados estruturais ao reger uma disciplina. (LUCAS,
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL).
Me vejo como uma professora engajada, que acredita na educação como único meio
de transformação. (MWADIA, QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL).

No processo de reflexão, novas percepções e compreensões surgem, porém dar-se
conta de sentir-se ou não professor de inglês não é tudo. Essa percepção pode ser considerada
como parte inicial do processo de responsabilização pelas ações próprias em relação às
mudanças, caso essas sejam necessárias e desejadas. A questão que vejo aqui é mover-se na
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disposição do querer, querer fazer, querer refletir e estar aberto a olhar para si na distinção de
si, do outro e do entorno relacional.
Nesse processo não podemos considerar certezas, pois elas negam a reflexão, não
abrem espaço para questionamentos sobre o que se toma como certo. Felizmente, nenhum dos
participantes desta pesquisa tinha certezas inquestionáveis, eles estavam dispostos a participar
da pesquisa em busca de respostas e, acredito, de autoconhecimento.
Foi nesse domínio operacional que Lucas se esforçou muito para estar professor de
inglês no estágio. Ele tem uma relação pessoal de repulsa à língua, apesar de não ter deixado
que seus alunos percebessem isso. Ele conseguiu elaborar planos de aulas bons e buscava
envolver os alunos no aprendizado. Contudo, o seu nível de auto exigência era tão alto que
não lhe permitia valorizar seu trabalho.
Durante o processo do estágio, Lucas achava que todo resultado negativo advinha dele
e ele era o único responsável por isso. Na entrevista final, ele conseguiu reconhecer as
variáveis que podem interferir na sala de aula:
N - E você acha que esses fatores extraclasses, esses imprevistos de os alunos
filarem está relacionado a que?
L - Eu acho que está relacionado a muitos fatores, fatores estruturais da escola,
merenda, a falta de merenda a educação que esses alunos recebem tanto dos
professores quanto dos pais, teve um dia que o professor disse pra eu liberar os
alunos. Tinha duas semanas que eu não tinha dado aula ele disse que eu tinha que
liberar. Não podia, então é todo um processo de educação dos pais, da escola, da
sociedade que desvaloriza a educação, os professores, entendeu? A política da
escola, não tem uma certa organização ali e os próprios alunos as vezes se tornam os
porteiros do colégio, entendeu? Acho que o porteiro ele sai fica lá o aluno 30
minutos como porteiro entendeu? Isso é muito preocupante não tem uma certa
organização lá.
N - Hoje você enxerga esses fatores como externos e alheios a você, mas durante o
estágio quando isso acontecia você levava muito para o lado pessoal, você acha que
realmente você consegue discernir isso hoje?
L - Hoje eu consigo, consigo discernir porque esse é meu primeiro estágio de
regência então é bem diferente dos estágios de observação e aplicar uma (inaudível)
no final, então eu realmente vi como é ser um professor porque eu não tinha
experiência, já fiz(inaudível) mas não tinha toda essa experiência assim, então eu
acho que me ajudou muito assim a não levar as coisas pro lado pessoal, analisar as
coisas no sentido macro mesmo né, estrutural. (LUCAS, ENTREVISTA FINAL).

E reiterou que apesar da tentativa e de considerar o seu estágio como satisfatório, ele
não

deseja estabelecer uma relação amigável com a

Língua

Inglesa, conforme Colagem II:
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Tal qual o gato e o bebê em lados
opostos do sofá, minha relação
PESSOAL com o ensino/aprendizagem
de LÍNGUA INGLESA é: Cada um fica
no seu canto sem incomodar um ao outro,
e assim a vida segue. (LUCAS,
COLAGEM II, grifo do participante).

Figura 13: Representação de Lucas de sua relação pessoal com a LI

De acordo com Maturana (1998, p. 61) o espaço de convivência e a configuração das
relações interacionais influenciam em nossa corporalidade, seguindo um curso contingente
com essa história. “No fundo é a isso que fazemos referência quando dizemos ‘isto está
incorporado nela’”. O viver acontece em decorrência de uma história de mudanças estruturais,
na qual organismo e meio se modificam mutuamente. Essa congruência entre organismo e
meio geram mudanças recíprocas, que são suscitadas pelas emoções, percebidas na linguagem
e passam a permear as identidades.
Dito de outro modo, quando os participantes começaram a frequentar o local do
estágio, a ter contato com os professores, alunos, com a pesquisadora e com a escola, eles
começaram a entrar em congruência com o meio e com os outros organismos e, nessa relação
sistêmica, através da reflexão e da linguagem, foi possível eles tomarem consciência do
mundo em que vivem e das circunstâncias e, assim, tomar decisões de como agir.
Lucas e Mwadia estagiaram na mesma unidade escolar, com a mesma regente e
praticamente o mesmo público, variando apenas a série. A estrutura escolar, adversidades,
mudanças de calendário, entre outros imprevistos aconteceram para ambos. A diferença entre
eles era apenas a sua relação pessoal com a língua. Lucas tinha repulsa, Mwadia tinha
proximidade. Lecionar Língua Inglesa era a primeira experiência para ambos.
No entanto, o domínio de ação em que ambos se moviam fez diferença em suas ações.
Lucas e Mwadia não sabiam como lidar com a indisciplina. Conversar e refletir sobre isso fez
ambos tomarem posicionamentos distintos. Lucas sentia-se desrespeitado com algumas
atitudes de seus alunos como mexer em suas coisas na mesa do professor sem permissão.
Mwadia sentia-se incomodada por que o barulho era tanto em sua sala que os alunos não
conseguiam ouvi-la.
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Todos os dois tentaram regras de convivência e estabelecer limites e ambos
conseguiram. Mas o fato de Mwadia mover-se no domínio do querer permitiu-lhe definir sua
identidade para além de estagiária, ela era professora. Lucas não ia além da sala de aula, não
interagia na sala dos professores e, apesar dos convites, não participou de reuniões ou AC´s.
Ver-se como estagiário e passageiro naquele espaço limitou suas ações e sua experiência
docente. Mwadia foi o oposto, ao tomar posse de sua posição ela participou de AC´s,
conselho de professores, reuniões com a direção da escola e até de um projeto interdisciplinar.
Apesar de a professora regente não acompanhar Lucas e Mwadia de forma constante,
eles tiveram o espaço da escola aberto para eles. Clarice e Anyta também estagiaram em
unidade escolar igual, porém com regentes distintos. Clarice teve os espaços dos AC´s abertos
a ela, Anyta não, mas os regentes de ambas fizeram-se presentes. Todos os outros
participantes tiveram suas experiências de ensino restritas à sala de aula. No entanto, apenas
Lucas terminou o estágio com dúvidas a respeito de ser um futuro professor de Língua
Inglesa.
N – Você acha que você vai ser professor de Língua Inglesa?
L – Eu acho que não porque eu pretendo me enveredar por outros caminhos aí
entendeu? Mas de Língua Inglesa eu não acho que eu serei assim mas eu não sei né
a vida tem várias surpresas. (LUCAS, ENTREVISTA FINAL).

