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SILVA. D. K. B da. A formação inicial docente na extensão universitária: narrativas
(auto)biográficas de estudantes de licenciatura em Letras com espanhol. 2020. Dissertação de
Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade. Universidade do
Estado da Bahia. UNEB, Salvador/BA, 2020.

RESUMO

A presente investigação, de caráter qualitativo, trouxe como tema a formação inicial de
professores e o seu objeto se concentrou na formação inicial de professores de língua
espanhola, na extensão universitária. Teve como objetivo geral compreender o processo
inicial de formação docente de graduandos da Licenciatura em Letras com Espanhol, da
UEFS, através de uma investigação que possuiu como colaboradoras ex e atuais bolsistas do
programa de extensão Núcleo PALLE (Programa de Aprimoramento em Línguas e Literaturas
Estrangeiras), lócus da pesquisa, e que faz parte das atividades extensionistas da UEFS
(Universidade Estadual de Feira de Santana), situada no interior da Bahia. Apresentei como
questão suleadora: De que maneira as experiências formativas na extensão universitária
contribuem para o processo de formação inicial de professores de língua espanhola? A
fundamentação teórica ancorou-se em autores como: Nóvoa (1995, 1992, 2014), Dantas
(2008, 2012) que tratam da formação de professores e do método (auto)biográfico, assim
como Dominicé (2014) e Ferrarotti (2014) e no que tange a formação de professores de
espanhol aparecem Almeida Filho (2005), Mendes (2008), Paraquett (2009) e para tratar a
extensão universitária FORPROEX (2012), Cunha (2013). A metodologia descreveu a
estratégia e dispositivo de pesquisa por meio das narrativas (auto)biográficas: as entrevistas
narrativas. No que diz respeito aos resultados, os seus desdobramentos permitiram a
compreensão de como se deu o processo formativo inicial de graduandos em língua
espanhola, no Núcleo PALLE, através dos itinerários formativos antes e/ou depois do
ingresso nos seguintes Programas: Mobilidade acadêmica, Universidade Para Todos (UPT),
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e do componente curricular
Estágio Supervisionado. Sobre as práticas pedagógicas e atividades acadêmicas mencionadas
pelas colaboradoras elas ressaltaram: reuniões pedagógicas, plano de aula, produção de
material didático, plano de trabalho, organização de eventos do Programa e apresentação de
trabalhos em eventos. Por fim, esta pesquisa pretendeu ressaltar o potencial e as contribuições
que a extensão universitária pode propiciar à formação inicial de professores de língua
espanhola, além de provocar reflexões e inquietações tanto nos sujeitos investigados, como na
pesquisadora e naqueles que se debruçam na investigação desse campo.
Palavras-chave: Formação inicial docente. Ensino de Língua Espanhola. Pesquisa
(Auto)biográfica. Extensão Universitária.
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SILVA. D. K. B da. La formación inicial docente en la extensión universitaria: narrativas
(auto) biográficas de estudiantes de graduación en Letras con Español. 2020. Disertación de
Maestría. Programa de Postgrado en Educación y Contemporaneidad. Universidad del Estado
de Bahía. UNEB, Salvador/BA, 2020.
RESUMEN

La presente investigación, de carácter cualitativo, se centró en la formación inicial de
docentes y su objeto se concentró en la formación inicial de docentes de lengua española, en
la extensión universitaria. El objetivo general era comprender el proceso inicial de formación
docente de estudiantes de graduación de Profesorado en Letras con Espanhol, de UEFS, a
través de una investigación que tuvo como colaboradores ex y actuales becarios del programa
de extensión Núcleo PALLE (Programa de Mejoramiento de Lenguas y Literaturas
Extranjeras), el lócus de la investigación y que forma parte de las actividades de extensión de
la UEFS (Universidad Estatal de Feira de Santana), ubicada en el interior de Bahía. Presenté
como una pregunta sureadora: ¿De qué manera las experiencias formativas en la extensión
universitaria contribuyen al proceso de formación inicial de profesores de español? La
fundamentación teórica se basó en autores como: Nóvoa (1995, 1992, 2014), Dantas (2008,
2012) que se ocupan de la formación docente y el método (auto) biográfico, así como
Dominicé (2014) y Ferrarotti (2014) y con respecto a la formación. de los profesores de
español aparecen Almeida Filho (2005), Mendes (2008), Paraquett (2009) y para abordar la
extensión universitaria FORPROEX (2012), Cunha (2013). La metodología trajo la
descripción de la estrategia y el dispositivo de investigación a través de las narrativas (auto)
biográficas: las entrevistas narrativas. Con respeto a los resultados, sus desarrollos
permitieron comprender cómo se llevó a cabo el proceso de formación inicial de los
estudiantes del Profesorado en Letras con Español, en Núcleo PALLE, a través de los
itinerarios formativos antes y/o después de ingresar en los siguientes Programas: movilidad
académica, Universidade Para Todos (UPT), Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID) y el componente curricular de Prácticas Supervisadas. Sobre las prácticas
pedagógicas y actividades académicas mencionadas por las colaboradoras, destacaron:
reuniones pedagógicas, plan de lecciones, producción de material didáctico, plan de trabajo,
organización de los eventos del Programa y presentación de trabajos en eventos. Por fin, esta
investigación pretendió resaltar el potencial y las contribuciones que la extensión universitaria
puede proporcionar a la formación inicial de los profesores de lengua española, además de
provocar reflexiones e inquietaciones tanto en los sujetos investigados, como en ela
investigadora y en aquellos que trabajan investigando a este campo.

Palabras clave: Formación inicial docente. Enseñanza de Lengua Española. Investigación
(Auto)biográfica. Extensión Universitaria.
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1. FAMILIARIZANDO-SE COM A TRAMA DA PESQUISA

E aprendi que se depende sempre
De tanta, muita, diferente gente
Toda pessoa sempre é as marcas
Das lições diárias de outras tantas pessoas
E é tão bonito quando a gente entende
Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá.
Gonzaguinha (1982)
1.1 MINHA HISTÓRIA DE VIDA, MINHAS MEMÓRIAS FORMATIVAS,
COLETIVAS E PROFISSIONAIS

Aqui nesta pesquisa eu falei de memórias, de histórias de vida que dialogam e se
conectam, falei de formação, de como os sujeitos se constituem, se formam e se tornam
professores. As entrevistas narrativas foram o cerne e o dispositivo metodológico que orientou
e produziu os resultados desta investigação. No processo de revisitação do passado
acompanhado de uma escuta empática e sensível, foi inevitável não ser contagiada e
teletransportada às minhas memórias, vivências que fizeram de mim o que hoje sou e que
tanto se intercruzaram com as histórias de vida e formação das colaboradoras da pesquisa
durante as entrevistas. Então, eu gostaria de começar apresentando esta pesquisa através das
minhas memórias de vida-profissão-formação para que se perceba como minha trajetória
pessoal e de formação e atuação profissional se entrelaça e estabelece uma relação dialógica
com meu o objeto de investigação.
Sou Dayana Karla, mulher, negra, solteira, tenho 34 anos, sou filha de Ana e de Antônio
Carlos: meus dois primeiros nomes fazem alusão aos nomes deles. Minha mãe se considera
parda, é separada, tem 57 anos e é bordadeira, entretanto, para continuar no mercado de
trabalho, precisou aprender a atuar como costureira.
Meu pai tem 57 anos, é negro, separado, possui o ensino fundamental incompleto, é
feirante e atua como vendedor de carvão em uma feirinha de bairro, na cidade de Feira de
Santana. Minha mãe também tem apenas ensino fundamental incompleto, o que não impediu
que, ainda que assalariada e mãe de dois filhos, sempre se preocupasse em nos oferecer – a
mim e ao meu irmão André – uma boa educação.
Os esforços de minha mãe se concentraram em garantir a mim e a meu irmão uma
educação dos anos iniciais em escola particular. No meu caso, estudei até a primeira série do
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ensino fundamental I na rede privada; meu irmão, estudou até a segunda série do mesmo nível
e, a partir de então, ingressamos no universo da escola pública.
Desde os meus primeiros anos de educação escolar, fui privilegiada por desfrutar de
uma excelente convivência e motivação das minhas professoras de Língua Portuguesa. Esses
envolvimentos nos planos intelectuais e afetivos foram, sem dúvidas, determinantes para a
escolha da minha carreira acadêmica. Tais fatores revelam a responsabilidade que carrega um
professor: de modo direto e indireto, é um profissional que pode motivar, cativar, orientar e
atuar de maneira decisiva na vida de um estudante.
Dentre as minhas memórias mais distantes e que remontam à minha relação com a
leitura, lembro-me de que, ainda nas séries iniciais – não sei se no infantil II ou se na
alfabetização – a professora lia, ao final de cada aula, uma história, o que fez com que em
certa ocasião eu ficasse exasperada por um livro. Eu não me lembro mais do título do livro,
mas me recordo de sua capa verde, do retrato de uma floresta e de que a história tratava do
macaco Chico.
Sabe por que eu me lembro tanto dessa história, sabe por que eu lutei tanto para ter
aquele livro? Porque, na época, eu não tinha nenhum paradidático em casa, e aquele livro me
despertou o desejo de ter livros, uma história só para mim. A história me impressionou tanto
que eu a li diversas vezes e, mesmo com o passar de quase 28 anos, eu ainda me lembro de
um trecho: gritou o macaco Chico, aflito. Todos correram e se esconderam. Sabe por quê
esse episódio me marcou tanto? Porque ali, não era mais a menina com um livro: era uma
mulher com seu amante. Era uma espécie de Felicidade Clandestina, conforme escreveu
Clarice Lispector (1971) em um conto que leva esse título.
Desde então, eu sempre tive uma afinidade e aproximação muito grande com as minhas
professoras de Português, com a leitura e com a escrita desde a primeira série. Lembro-me das
professoras que me ensinaram a escrever: Pró Maura, Pró Sandra, da Pró Lu e da Pró Nice
nas séries iniciais.
Quando eu fui para o fundamental I, em 1994, no Grupo Escolar Fabíola Vital, da rede
pública, havia duas estagiárias da disciplina Português: Elaine e Jacilene. Eu trocava cartinhas
com elas para dizer o quanto as admirava, o quanto as amava. Havia uma relação de afeto
correspondido, que me emociona lembrar: as professoras destinavam a mim atenção, carinho
e afeto ao responder às cartinhas que trocávamos às escondidas, para que as minhas outras
colegas não tivessem ciúmes.
Lembro-me da alegria que foi descobrir onde era a casa de uma dessas professoras e,
assim, poder levar cartinhas em sua casa. Pergunto-me se terá sido isso que me impulsionou a
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ser professora: se foi o afeto correspondido, a paixão, a curiosidade e o desejo de dominar as
palavras e a forma como elas se articulam, junto aos efeitos e sentidos que elas provocam,
além do mundo que elas nos fazem descobrir e nos apropriar. Tudo isso, de fato, me fez
escolher ser professora de Língua Portuguesa, como primeira formação, e de Espanhol, na
segunda graduação.
Já no Ensino Médio, fui para uma das maiores escolas públicas da cidade, o Centro
Integrado de Educação Assis Chateaubriand (CIEAC), em 2001. Nessa escola, no 3º ano, eu
não tinha afinidade com uma das professoras de Português mas, em compensação, tinha
afinidade com o professor de Literatura que me fez decorar o primeiro poema de cor: Amar,
de Florbela Espanca, um poema que até os dias atuais eu guardo na minha memória, talvez
por ser um poema que fale tanto sobre mim.
Dessa escola também me lembro da professora do segundo ano, Patrícia Moraes. Ela
tinha um jeito livre de ser, de tratar a Literatura e a Língua Portuguesa com uma leveza, de
forma esplêndida e descolada também. Lembro-me de algumas histórias que ela contou na
sala, assim como o nome de sua filha, que havia nascido há pouco tempo e se chamava
Marília. Marília... esse nome e a sua história literária ligada ao Arcadismo me cativaram tanto
que adotei o pseudônimo Marília de Dirceu, a musa do poeta e do poema do inconfidente
Tomás Antônio Gonzaga (1792), nas redes sociais.
É incrível como as Letras se costuram à minha vida. Ao pensar em escolher o curso do
vestibular eu transitava entre profissões de professora: pensei em Vernáculas, Geografia,