Alice saiu do estágio encantada e motivada para dar aulas – “não vejo a hora de ter
uma turma minha” (CONVERSA INFORMAL) - assim como Anyta que no início tinha
tantas dificuldades a serem superadas e, no final do estágio, distribuiu currículo para lecionar
inglês:
N – O que o estágio te fez mudar de forma positiva?
A – Segurança, minha visão dar aula de inglês. Esse foi o ponto chave porque eu
sempre falei, lá na sala sempre rola essas discussões (o que você vai querer fazer?)
vou querer fazer mestrado. Eu falava que nunca ia querer dar aula de inglês. Se
falasse surgiu uma vaga para inglês aqui. Eu já enviei dois curriculum essa semana
para dar aula de inglês ai falei ah mudei. Há necessidade e mudança também, porque
hoje eu sou diferente do que eu era há dias atrás. Imagina o semestre passado. A
gente perde muito tempo no início do curso com coisas teóricas que o divisor de
águas nas nossas vidas é o estágio. É ali realmente que você sabe se quer estar na
sala de aula ou não principalmente na Língua Inglesa. (ANYTA, ENTREVISTA
FINAL)

Cruz disse-me, em conversa informal, que recebeu o convite para continuar
substituindo o professor na escola técnica e de pronto aceitou a proposta. Clarice conseguiu
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perceber que seu modo de agir na universidade limitava sua aprendizagem e começou a ficar
atenta a isso, pois deseja aprender mais para ensinar melhor.
7- Você acredita que seu desempenho futuro como um professor de inglês será
diferente como resultado desta pesquisa? Explique.
Claro que sim, pois no momento que parei para refletir sobre meu fazer docente e
minhas crenças, pude compreender algumas coisas da minha formação básica que
interferem até hoje no meu aprendizado da língua estrangeira, principalmente.
Percebi o quanto minhas emoções e sentimentos atrapalharam o desenvolvimento de
algumas habilidades, como por exemplo, o speaking. Então, essa pesquisa vem
contribuir bastante para um melhor desempenho como professora de língua
estrangeira. (CLARICE, QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL)

Lucas disse que pretende se “enveredar por outros caminhos, mas quem sabe, a vida é
cheia de surpresas” (ENTREVISTA FINAL). Mwadia, além da certeza de sua escolha, busca
novos desafios, pois deseja agora estagiar em uma escola com recursos materiais escassos e
afirma que só deseja trabalhar na rede pública de ensino:
N – Qual foi a maior contribuição do estágio para a professora Mwadia?
M – Fazer me ver como professora de inglês na verdade. E até nas outras disciplinas
ligadas ao curso de Letras, porque assim me ajudou a construir minha identidade, a
ter autoafirmação enquanto professora no geral, porque eu tinha muito medo. Agora
já tinha uma coisa que eu tinha programado na minha cabeça: eu quero fazer estágio
em escola difícil, que a realidade seja bem difícil. Ali era a questão da indisciplina,
acho que eu preciso ter uma experiência em uma escola que tenha muita dificuldade
em material e esse tipo de coisa, porque aquela escola tem tudo, todo o material que
você pede pra diretoria sempre tem. Lá tinha todos os recursos. Eu sempre usava
data show, etc. Eu acho que eu tenho a necessidade de fazer o estágio onde eu não
consiga essas coisas, trabalhar na precariedade. Eu preciso disso para saber o que eu
posso enfrentar lá na frente. Na verdade, essa experiência do estágio e todo o
processo de reflexão ajudou a construir minha identidade como professora. Era uma
idealização. A gente teoriza muito aqui, mas eu não tinha parado para pensar nisso e
essa experiência me conduziu a isso e a grande contribuição foi isso, a construção da
minha identidade como prof. (MWADIA, Entrevista final).

Nesse sentido, lembro-me de Clandinin e Connely (2000, p. 13) que concebem
identidade como “histórias pelas quais vivemos”. Todos os outros participantes, exceto Lucas,
chegaram ao fim da pesquisa sentindo-se professores e com o desejo latente da docência “não
vejo a hora de ter uma turma minha” (ALICE), “agora me sinto professor” (CRUZ), “só essa
semana já distribuí dois currículos” (ANYTA). Contudo, apenas Mwadia enfatizou a questão
de identidade de professor, que surgiu e foi firmada pela experiência do estágio.
Pela Biologia do Conhecer, Maturana nos diz que somos indivíduos na coletividade e
assim somos atravessados por nossas próprias histórias e pela congruência das relações. Ao
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narrar as histórias e relatar suas experiências, cada participante pôde se conscientizar e agir
coerentemente na distinção de si e de suas emoções enquanto aprendiz e enquanto professor.