História, Educação Física. Nesse período, antes mesmo de ingressar na Universidade, por não
estar conseguindo ser aprovada no vestibular (realizei quatro no total), fiz o curso técnico de
Design Gráfico no Centro de Educação Tecnológica do Estado Bahia – Áureo de Oliveira
Filho (CETEB), em 2004.
Após o término do curso, eu trabalhava durante todo o dia, e à noite eu fazia cursinho
para tentar fazer o vestibular e ingressar na universidade. Estagiei e trabalhei em uma gráfica
rápida por um ano (2006-2007), mas não me adaptei por conta da pressão para a criação e,
porque, para mim, a criatividade não é algo que nasce pronto, que se espera que aconteça em
um momento específico: para mim, a criatividade é despretensiosa. Mas foi então em 2006.2
que passei no vestibular para Letras Vernáculas e comecei a cursar no início de 2007.
Retornando alguns anos, no que diz respeito à Língua Espanhola, o meu primeiro
contato com esse idioma e com a extensão universitária, se deu no ano de 2004, ao me
matricular em um curso de espanhol para estudantes de escolas públicas, oferecido pelo
programa de extensão Núcleo de Estudos Canadenses (NEC) da Universidade Estadual de
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Feira de Santana (UEFS), local que aflorou em mim a paixão e a afinidade pela língua, e onde
cursei os níveis básicos I e II e intermediário I.
Como aluna, mal sabia eu que um dia iria usufruir do espaço da extensão universitária
como professora bolsista e que a extensão iria permear todas as minhas duas graduações em
licenciatura, além de desenvolver uma pesquisa que a tomasse como lócus, a fim de aprimorar
e desenvolver competências do campo da formação inicial docente no âmbito de línguas
materna e estrangeira.
Fiz o curso de extensão em Língua Espanhola: e por quê escolher espanhol e não inglês,
uma vez que dizem que essa última é a língua da globalização? Eu sempre gostei de andar na
contramão, de fugir do óbvio, daquilo que nos é imposto de cima para baixo. Parafraseando o
artista e professor uruguaio, Joaquín Torres García: “Meu norte é o sul”.
Sempre gostei de andar com aquilo que me aproxima da minha história de vida e do
meu contexto. Por considerar o espanhol uma língua que dialogava bastante com a língua
portuguesa e com relações geográficas, históricas e culturais muito próximas no que diz
respeito aos países da América do Sul, a minha escolha pelo espanhol, o idioma dos países
hermanos, foi natural – ainda que o espanhol seja uma língua herdada de um colonizador,
assim como sucedeu no Brasil também, onde a metrópole portuguesa buscou apagar as formas
de representações linguísticas oriundas dos povos originários e impôs a Língua Portuguesa
que, hoje, com características e identidade próprias, é possível dizer que é o Português
Brasileiro (PB).
Entretanto, meu primeiro contato, de fato, com a extensão universitária foi prestes a
terminar o ensino médio, em 2003. Nesse período, eu participei do programa de extensão que
faz parte das universidades estaduais baianas, o Universidade para Todos (UPT), um cursinho
pré-vestibular, vinculado à Universidade Estadual de Feira de Santana. Esse cursinho foi o
pontapé para mim, assim como para tantos outros estudantes de escola pública que não tinham
a oportunidade de ampliar e aprimorar os seus conhecimentos escolares para ingressar em
uma universidade pública. Esse foi o meu primeiro contato com a extensão e, a partir disso, o
meu segundo contato foi com o curso de espanhol, no NEC. Eu não sabia, sequer tinha noção
do quanto essas duas experiências extensionistas iriam reverberar no meu período de
formação inicial nas minhas licenciaturas em Letras Vernáculas e em Letras com Espanhol.
Por conta do contato inicial com o espanhol, durante o curso de Letras Vernáculas
(2007), eu me envolvi bastante com as atividades de língua espanhola que o Departamento de
Letras e Artes (DLA) oferecia. Tentei participar do Universidade para Todos como professora
monitora de Língua Espanhola, ainda na graduação em Vernáculas. Eu queria participar
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porque sabia o quanto foi significativo a minha experiência como aluna desse projeto. Era um
sonho e eu me frustrei por duas vezes para que ele pudesse ser realizado, pois como eu era
graduanda em Língua Portuguesa, ainda que dominasse a Língua Espanhola, eu não tinha as
competências pedagógicas e didáticas necessárias para ensinar a disciplina.
Tive muita dificuldade na aprovação para monitoria em Língua Espanhola, porém o
desejo de participar das mais variadas oportunidades que contribuíssem para a minha
formação docente, durante a graduação, felizmente, se concretizou no final do curso e foi
minha última participação em um projeto de extensão na graduação em Letras Vernáculas, a
qual eu terminei com a sensação de dever cumprido.
No que diz respeito à minha primeira experiência como docente em formação inicial,
ocorreu no segundo semestre de graduação, final de 2007, através de um estágio pela
Prefeitura de Feira de Santana, em uma escola pública municipal chamada José Tavares
Carneiro, localizada na zona rural do distrito de São José. Ali trabalhei como professora de
Língua Portuguesa do ensino fundamental para os 7º, 8º e 9º anos.
A minha experiência em sala de aula era nula, mas o desejo de ensinar e transformar a
realidade daqueles e daquelas estudantes do interior era maior e me motivou a estar ali e a me
preparar para cada uma das aulas. Apesar de ser uma iniciante, foi uma significativa
experiência que durou apenas três meses, pois eu estava substituindo a professora efetiva.
Além de ensinar – ainda sem concepções de métodos adequados para aprendizagem, porém
tomando como ponto de partida as referências dos meus professores de Língua Portuguesa
durante a minha trajetória escolar – ali pude desfrutar do afeto e consideração das pessoas da
zona rural que nos presenteavam com aquilo que plantavam: milho, laranja, feijão, côco.
Em 2009, participei da bolsa de monitoria acadêmica de extensão no Programa TOPA –
Todos pela Alfabetização. Através dessa experiência, tive meu primeiro contato com o
educador Paulo Freire. Assim, nas reuniões de grupo de estudo, aprendi sobre o potencial e a
relevância do processo de ensino-aprendizagem significativo e contextualizado, a importância
de trazê-lo para a sala de aula e evidenciar o que pertence à cultura do alunado e dar espaço à
sua leitura de mundo.
Um dos maiores aprendizados nesse programa que nos levava às zonas rurais e
adjacências de Feira de Santana foi a compreensão de como se dá e do quanto é peculiar o
processo de letramento no contexto de jovens e adultos da zona rural. Ademais, os primeiros
contatos com o universo da formação de professores foram bastante significativos. Além de
desfrutar da gratidão e da realização de poder contribuir para a transformação da vida de
pessoas que não acreditavam em si mesmas e, consequentemente, colaborar para o resgate da
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autoestima, autoconfiança e a emancipação desses sujeitos que, a partir da prática e do
potencial da leitura, agora podiam ter noção do seu papel e atuar na sociedade, pude escrever
um capítulo importante da construção de minha identidade profissional.
Já em 2010, durante três meses participei do projeto Inclusão Social em tempos de
violência doméstica: o lugar da escola, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado da Bahia (FAPESB) e vinculado à Pró-Reitoria de Extensão – PROEX/UEFS. Foi uma
oportunidade que me aproximou e começou a me ensinar o que é pesquisa. Nós, monitores,
éramos responsáveis pela produção dos dados: no caso, observação da escola, tanto da
infraestrutura, como da dinâmica e também éramos encarregados da produção e apresentação
de relatórios nas reuniões do grupo.
Esse período me fez refletir sobre os casos de violência nos lares dos estudantes e como
isso pode impactar e refletir dentro do contexto educacional, nas relações interpessoais e no
desempenho escolar. Além disso, me fez perceber os inúmeros desafios que os professores e a
escola enfrentam no cotidiano e a necessidade de fortalecer o papel, o diálogo e o
compromisso social que a escola tem com as famílias e com a comunidade onde está inserida.
A minha motivação para constituir-me como professora de Língua Espanhola se deu a
partir da experiência do intercâmbio acadêmico durante o ano de 2011, na Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), na cidade de Resistência, província do Chaco. Portanto, a
mobilidade acadêmica também pode ser considerada um fator relevante para a formação de
professores, sobretudo de línguas estrangeiras.
O destino que escolhi foi a Argentina, pois tinha o desejo de conhecer os nossos
vizinhos, visto que sempre me senti parte dessa infinda e rica diversidade chamada América,
desse território sofrido, mutilado e com uma história de países que compartilhavam a presença
dos povos originários, da sofrida colonização europeia, mas que se destacavam pelo caráter
amistoso, politizado, receptivo do povo, pela força, resistência e superação diária.
Ali, além de cursar disciplinas, ter contato com outros tipos de metodologia de
ensino – tais como a existência de dois professores para uma mesma disciplina, um
responsável pela parte teórica e outro responsável pela realização das atividades práticas –, e
fazer as minhas primeiras provas orais (estilo arguição), também produzi duas monografias e
as defendi, realizei trabalhos referentes às duas disciplinas que cursei, e apresentei cinco
trabalhos acadêmicos em eventos.
Foi lá também que começou a minha prática e formação docente no âmbito de
professora de Língua Portuguesa como língua estrangeira. A fim de retribuir a receptividade
daquele país e da UNNE, e em virtude do desejo de aproveitar as mais diferentes
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oportunidades formativas, fui monitora voluntária do Núcleo de Idiomas Modernos, onde o
trabalho era focado na preparação dos estudantes (crianças, jovens, adultos e idosos) para o
exame de proficiência em língua portuguesa, o CELPE-BRAS. Essa gratificante e
enriquecedora oportunidade me permitiu perceber como funciona a aquisição da minha língua
materna na perspectiva de idioma estrangeiro e contribuir para a formação de estudantes dessa
universidade e da comunidade externa que tão bem me acolheu.
Ao território argentino cheguei cheia de crenças que, com a minha predisposição,
foram se desfazendo. Dessa maneira, a possibilidade de viver em outro país também foi um
momento de constituir-me como um ser intercultural, que se permite (re)construir, e um ser
reflexivo que interage e respeita as diferenças culturais e sociais, pois conforme pontua
Mendes (2012, p. 376) “deve-se aprender a ser e a viver com o outro e assim expor-nos as
situação de alteridade”.
Em janeiro de 2012 voltei ao Brasil e, ao retornar ao último semestre da graduação,
consegui a tão sonhada aprovação como monitora de Língua Espanhola no Projeto UPT
(Universidade Para Todos), curso pré-vestibular onde atuei durante 6 meses – o mesmo curso
do qual também fui aluna em 2004. A partir dessa experiência de mobilidade estudantil, como
já foi dito, eu já sabia que queria ser professora de Língua Espanhola.
A experiência como docente no curso pré-vestibular UPT, projeto de extensão
universitária da UEFS foi, para mim, uma oportunidade de retribuir o que o projeto me
proporcionou como aluna e também uma tomada de consciência de que a extensão
universitária, além de contribuir para a formação de professores, também se ocupa de propor
ações que colaboram para o desenvolvimento da sociedade na qual a universidade está
inserida, sobretudo no que diz respeito ao ingresso no ensino superior das camadas populares.
Entretanto, para ser professora de Espanhol e realizar concursos eu necessitava da
graduação: então, em julho de 2013, prestei vestibular na UEFS para o curso de Licenciatura
em Letras com Espanhol. Levei três anos para concluir o curso e, durante esse período,
também continuei participando das atividades extensionistas que estavam vinculadas à
formação inicial de professores.
De 2013 a 2014 participei da bolsa monitoria do Programa de Formação de
Aprendizes em Línguas Estrangeiras (PROFALE), na UEFS, financiado pela FAPESB. Esse
projeto não tinha vínculo com a PROEX, o vínculo era com a Assessoria Especial de
Relações Institucionais (AERI), setor responsável pelas mobilidades acadêmicas na UEFS.
Tal programa visava oferecer cursos preparatórios para os exames de proficiência em inglês,
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espanhol e francês para os alunos da instituição que desejassem realizar intercâmbio através
do Programa Ciência sem Fronteiras, do Governo Federal.
Durante um ano trabalhei nesse programa preparando os estudantes para a realização
do exame de proficiência DELE (Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira) e através
dessa experiência docente pude conhecer e atuar com um modelo de ensino baseado em
competências – linguística, gramatical, discursiva, intercultural, sociolinguística, pragmática e
estratégica – nas quais estavam ancorados a estrutura e os objetivos dos planos de aula. Além
disso, a metodologia do programa se baseava nos princípios colaborativos, de caráter social.
Aprender a construir planos a partir de tais diretrizes me mostrou o quanto é diferente o
processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira, uma vez que as referências que eu