3.5.3. Emoções entre o aprender e o ensinar

A tentativa de fazer um estudo dentro de uma perspectiva sistêmica para compreender
o fenômeno de aprender a ensinar a Língua Inglesa baseia-se na vontade de alargar visões
acerca dos processos que permeiam a formação inicial de um docente de LI. Ir além de
questões dicotomizadoras como teoria e prática, professor e aluno, conhecimento e
racionalidade. Desse modo, preferi apostar no viés das emoções, postuladas em Maturana
(1998) como disposições que ocorrem na corporalidade e que antecedem as ações, que são
expressas em interações recorrentes de si com o outro em um meio, através da linguagem.
Ao escolher instrumentos variados de geração de documentos de pesquisa, vislumbrei
a possibilidade de perceber as emoções que os participantes tinham enquanto aprendizes
durante suas experiências de ensino e se essas emoções se estendiam ou se modificavam na
experiência do ensino. Como o estágio supervisionado de regência é um espaço fronteiriço do
momento entre o ser-aluno e o ser-professor, vou, a partir de agora, discorrer sobre as
mudanças ou constâncias das emoções dos participantes neste momento peculiar de
transeunte.
Pela narrativa de aprendizagem dos participantes de pesquisa, vê-se que nenhum deles
teve experiências positivas de aprendizagem durante a educação básica e nem tinham
expectativas de aprender a Língua Inglesa na Universidade. Percebi durante as nossas
conversas informais que, exceto Mwadia, todos os outros esperavam aprender a ler, escrever,
ouvir e falar de um modo idealizado e, como isso não aconteceu, de acordo com seu próprio
critério, Alice, Anyta, Clarice, Cruz e Lucas acreditavam que não sabiam a língua quando
chegaram ao momento do estágio supervisionado de regência.
Conforme explicitado no perfil de cada participante (ver 5.6), Alice, Anyta, Clarice e
Cruz passaram os primeiros semestres da graduação com sentimentos de ansiedade, medo,
frustação, vergonha, desconforto, sensação de julgamento e insegurança. Esses sentimentos se
assemelham aos sentimentos dos participantes de pesquisa de Aragão (2008) como Arwen,
Sollylove, Júlia e Carlos.
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Meu participante Lucas assemelhou-se ao participante Cheguevara, de Aragão (2008).
Ambos tinham consciência de suas identidades e crenças e por isso rejeitavam o aprendizado
da LI. Cheguevara desistiu da disciplina em que estava matriculado. Lucas reconheceu que
não se dedicava ao estudo da língua, pois tinha aversão à mesma, porém sabia da sua
importância e tentava se esforçar. Ambos não conseguiram modificar o seu espaço de ação em
relação a isso, mas criaram autoconsciência de suas vontades e responsabilidade por suas
ações.
Mwadia tinha conseguido aprender inglês de forma autodidata, e isso lhe trouxe,
alegria quanto frustração na Universidade. Alegria, pois fora nivelada para uma gradação
linguística surpreendente para ela, frustrada, pois esperava desenvolver-se mais na
Universidade e não conseguiu.
Assim, as emoções que prevaleceram durante o processo de aprendizado de inglês dos
participantes desta pesquisa foram: medo, ansiedade, frustação e insegurança. Durante o
período de observação, todos eles passaram por fases emocionais semelhantes às de suas
experiências de aprendizagem. Eles moviam-se no medo de não dar conta, de ser
desrespeitado, de mostrar insegurança linguística, além de ansiedade para começar a regência.
À medida que a observação ia acontecendo, os participantes faziam os registros em
seus diários e nos encontrávamos para conversar. Eles começaram a refletir sobre seus
processos e passaram por um momento de transição. Alice tinha muitas ideias para colocar em
prática e isso a deixava ansiosa, tanto que durante o estágio ela se movia na tristeza e na
alegria ao perceber que algumas atividades funcionaram, mas que também imprevistos
aconteceram. Ela aprendeu a lidar com essas situações e avalia sua experiência de forma
positiva. Como futura professora, Alice move-se no entusiasmo e na crença na educação e no
alunado.
Em sua experiência de aprendiz, Anyta movia-se na tristeza, pois tinha a esperança de
aprendizado efetivo da língua na Universidade, porém as emoções nas quais ela se movia na
observação e na regência foram de apreensão, ansiedade e medo. Com a regência em curso,
Anyta foi descobrindo que podia estudar e aprender inglês para ensinar aos seus alunos. Ainda
movia-se na ansiedade no início de cada aula e na frustração quando não conseguia cumprir
tudo que havia planejado. Contudo, em suas reflexões ela conseguiu perceber que os
imprevistos fazem parte do cotidiano escolar e se deu conta de suas potencialidades, tanto que
já se sente professora de inglês e, após o estágio, distribuiu alguns currículos.
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Clarice sentia-se julgada pelos seus colegas na Universidade e, no início do estágio,
movia-se nesse mesmo domínio. Ela tinha medo de ser julgada pelo professor regente e pela
pesquisadora. Contudo, manteve o foco nas necessidades dos alunos e passou a mover-se na
emoção de ajudá-los, de fazer o inglês ser significativo para eles. Os imprevistos e as
condições estruturais da sala de aula interferiram nas emoções de Clarice, porém, ela
conseguiu refletir sobre isso. Reconhece que se sentia incomodada pelo comportamento dos
alunos, mas tentava contornar as situações. Após a experiência do estágio, Clarice demonstra
consciência do momento de transição que está passando e prepara-se para ser professora.
Posso afirmar que Cruz foi o único participante que não teve as emoções da
aprendizagem refletidas em sua prática de ensino. Enquanto aprendiz, Cruz movia-se na
timidez e na individualidade. Na regência ele mostrou-se apreensivo e pensativo no sentido de
preparar o melhor para seus alunos. Ele movia-se no domínio da motivação, pois acreditava
que o sucesso da turma era seu sucesso também e isso lhe fazia esforçar-se e até arriscar-se
quando os alunos solicitavam dele um assunto que não estava planejado para aquele dia.
Durante o estágio, Cruz descobriu-se professor e deseja dedicar-se mais para aprender mais.
Lucas, desde o princípio, tinha consciência de sua relação de aversão pela Língua
Inglesa e por isso ele movia-se na desmotivação. A impressão que tive a partir de nossas
conversas é que na graduação ele esforçava-se apenas o suficiente para passar nas disciplinas
de Língua Inglesa, pois sabia da necessidade dessas aprovações para avançar no curso.
Enquanto professor, no estágio, ele movia-se também pela desmotivação, pois não sabia como
poderia ensinar algo que ele não sabia e não gostava. Mas pela sua ética, movia-se também no
comprometimento de tentar fazer o melhor, principalmente por causa dos alunos. A
experiência da regência foi recheada de imprevistos e emoções dissonantes, ora Lucas
sentindo-se vitorioso, animado, ora sentindo-se frustrado e desrespeitado. As reflexões
levaram-no a perceber que nem tudo de ruim que aconteceu fora de sua responsabilidade. Ele
conseguiu ter aprendizados para sua futura docência, porém tem clareza de que não atuaria na
área da Língua Inglesa.
Mwadia moveu-se no domínio da frustração na Universidade, mas por motivo
diferente dos outros participantes, ela esperava um grau de dificuldade maior durante seu
processo de aprendizado. Apesar de não ter uma insegurança muito grande acerca de seu
domínio linguístico, foi durante a experiência do estágio que Mwadia se deu conta que o
inglês para uso pessoal não é o mesmo que para o ensino.
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No início da docência, Mwadia movia-se no medo e na insegurança, pois não sabia
como lidar com a indisciplina. Com os diários e conversas, ela começou a perceber que podia
mudar de ação e estabelecer uma relação de parceria com a sala, sem que houvesse
autoritarismo. Quando Mwadia começou a agir como professora e não como estagiária, ela
passou a ter consciência de seu papel, de sua identidade e agir no domínio da segurança. Ela
sabe que ainda há muitos obstáculos a vencer e o medo da violência (ela tem medo que uma
situação de violência professor-aluno aconteça com ela) ainda não foi superado.
Contudo, ela descobriu que a reflexão ajuda a perceber outras dimensões e nos move
para outras ações. Curioso é que a mesma imagem que ela utilizou na Colagem I para
representar seus medos antes da regência, é a mesma que ela se utiliza para se representar
como professora. A experiência do estágio lhe fez descobrir o lado heroico da educação.
Para mim enquanto pesquisadora, o que ficou explícito é que até o momento da
regência o ser-aluno não consegue projetar o ser-professor. As emoções de aprendiz ainda
estão muito presentes no domínio de ação dos participantes até o momento da observação. A
partir do momento em que a regência se inicia e durante o processo de dar aulas, a docência
torna-se algo mais concreto e real para eles. A partir daí eles começam a agir como
professores, com emoções por vezes semelhantes às do momento de aprendiz, mas com a
consciência e a responsabilidade de docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas considerações finais, respondo às minhas perguntas de pesquisa, trato das
limitações desse estudo e teço sugestões para futuras pesquisas e ações sobre as emoções de
professores de Língua Inglesa.
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PERGUNTAS DE PESQUISA