trazia eram da minha formação em minha língua materna.
Após o fim do contrato do PROFALE, ingressei como bolsista no programa que é lócus
desta pesquisa: trata-se do Programa de Aprimoramento em Línguas e Literaturas
Estrangeiras (PALLE), aprovado pela Resolução CONSEPE 0138/2009 da Universidade
Estadual de Feira de Santana (UEFS). O PALLE é um programa de extensão cujo objetivo
fundamental é desenvolver processos formativos de aprendizes de língua estrangeira
(espanhol, inglês e francês) e de professores de línguas através da organização de experiências
que permitam o desenvolvimento comunicativo e profissional de professores formados e em
formação a partir de cursos, seminários e encontros.
No que se refere ao público-alvo, o programa atende à comunidade universitária interna
e ao público externo interessado nas atividades. Cabe ressaltar que o PROFALE funcionava
na sede do Núcleo PALLE e ambos possuíam a mesma coordenadora, utilizavam a mesma
metodologia e mantinham também o foco no ensino e aprendizagem de línguas a partir do
modelo de competências. Ingressei no PALLE com um plano de trabalho aprovado pelo edital
do Programa Institucional de Bolsa Extensão (PIBEX) em 2014 e este plano estava
relacionado à minha experiência de intercâmbio na Argentina.
O PIBEX é um programa da UEFS que promove ações socioeducativas que têm como
foco as necessidades da comunidade na qual a universidade está inserida, assim como busca
promover o desenvolvimento e a aproximação dos conhecimentos teórico-práticos que são
imprescindíveis à formação acadêmica e profissional dos alunos bolsistas. Além disso, o
programa contribui para a melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda da
microrregião de Feira de Santana. O plano de trabalho submetido ao PIBEX intitulava-se “A
competência pragmática através de argentinismos no ensino de Língua Espanhola” e tinha
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como principais referenciais teóricos Conde, 2004; Hymes, 1967; Morris, 2014 e Serrani,
2005.
O plano de trabalho tratava dos argentinismos e a pragmática no ensino de Língua
Espanhola. Isso implicava perceber que a língua não é homogênea, que cada região ou país
tem as suas peculiaridades, variações linguísticas e que é a comunidade, a partir de sua
história, cultura, política, política linguística, questões econômicas e geográficas dentre outros
aspectos que vão moldar a língua e orientar as transformações e as suas variações ao longo do
tempo.
Cabe ressaltar que as marcas que caracterizam as diversas comunidades linguísticas que
muitas vezes partilham de um idioma que é falado em tantos outros países precisam cada vez
mais legitimar e fortalecer o seu espaço – ainda que sejam línguas minoritárias – a fim de não
ceder aos fatores de globalização que muitas vezes homogeneízam as línguas em prol de
interesses políticos e econômicos que apagam as marcas identitárias, culturais e históricas que
consolidam a língua de um povo.
Com o PALLE, estive quase dois anos me aproximando da comunidade interna e
externa à universidade como bolsista monitora de Língua Espanhola a partir de um projeto
extensionista voltado principalmente para o ensino de línguas estrangeiras. Em 2004, atuei
como aluna do NEC e onze anos depois, como fruto do projeto extensionista, atuei como
monitora do PALLE.
A oportunidade de atuar como professora, ainda cursando a graduação, me fez acreditar
que as experiências para além da sala de aula da graduação seriam experiências formativas
que poderiam contribuir para construção da minha identidade e atuação docente. Para além
disso, eu queria muito ensinar Espanhol e eu me realizava nesse processo de construção
formativa.
No PALLE eu dei continuidade ao processo de ensino e aprendizagem de Língua
Espanhola a partir das competências já citadas, anteriormente. Ao também utilizar as novas
tecnologias e redes sociais a favor do ensino, continuei o processo de desenvolvimento da
minha autonomia enquanto professora em formação tanto através do trabalho desenvolvido
com os alunos na sala de aula como na elaboração de outras atividades inerentes às funções de
bolsista. Além disso, elaborei oficinas que dialogaram com a demanda da instituição e essa
oportunidade me fez perceber, me aproximou e me fez conhecer ainda mais como funciona a
UEFS (perfil dos alunos internos e externos dos cursos de línguas, convênios de mobilidade
acadêmica, políticas dos cursos de línguas da instituição).
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Pude também apresentar trabalhos em eventos sobre as atividades realizadas no
programa e sobre a concretização do meu plano de trabalho. Isso me fez notar a importância e
a lógica, o sentido que existe na função social da universidade em uma sociedade. Todas essas
oportunidades e experiências contribuíram para a minha formação, maturação e construção de
identidade docente.
Como público-alvo do curso de espanhol oferecido pelo PALLE tínhamos graduandos
da UEFS, servidores da instituição e alunos da UATI – (Universidade Aberta à Terceira
Idade), o que proporcionou uma diversidade de público ao qual se destinava o curso de
Língua Espanhola o que, consequentemente, implicou a necessidade de um trabalho
direcionado para fins específicos.
É válido e gratificante mencionar também que nesse mesmo período - novembro de
2014 – eu já era professora substituta do Instituto Federal Baiano - campus Guanambi (IF
Baiano) lecionando os componentes de Língua Portuguesa, Língua Espanhola, Redação e
Literatura para o ensino médio integrado aos cursos técnicos e para a Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Eu atribuo a aprovação no processo seletivo às minhas experiências
formativas em sala de aula, mas, sobretudo, à extensão. É incrível o entrecruzar, os traçados e
o vai e vem da minha história ora como aluna, ora como como professora nesses projetos: o
UPT e os projetos de ensino de línguas estrangeiras (NEC, PALLE, PROFALE e também o
PORTAL - que ainda não havia citado, mas onde estudei um semestre de Inglês e um
semestre de Francês) todos com protagonismo, um protagonismo que me levou a chegar onde
eu estou hoje como professora substituta da UNEB e como professora efetiva do Instituto
Federal da Bahia (IFBA), bem como no Mestrado em Educação e Contemporaneidade do
PPGEDUC- UNEB.
Apesar dos inúmeros desafios que as universidades enfrentam para manter o tripé
ensino, pesquisa e extensão, significativos têm sido os resultados dos esforços empreendidos
para garantir uma formação acadêmica que contemple as três dimensões fundamentais da
universidade. É importante lembrar também que, embora seja um tripé, os componentes não
estão isolados: a extensão, em muitas esferas, também abarca o ensino e a pesquisa na
formação de professores.

1.2 SOBRE A PESQUISA

A formação docente, seja inicial ou continuada, é atravessada pela pesquisa e pela
reflexão sobre a própria prática. São nessas ocasiões de pesquisa e reflexão que o professor se
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(re)descobre, se (re)inventa e ressignifica a sua história e a sua prática. Cabe aos formadores,
em um processo de retroalimentação, apresentar esses caminhos e também percorrê-los,
permitindo-se aprender também com os aprendizes, com suas descobertas e com suas formas
de lidar e fazer a docência ainda que em estágio inicial.
Dantas (2012, p.148) compreende a formação como “um processo contextualizado que
se constrói nas trajetórias da escolarização, nas vivências, nas trocas de experiências ao longo
da vida que nos tornam um constante aprendiz, em permanente transformação e em
construção de nossa identidade e subjetividade”. Esse processo de aprendizagem se torna vital
uma vez que, independente do estágio em que se encontra o docente, o processo formativo o
acompanha de maneira distinta em todas as suas fases, de acordo com as experiências e
reflexões realizadas sobre a própria prática.
Sobre a motivação inicial desta pesquisa, ela é resultante de minha experiência como
bolsista monitora de Língua Espanhola em projetos de extensão. No que tange à escolha do
tema, se desenvolveu a partir das vivências formativas no Programa de Aprimoramento em
Línguas e Literaturas Estrangeiras (PALLE) já na minha segunda graduação, no curso de
Licenciatura em Letras com Espanhol, na UEFS.
Assim, a minha implicação com esta investigação nasce da minha experiência como
aluna de graduação em Letras com Espanhol no período de 2013 a 2016. Nesse período de
três anos, em dois deles, de 2014 a 2016, pude atuar como bolsista monitora de Língua
Espanhola (LE) em formação inicial dentro do Núcleo PALLE.
Além disso, no ano inicial da graduação (2013), atuei também como bolsista monitora
de LE em um outro projeto de extensão financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado da Bahia (FAPESB): o Programa de Formação de Aprendizes em Línguas
Estrangeiras (PROFALE). Tal projeto visava preparar os estudantes de graduação que
pretendiam realizar intercâmbio acadêmico através do Programa Ciências sem Fronteiras para
a realização de exames de proficiência de espanhol, inglês e francês: Diploma de Español
como Lengua Extranjera (DELE), Diplôme d'études en langue française (DELF),
International English Language Testing System (IELTS) e o Test of English as a Foreign
Language (TOEFL). O programa tinha a maior demanda para a área de espanhol, contando
com quatro bolsistas de espanhol, dois de inglês e dois de francês.
A partir do exposto, no que diz respeito ao meu desejo e implicação com o objeto de
pesquisa, compreendo, a partir de Rios (2011, p. 22), que “os conhecimentos científicos se
voltam para uma situação concreta na qual quem aplica está existencial, ética e socialmente
comprometido com o impacto da aplicação”.
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Dando continuidade ao meu itinerário formativo e profissional, atualmente sou
professora de Língua Espanhola do ensino médio integrado aos cursos técnicos, dos cursos de
nível superior e dos cursos tecnólogos no IFBA (Instituto Federal da Bahia) e na UNEB
(Universidade do Estado da Bahia), onde trabalho na Graduação em Letras com Espanhol,
ministrando componentes de Língua Espanhola, e a disciplina de Estágio Supervisionado em
Língua Espanhola.
No que diz respeito à minha trajetória nas atividades extensionistas como graduanda
em Letras com Espanhol, para além da sala de aula e atribuições da grade curricular, pude
desenvolver e aprimorar competências e atitudes essenciais para o desenvolvimento da minha
carreira como docente de língua estrangeira. Além disso, na condição de professora formada
em duas graduações diferentes – Letras Vernáculas, em 2012 e Letras com Espanhol, em
2016 – pude perceber que nem sempre o currículo acadêmico de graduação consegue
contemplar as necessidades da demanda de formação inicial de maneira satisfatória.
Frente a isso, penso que para além da reformulação dos marcos legais dos quais tratam
os currículos de licenciatura, se faz necessária a participação dos graduandos de Licenciatura
em Letras com Línguas Estrangeiras – no caso desta pesquisa, Língua Espanhola – em outros
contextos de formação docente, como por exemplo, o aqui apresentado: a extensão
universitária. Além desse contexto, posso citar também os programas contemporâneos que
fazem parte da Política Nacional de Formação de Professores: O Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e o mais novo programa, a Residência Pedagógica
(RP).
Os programas da Política Nacional de Formação de Professores colaboram com a
formação inicial de professores e muitos dos bolsistas do PALLE também transitam entre
esses programas, antes ou depois de ingressar de no PALLE, já que a bolsa PALLE tem um
limite máximo de atuação do bolsista por dois anos e os estudantes necessitam dar
continuidade ao processo formativo, enriquecendo-se através das mais diversas experiências.
Por outro lado, o PIBID e a RP, com seus respectivos programas de bolsas, também
funcionam como uma possibilidade de permanência dentro da universidade para aqueles que
não possuem condições financeiras de dar continuidade e concluir o curso.
Diante das reflexões e relatos de trajetória formativa, apresento como lócus da
proposta desta pesquisa o Núcleo PALLE, que atua como programa de extensão vinculado à
Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), aprovado
pelo CONSEPE nº 138/2009, para a formação de aprendentes e ensinantes de línguas
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estrangeiras (espanhol, inglês, francês, italiano) no município e região metropolitana de Feira
de Santana-BA.
A cidade, popularmente conhecida como Princesa do Sertão, está localizada no
centro norte da Bahia, é a maior cidade do interior do Estado e está localizada a 110km de
Salvador, a capital. De acordo com o último levantamento do IBGE, realizado em 2018, a
cidade possui 609.913 mil habitantes. Feira de Santana teve suas origens e história
consolidadas a partir das feiras livres e dos comerciantes que por ali transitavam quando ainda
era uma vila, em meados do século XVIII. Hoje, a cidade é um dos maiores polos de
crescimento no setor industrial da Bahia e conhecida pela diversidade, intensidade e
popularidade do seu comércio.
No que tange às questões estruturais que sustentam esta investigação, o tema está
direcionado à formação inicial de professores de Língua Espanhola na extensão universitária.
A problemática apresenta a seguinte questão suleadora1: De que maneira as experiências
formativas na extensão universitária contribuem para o processo de formação inicial de
professores de Língua Espanhola?
Diante dos imprescindíveis pontos expostos, este trabalho investigativo apresenta
como objeto de estudo a formação inicial de professores de Língua Espanhola na extensão
universitária. A problemática apresentada pretende investigar se o projeto de extensão PALLE
pode ser considerado espaço formativo e fomentador para professores de Língua Espanhola
em formação inicial, visto que, atualmente, já se discute a curricularização da extensão,
conforme previsto na meta 12.7 do Plano Nacional de Educação 2014 -2024: “Assegurar, no
mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em
programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para as
áreas de grande pertinência social.” (BRASIL, 2014, p. 73), e conforme pontua o artigo 4, da
Resolução Nº 7 do MEC, de 18 de dezembro de 2018: “As atividades de extensão devem
compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular estudantil dos
cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos. ” (BRASIL,
2018, p. 49).
1

Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (Org.). Epistemologias do Sul. São Paulo:
Cortez Editora, 2009.
Boaventura de Sousa Santos, em sua obra Epistemologias do Sul (2010), critica e ressalta a importância de se
refletir sobre a hierarquização cultural e epistemológica moderna predominantemente do Norte. Discutindo
epistemologia, colonialidade e decolonialidade e evidenciando a persistência da dominação colonial no que diz
respeito aos saberes científicos europeus, além das resistências sociais a este tipo de dominação científica, o
estudioso aponta para a necessidade de construção, propagação e fortalecimento de uma identidade e de um
pensamento decoloniais. É nesse sentido que esta investigação adota o termo suleador ao invés de norteador: por
que dizemos que precisamos de um norte se estamos localizados no sul?
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Tal medida levanta reflexões no que diz respeito às propostas atuais e, quiçá,
obsoletas das matrizes curriculares dos cursos de graduação como algo insuficiente para a
formação de professores diante do cenário contemporâneo.
Ademais, esta pesquisa apresenta as seguintes questões suleadoras: Quais
experiências formativas são identificadas pelos estudantes de graduação em Licenciatura em
Letras com Espanhol como contribuintes para sua formação inicial docente? Como as
narrativas (auto)biográficas dos estudantes desvelam a contribuição da extensão para a
formação inicial docente?
Sobre o termo sulear, abro aqui um parêntese mais do que necessário. Embora esta
pesquisa ancore suas referências sobre o Sul em Boaventura de Sousa Santos, acredito que
seja imperioso ressaltar que o termo, aqui no Brasil, teve sua origem em 1991 a partir das
reflexões do físico e etnocientista da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Marcio D'Olne Campos, conforme é pontuado em Pedagogia da esperança: um reencontro
com a Pedagogia do oprimido:

Quem primeiro alertou Freire sobre a ideologia implícita em tais vocábulos,
marcando as diferenças de níveis de 'civilização' e de 'cultura', bem ao gosto
positivista, entre o hemisfério Norte e o Sul, entre o 'criador' e o 'imitador',
foi o físico supracitado – Marcio Campos – atualmente dedicado à
etnociência, à etnoastronomia e à educação ambiental. (Freire, 1992, p. 218)

Além disso, no livro Cartas à Cristina, Freire faz uma descrição sobre o termo
sulear:

Sulear é a influência exercida pelo hemisfério Sul. Hoje há predominância
dos países do Norte sobre os do Sul, impondo a estes sua política, tanto
social como econômica. O que se propõe é que haja igualdade nas relações
entre os pólos, numa relação de interdependência saudável entre ambos: que
o Sul possa “sulear” o Norte, assim como este vem “norteando”. (Freire,
1994, p. 189)