Depois da geração e interpretação dos documentos de pesquisa, retomo as perguntas
de pesquisa de forma objetiva, porém recapitulando pontos epistemológicos importantes para
entendimento de tais proposições.
1) Como o emocionar e as histórias pessoais modulam o agir dos participantes da
pesquisa dentro da experiência do estágio supervisionado?
Corroborando o referencial teórico que define emoção como “disposições corporais
dinâmicas que definem os diferentes domínios de ação que nos movemos” (MATURANA,
1998, p. 15), entendo que os domínios de ação que os participantes desta pesquisa se moviam
mostraram-se dinâmicos, fluídos, construídos na interação e definidores das ações.
As histórias pessoais contadas na narrativa autobiográfica foram a porta de entrada
para entender as crenças, verdades, certezas e emoções que modulavam a ação desses
participantes. Fluir de uma emoção a outra, mover-se em domínios de ações diferentes,
dependeu da disposição de cada um e do modo como eles se relacionavam com os
acontecimentos a sua volta.
Alguns participantes, como Alice, Clarice e Cruz iniciaram o estágio fluindo na
ansiedade de colocar em prática o que aprenderam na graduação. Outros como Anyta, Lucas e
Mwadia, fluíam no medo da indisciplina ou de não saber dar aula. À medida que iam
interagindo com os alunos, os professores e a pesquisadora, as emoções iam se modificando
junto com a percepção da mudança desse fluir e o resultado das emoções nas ações que
argumento serem devido aos momentos de reflexão propiciados pelos protocolos da pesquisa.
Nessa convivência constante, houve o estabelecimento de uma relação afetiva baseada
no amor, que segundo Maturana (1998, p.23-24) é:
o amor é constitutivo da vida humana, mas não é nada especial. O amor é o
fundamento do social, mas nem toda convivência é social. O amor é a emoção
que constitui o domínio de condutas em que se dá a operacionalidade da
aceitação do outro como legítimo outro na convivência, e é esse modo de
convivência que conotamos quando falamos do social. Por isso, digo que o
amor é a emoção que funda o social. Sem a aceitação do outro na convivência,
não há fenômeno social.
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Esse sentimento que funda a convivência humana nas relações sociais nos propiciou pesquisadora e participantes – mover-nos no domínio da interação, parceria e colaboração
mútuas. No contato com instrumentos que fomentam a reflexão, os participantes puderam
perceber suas emoções e como agiam naquele fluir emocional e transformá-lo, para, a partir
daí, colocar em prática ações que se adequassem melhor aos seus desejos. O desenvolvimento
de práticas reflexivas constantes leva tempo e não se exauriu no tempo da pesquisa. Todos os
participantes conseguiram compreender que o processo de emoção-ação-reflexão-ação tornaos mais conscientes de seu fazer e de seu querer, de quem são e de como trabalhar para
edificar sua formação.
2) Quais as relações entre emoção, autoconsciência e transformação no processo
reflexivo acerca do ensino/aprendizagem de Língua Inglesa?
A relação entre emoção, autoconsciência e transformação é uma relação
interdependente que só pode acontecer mediante o desenvolvimento da habilidade de
reflexão, norteada pela linguagem. A linguagem surge nas relações com os outros. Quando o
participante consegue distinguir-se do outro, distinguir suas ações das do outro e sistematiza
isso pela linguagem nos instrumentos de pesquisa, ele consegue se dar conta do que faz,
porque faz e como faz – fluir emocional modulando as ações. Quando ele pensa sobre esse
fazer e deseja mudar suas ações, ele começa a exercitar a reflexão sobre sua ação – distinção
do que distingue. É nesse ponto que emerge a autoconsciência e é ela que permite a
transformação
A história dessas mudanças (perceber a emoção, refletir, ter autoconsciência e
transformar suas ações) resulta no conhecer e no aprender. Sem a reflexão, a relação emoçãoautoconsciência- transformação não é possível, contudo é preciso salientar que esse processo
é lento, permeado de instabilidades, conflitos, incertezas que levam a (re)construção de si, de
sua identidade, de seu (não) querer e de seu fazer.
Nesse sentido, é pela reflexão que podemos nos tornar responsáveis por nossas ações e
autores de nossas próprias histórias, pois passamos a ser conscientes do mundo em que
vivemos e das circunstâncias em que estamos inseridos. Aceitá-las ou rejeitá-las passa a ser
uma questão de escolha, responsável e consciente.
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3) Como a investigação da experiência do estágio supervisionado pode contribuir
para uma formação profissional mais crítico-reflexiva?
A investigação que essa pesquisa propôs se une aos estudos de Aragão (2007, 2008,
2011, 2014), Coelho (2014), Miccoli (1997, 2010, 2014) e Rezende (2014) no tocante a
evidenciar a importância da reflexão no processo de formação do professor de Língua
Estrangeira.
Propiciar aos participantes desta pesquisa instrumentos que fomentaram a reflexão, fez
muita diferença para a experiência de cada um deles. Todos eles afirmaram, no final da
pesquisa, a diferença que ela trouxe para sua formação deles e como eles se sentiam mais
seguros, conscientes e responsáveis por suas escolhas.
A grande contribuição desta pesquisa para uma formação mais crítico-reflexiva está na
comprovação de que a aplicação de instrumentos que favorecem ao exercício de reflexão
crescente, suscita segurança, autoconhecimento e (re)significação de ações.
Sabendo das limitações de tempo e do deslocamento dos professores formadores, esta
pesquisa também mostrou ser viável o uso da tecnologia – Whatsapp, para permitir um
acompanhamento mais instantâneo dos estagiários, diminuindo a sensação de solidão e
abandono (REICHMANN, 2015) e alargando o acompanhamento para além dos encontros
dentro das paredes da sala de aula na universidade.
Eu, como pesquisadora, chorei ao terminar o acompanhamento dos participantes, ao
ouvir os agradecimentos por estar com eles, por acompanhá-los e fazê-los sentir-se seguros.
Pela interpretação e discussão dos documentos de pesquisa, é possível perceber que eu apenas
me movia na emoção da parceria e da escuta. A reflexão, autodescobertas, e (não)
confirmação de escolhas se deram individualmente, no tempo e querer de cada um.
Contribuir com uma formação mais crítico-reflexiva pode ser mais simples do que se
pensa e menos trabalhoso do que se avalia. É preciso apenas fluir na emoção do querer.

LIMITAÇÕES DA PESQUISA

As limitações iniciais que aconteceram nesta pesquisa foram (i) o desalinhamento dos
calendários universitário e escolar que causaram (ii) redução no tempo de observação pelos
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estagiários a fim de conseguir reger uma unidade letiva e (iii) a possibilidade de não
participação do professor regente em instrumentos de geração de documentos de pesquisa que
foram desenvolvidos, no intuito de ter uma visão ampliada e de diversos agentes do sistema
relacional do estágio supervisionado de regência.
No decorrer da pesquisa, houve o movimento de ocupação da Universidade, devido a
um movimento nacional que fazia reivindicações pela conjuntura política do país. Isso não
permitiu o encontro semanal na Universidade, que foi minimizado pelo uso do Whastapp –
pois facilitou a comunicação instantânea e permitiu o acompanhamento constante dos
participantes.
Apesar de muitos professores regentes estarem presentes na sala de seus estagiários,
infelizmente não houve disposição de nenhum deles em auxiliar os participantes na
construção dos planos, no feedback do andamento das aulas e também não houve interesse em
preencher o instrumento de geração de documentos de pesquisa dessa pesquisa. Portanto, uma
limitação dessa pesquisa foi que, apesar de considerar o estágio como um sistema com vários
componentes, os documentos de pesquisa, e a interpretação destes, ficaram restritas aos
estagiários e à pesquisadora.
Finalizadas as observações sobre as limitações, aponto, a seguir, algumas implicações
desta pesquisa.

IMPLICAÇÕES DA PESQUISA

Como contribuição teórica para os estudos sobre emoções na Linguística Aplicada em
nível nacional, esta pesquisa contribui para o aprofundamento dos estudos de Aragão (2007,
2008, 2011, 2014, NO PRELO), Aragão e Cajazeira (NO PRELO), Coelho (2011, 2014),
Miccoli (2010,2014) e Rezende (2014) que se debruçam sobre o entendimento do papel das
emoções em estudantes e professores de Língua Inglesa, em contexto de formação inicial ou
continuada, com aportes teóricos baseados na experiência, em abordagens sistêmicas e,
particularmente, na Biologia do Conhecer.
O impacto desta pesquisa diante do cenário de estudos sobre emoções na sala de aula
e, em especial, no ensino de inglês como língua estrangeira, no Brasil é evidenciar a
importância da reflexão e do papel das emoções em momento importante da formação inicial
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do futuro professor: o estágio supervisionado de regência, que muitas vezes é sua primeira
experiência docente. Os estudos citados anteriormente concordam com Maturana (1998)
acerca das emoções como disposições corporais para as ações. Os autores citados
evidenciaram em seus estudos a necessidade de maior atenção às emoções e à reflexão, e
como um olhar mais direcionado para isso pode promover transformação e consciência.
Minha pesquisa reitera a importância do papel da reflexão na conscientização das
emoções e ações de estagiários, e como isso tem repercussões sobre a formação inicial do
professor de Língua Inglesa. Contudo, nenhum dos estudos citados pesquisou o momento
entre o ser-aluno e ser-professor. É preciso considerar um novo modelo de formação docente
que ultrapasse o tecnicismo, a prática como aplicação de métodos e a visão crítica de uma
prática situada.
Desse modo, reforço a necessidade de um olhar mais cuidadoso para a formação
inicial, de modo mais especial para o momento do estágio supervisionado, levando em
consideração um modelo de formação pautado na reflexão para a (transform)ação, pois os
resultados deste estudo mostraram que o exercício da reflexão promove tomada de
consciência e da responsabilidade das ações pessoais em relação ao outro e ao meio, e
promove transformação no trabalho cotidiano docente.
Alice, Anyta, Clarice, Cruz, Lucas e Mwadia permitiram que suas jornadas
contribuíssem para mostrar a comunidade acadêmica como a presença dessas conversas com
o professor supervisor – que neste caso, foi exercido pela pesquisadora - podem transformar
experiências que poderiam ser negativas, em experiências positivas, de empoderamento e de
descobertas, pois, conforme Aragão (2008, 2011, 2014) emoções negativas desempenham um
papel limitador ao passo que emoções positivas podem resultar em ações de empoderamento,
segurança e expansão.
Penso que a minha experiência (que motivou esta pesquisa) e muitos dos domínios nos
quais os meus participantes de pesquisa se moviam antes de refletirem sobre suas emoções, se
assemelham com a realidade de estagiários de Língua Inglesa em tantas outras universidades.
Nesse sentido, como contribuições práticas, esta pesquisa deseja ecoar a necessidade de olhar
o estágio supervisionado de regência, como um sistema relacional que envolve agentes
diversos interligados que se influenciam mutuamente, incidindo, assim, as ações de cada um
desses agentes na formação e decisão docente dos estagiários.
Por isso, reitero a necessidade de mais estudos que investiguem o papel das emoções e
a importância da reflexão na formação inicial, a fim de que esse assunto ganhe maior
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visibilidade no campo da Linguística Aplicada e as práticas dos professores supervisores e
professores regentes sejam modificadas com vistas a contribuir significativamente para uma
formação profissional mais crítico-reflexiva. Nessa direção, faço as seguintes sugestões para
futuras pesquisas nessa área:
(1) pesquisas que enfatizem a importância de mais disciplinas práticas na formação
inicial e como isso poderia minimizar o índice de abandono da profissão nos cinco primeiros
anos de atuação docente;
(2) pesquisas que proponham a incorporação, na formação inicial, de disciplinas que
abordem o papel das emoções nas ações para suscitar autoconsciência e a reflexão como
prática constante de aprendizagem nos licenciandos;
(3) pesquisas que investiguem as emoções dos professores supervisores e regentes no
momento de orientação do estágio.
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APÊNDICES

APÊNDICE I
Roteiro para Escrever a Narrativa Autobiográfica32
Pesquisadora: Núbia Enedina Santos Souza
Mestranda PPGL- UESC
Orientador: Profº Dr. Rodrigo Camargo Aragão
Já que o que nos interessa é a reflexão sobre o processo de ensino da Língua
Inglesa, a narrativa deve ser escrita em língua portuguesa, para obter maior fluência. Em
folha separada, a narrativa pode ser escrita à mão ou no computador. O importante é
escrever, refletir, ser sincero e curtir a oportunidade de escrever um pequeno memorial de
sua experiência profissional no fim do curso.
Na narrativa autobiográfica haverá o registro pessoal e de aprendizado:
 Conte um pouco de sua história pessoal e escolar (conte onde nasceu,
onde estudou, onde mora, com quem, o que gosta de fazer, coisas que lhe
interessam...)
 Conte sobre suas experiências com a Língua Inglesa, onde estudou
(escola regular, curso de línguas, outros), como eram as aulas, o que achava
destas aulas, como era sua relação com os professores e colegas, quais razões
lhe levaram a aprender inglês;
 Porque escolheu o curso de Letras da UESC? Como foram as aulas de
Língua Inglesa durante a graduação? Porque escolheu a Língua Inglesa e não
outra língua? Já é ou pretende ser professor de inglês (porque)? Você acha que
a universidade lhe preparou para reger uma sala de aula?
 Como você acredita que aprendemos uma segunda língua? Você gosta
de aprender inglês (justifique)? Quais atividades de aprendizagem de inglês
mais lhe interessam? Qual seu contato no cotidiano com a Língua Inglesa?
Como você descreveria sua atitude com relação a Língua Inglesa e aos países
que falam a Língua Inglesa?
32

Roteiro adaptado de ARAGÃO (2007)
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APÊNDICE II
Roteiro para Manutenção de um Diário Pessoal de Aprendizagem Reflexiva33
Pesquisadora: Núbia Enedina Santos Souza
Mestranda PPGL- UESC
Orientador: Profº Dr. Rodrigo Camargo Aragão
O que importa no diário é registrar suas sensações diárias sobre o ensino, então
procure gravar as reflexões, em português, no seu diário. Manter um diário é embarcar
numa aventura mágica de autoconhecimento.
O primeiro passo é participar do grupo no whatsapp com os professores da
disciplina LTA 613. Procure GRAVAR SEU DIÁRIO REFLEXIVO após toda aula (no
estágio) sobre o que ocorreu na sala/ escola e como isso foi para você. Mantenha sua
memória fresca. Se possível, elabore esta reflexão logo após a aula/ visita a escola.
Procure sempre contar como sentiu a aula daquele dia.
Reflita sobre sua presença na sala. Relate como percebeu a aula, os alunos, os
colegas, o professor, como se sentiu nesta aula, o que chamou sua atenção.
Faça uma auto avaliação sobre o que fez e como se sentiu nesta aula. Procure
refletir cotidianamente sobre as seguintes questões: a) Pense nas atividades realizadas
hoje. O que achou delas? Como se sentiu nestas atividades? Porque? B) Quais atividades
achou mais interessante / motivante / prazerosas ou desinteressantes e desconfortáveis?
Porque? C) O que acredita ter aprendido hoje? Porque? D) O que precisa desenvolver
mais?
GRAVAÇÕES PARA O DIÁRIO REFLEXIVO ORAL
Ao início de cada gravação você deverá fazer a seguinte identificação:
Relato sobre xxxxxx, data xx/ xx/ 2016.


Gravação do RELATO 1 – falar das primeiras impressões da escola, porque escolheu
esta unidade escolar, como foi recebido, como se sentiu....



Gravação do RELATO 2 – falar sobre o contato com o professor regente: as
impressões, a recepção, como foi a entrevista....

33

Roteiro Adaptado de ARAGÃO (2007)
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Gravação do RELATO 3 – falar sobre as observações do plano de disciplina e do
material didático



Gravação do RELATO 4 – falar sobre as primeiras observações da escola e do AC.



Depois de cada semana de observação/ regência, gravar um RELATO do diário
reflexivo – falar sobre o que lhe chamou a atenção, como se sentiu naquela semana,....
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APÊNDICE III
ROTEIRO PARA COLAGEM DESCRITIVA I - antes da regência34
Pesquisadora: Núbia Enedina Santos Souza
Mestranda PPGL- UESC
Orientador: Profº Dr. Rodrigo Camargo Aragão

Numa folha cole uma ou mais imagens e palavras que possam ilustrar as seguintes
questões:
A) Como você se sente antes de iniciar as aulas como professor(a)-estagiário(a) na
escola? Cole aqui uma imagem que represente esse sentimento predominante.
B) Como você se vê enquanto professor de inglês na escola pública? Cole uma
imagem que represente esse professor.

34

Roteiro adaptado de ARAGÃO (2007)
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APÊNDICE IV
ROTEIRO PARA COLAGEM DESCRITIVA II - após a regência
Pesquisadora: Núbia Enedina Santos Souza
Mestranda PPGL- UESC
Orientador: Profº Dr. Rodrigo Camargo Aragão

Numa folha cole uma ou mais imagens (pode acrescentar palavras/ texto
explicativo) que possam ilustrar as seguintes questões:
A) Como você se sentiu durante o processo do Estágio Supervisionado de Regência
de Língua Inglesa. Represente os sentimentos com imagens que indiquem as emoções
vividas durante as fases de (1) OBSERVAÇÃO; (2) REGÊNCIA; (3) FINALIZAÇÃO
DA REGÊNCIA. Reflita sobre as possíveis fontes desses sentimentos representados nas
imagens.
B) Cole uma imagem que demonstre sua relação pessoal (ao fim do estágio) com o
ensino/aprendizagem da Língua Inglesa.
C) Cole uma imagem que represente o momento mais importante do estágio para
você. Justifique essa escolha.

D) Como você se sente enquanto professor de inglês na escola pública após a
regência? Cole uma imagem que represente esse professor e seu sentimento com relação a
essa imagem.
E) Escolha uma imagem que represente como você se sente (sentiu) como
participante dessa pesquisa.
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APÊNDICE V
Questionário de Avaliação Final35
Pesquisadora: Núbia Enedina Santos Souza
Mestranda PPGL- UESC
Orientador: Profº Dr. Rodrigo Camargo Aragão
Pare, pense, reflita e responda às seguintes questões:
1- Como você avalia o seu estágio de regência de Língua Inglesa? Quais foram os
pontos positivos e negativos?
2- Participar da pesquisa lhe levou a refletir? De que modo?
3- Você acredita que se não precisasse refletir (escrever os diários, conversas com a
pesquisadora), você teria ações diferentes ou iguais durante a regência? Explique.
4- Você acredita que esta reflexão tenha tido um efeito positivo no seu processo de se
tornar professor (profissional)? Como?
5- Compare-se com os outros alunos da sala que não participaram desta pesquisa. Você
percebeu alguma diferença entre você e seus colegas na maneira como abordou seu
processo de ensino e aprendizagem de inglês neste semestre?
6- Compare-se consigo próprio antes de começar esta pesquisa. Como você mudou?
Descreva esta mudança.
7- Você acredita que seu desempenho futuro como um professor de inglês será diferente
como resultado desta pesquisa? Explique.
8- Você acredita que outros estudantes-professores podem melhorar seu desempenho
através da integração da reflexão com a prática da sala de aula? Porquê?
9- Você teria alguma sugestão para mudar ou adicionar no uso da reflexão como parte
das atividades de ensino/aprendizagem de línguas?
10- Como você se vê enquanto professor ao final do estágio?

35

Roteiro adaptado de ARAGÃO (2007)
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APÊNDICE VI
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

Emoções entre o Ser-Aluno e Ser-Professor: transformações entre o aprender e o
ensinar Inglês
Prezado (a),
Na primeira semana de aula da disciplina de Estágio Supervisionado de
Regência, você foi convidado a participar desta pesquisa, realizada por Núbia
Enedina Santos Souza, sob orientação do Professor Dr. Rodrigo Camargo
Aragão, com vistas à realização de dissertação no Programa e Mestrado em
Letras: Linguagens e Representações.
Essa pesquisa pretende investigar e coletar dados sobre como as emoções
são vivenciadas e refletidas na transformação da convivência do estagiário
dentro do sistema complexo que se estabelece em torno do contexto do estágio
supervisionado de regência e tem como objetivo geral discutir o papel das
emoções e da reflexão durante os primeiros contatos com a regência (estágio
supervisionado de regência) de Língua Inglesa.
Você poderá adotar um nome fictício de forma que sua identidade seja
preservada, pois deste modo não se sentirá exposto ou constrangido; e como
instrumentos de coleta de dados para a pesquisa serão utilizadas notas de
campo

escritas

pela

pesquisadora,

entrevistas

com

os

participantes,

questionários semiestruturados, bem como diários, imagens e colagens
produzidos pelos participantes.
Sua participação será de caráter voluntário – aqueles discentes que não
desejarem

participar

da

pesquisa,

mesmo

que

estejam

regularmente

matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado, não terão riscos ou
problemas acarretados, uma vez que os instrumentos de coleta de dados
somente serão aplicados àqueles que aceitem ser participantes voluntários desta
pesquisa - e não haverá custos ou remuneração alguma para quem participe da
pesquisa, no entanto, eventuais despesas com a pesquisa serão ressarcidas,
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assim como será garantido o direito à indenização em caso de dano decorrente
da pesquisa.
A qualquer momento, quando for de sua conveniência, você pode solicitar a
interrupção de sua participação nesta pesquisa, o que será prontamente
atendido, sem questionamento algum, mesmo que já tenha assinado este TCLE.
Do mesmo modo que a pesquisadora se compromete em lhe apresentar, ao final
da pesquisa, os resultados da mesma.
A pesquisadora assume o compromisso de manter sigilosos os nomes
próprios dos participantes desta pesquisa, cumprindo o compromisso ético de
total anonimato dos participantes. Em relação aos riscos potencias, esta
pesquisa prevê que, em nível coletivo, os riscos poderão acontecer em relação a
sensação de relações de poder (universidade- escola, professor regente –
estagiário); em nível individual, os participantes da pesquisa poderão ter a
sensação de exposição e constrangimento em algumas situações.
No

entanto,

tais

sensações

poderão

ser

minimizadas

quando

do

entendimento que o objetivo desta pesquisa não é verificar relações de poder,
tampouco apontar erros e acertos políticos-pedagógicos. E quanto a sensação de
exposição individual, esta será minimizada pela escolha de um nome fictício,
atribuído pelo próprio participante e que lhe assegura sigilo identitário.
Este termo foi impresso em duas vias e você terá posse de uma delas, além
de haver rubricas, da pesquisadora e do participante de pesquisa em todas as
páginas que compõe este TCLE.
Os dados de contato da pesquisadora são: nunes.nubia@hotmail.com,
telefone (73) 98821-6364 e Whatsapp (73) 99196-5858. E o endereço eletrônico
de seu orientador é: aragaorc@gmail.com.
_____________________________________
Núbia Enedina Santos Souza/ Pesquisadora
______________________________________
Rodrigo Camargo Aragão/ Orientador
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AUTORIZAÇÃO
Eu,_________________________________________________________
________, concordo em participar das atividades da pesquisa: “Emoções entre

o Ser-Aluno e Ser-Professor: transformações entre o aprender e o
ensinar Inglês”. Fui devidamente informado (a) acerca das atividades da
pesquisa e me foi garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer
momento, sem que isso leve a qualquer penalidade, e garantido o sigilo dos
meus dados bem como ressarcimento financeiro, se houver despesa com a
pesquisa e direito à indenização em caso de dano decorrente da pesquisa.
Estou

ciente dos riscos e também dos benefícios inerentes à esta pesquisa.

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste termo
de consentimento livre e esclarecido, assinado pelas partes envolvidas e
rubricadas em todas as páginas, e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer
as minhas dúvidas.

______________________________________________________________________________

/Participante de pesquisa

Ilhéus, ___________________

________________________________________
Núbia Enedina Santos Souza/ Pesquisadora
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