Escolhi o lugar e o termo referente ao Sul porque esta pesquisa trata da formação de
professores de Língua Espanhola no Brasil, país localizado na América do Sul, e brindado
pela divisão de fronteiras com países que em sua maioria falam espanhol e, lamentavelmente,
comungam de um semelhante processo histórico de colonização e exploração europeias, além
das lutas pela independência das metrópoles coloniais, bem como a exploração, luta e
resistência dos povos originários que, como precursores da história deste continente, foram
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postos em condições de violência física, moral e religiosa, além da vulnerabilidade,
silenciamento linguístico-cultural e da marginalização de um lugar que eles deveriam ocupar
como protagonistas da história da América do Sul.
É também em memória e respeito a essa gente que resiste, que partilha fronteiras
linguísticas, históricas e culturais com a nossa gente, que busco trazer, nesta investigação,
questões atuais e de enfretamentos na formação de professores de Língua Espanhola no
Brasil, sobretudo após a revogação da lei 11.161/2005 pelo ex-presidente Michel Temer 2, em
2017.
Apesar do cenário desfavorável, os professores da área de Língua Espanhola ainda
resistem pela permanência do ensino do idioma, pois reconhecem a importância no cenário
brasileiro, especialmente para países que estabelecem acordos econômicos através do
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), além das questões geográficas, históricas, culturais e
linguísticas que dialogam e fortalecem a nossa identidade como cidadãos políticos latinoamericanos.
Partindo para o lócus de pesquisa, o Núcleo PALLE, busquei identificar e entender
as experiências formativas vivenciadas por alguns atuais e ex-bolsistas do programa. Além
disso, tomei como ponto de partida desta pesquisa a construção das narrativas
(auto)biográficas que, a partir da subjetividade dos sujeitos, puderam desvelar se de fato o
pilar da extensão universitária contribui para a formação inicial docente dos sujeitos
protagonistas.
Como meu objetivo geral, intentei compreender o processo inicial de formação
docente de graduandos da Licenciatura em Letras com Espanhol da Universidade Estadual de
Feira de Santana através de uma investigação que empregou como estratégia de pesquisa as
narrativas (auto)biográficas relacionadas às experiências de bolsistas de um programa de
extensão universitária.
Os objetivos específicos foram: analisar as narrativas (auto)biográficas de bolsistas
do PALLE a fim de desvelar informações e experiências que tenham contribuído para a
formação inicial docente do professor de língua espanhola; entender os percursos

2

A Lei federal nº 11.161 de 5 de agosto de 2005, sancionada durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva,
tornava obrigatória a oferta do ensino de Língua Espanhola nos currículos do ensino médio. A medida provisória
746, de 22 de setembro de 2016, e a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, ambas sancionadas pelo expresidente Michel Temer, revogaram a Lei nº 11.161, conhecida como “Lei do Espanhol”: a oferta de ensino de
Língua Espanhola passou, então, a ser facultativa, e a oferta do ensino de língua estrangeira restringiu-se à
Língua Inglesa em caráter obrigatório. Volto mais detidamente a esse assunto no subtópico 2.2 O ensino de
língua espanhola no Brasil contemporâneo.
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desenvolvidos pelos sujeitos investigados em seus respectivos processos de formação inicial,
os itinerários percorridos, similitudes e divergências, através das narrativas (auto)biográficas.
Sobre a categoria experiência, parto do que diz Jorge Larrosa Bondía (2002, p. 2124):
A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca... Em
qualquer caso, seja como território de passagem, seja como lugar de chegada
ou como espaço do acontecer, o sujeito da experiência se define não por sua
atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua
disponibilidade, por sua abertura. Trata-se, porém, de uma passividade
anterior à oposição entre ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão,
de padecimento, de paciência, de atenção, como uma receptividade primeira,
como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial.
(BONDÍA, 2002, p. 21-24)

Nessa perspectiva, Bondía distancia bastante a concepção errônea que associa a
palavra experiência ao trabalho, no que diz respeito ao currículo profissional. Para ele,
experiência está relacionada à forma como os indivíduos se portam frente ao que lhes
acontece: diz respeito à entrega, envolvimento, submissão. Não se trata de apenas observar e
executar uma atividade de maneira mecânica, mas sim do quanto um acontecimento toca,
transforma e do quanto cada indivíduo se envolve e permanece feito amálgama.
Atrelando essas noções à formação inicial docente, no caso desta pesquisa, ao ensino
de Língua Espanhola, considero que os sujeitos colaboradores trazem às narrativas
(auto)biográficas aquelas experiências nas quais se envolveram, se debruçaram e deram um
novo sentido ao seu processo formativo.
Assim, ainda que os sujeitos envolvidos nesta investigação sejam do mesmo lócus ou
eventualmente do mesmo período no programa PALLE, e tenham passado por um processo
formativo sob a orientação de um mesmo coordenador, utilizado o mesmo material didático,
discutido os mesmos textos, a forma de narrar os acontecimentos será distinta, inclusive,
porque os indivíduos, enquanto sujeitos narradores e dotados de uma individualidade,
selecionam aquilo que lhes foi mais significativo. Portanto, cada ser humano se apropria de
um fenômeno de acordo com a sua respectiva leitura e bagagem de mundo, pois cada sujeito
carrega consigo as suas marcas de individualidade que são subjetividades construídas ao
longo da vida.
Como propulsores que articulam e movimentam as minhas reflexões diante da
temática desta investigação, me movem as seguintes questões: Por que ser professor de
Língua Espanhola? O que motiva? Quais são os itinerários percorridos que levam à essa
escolha? O que é possível fazer, para além dos limites da sala de aula, para corroborar com a
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formação inicial docente em Língua Espanhola? Quais são os entraves e os potencializadores
para o avanço da formação inicial desse profissional?
Cabe ressaltar que são muitas as questões e reflexões que perpassam o processo
formativo de docentes: não obstante, este trabalho não tem a pretensão de esgotá-las. Esses e
outros questionamentos pontuados podem elucidar muitos dos problemas enfrentados pelos
graduandos e professores de Língua Espanhola no Brasil. A identificação e a socialização
desses problemas permitirão que alguns pontos sejam problematizados, discutidos e
aprimorados pela classe docente.
Sobre as narrativas (auto)biográficas, dispositivo de investigação aqui adotado,
considero a escolha relevante, pois Souza (2006) pontua que:

Ao narrarem as experiências, os sujeitos expressam representações de suas
histórias de vida, narrando experiências docentes, estabelecendo significados
às suas vivências numa dimensão contextual, a partir das ‘experiências
significativas’ e das ‘experiências formadoras’, no processo de conhecer e de
formação que comportam a escrita do texto narrativo. (SOUZA, 2006,
p.145).

Assim sendo, as narrativas (auto)biográficas permitiram que os sujeitos participantes
desta pesquisa revisitassem as suas memórias formativas e resgatassem as experiências
significativas durante o seus respectivos períodos de atuação como bolsistas no PALLE,
ressaltando que cada história de vida é marcada por subjetividades, singularidades e pelo
contexto social no qual os sujeitos estão ou estiveram inseridos. Dessa forma, há um
intercruzamento de informações nas narrativas entre as individualidades, que consistem nas
formas de ser, de atuar e de ler o mundo, carregando também as impressões do coletivo, uma
vez que os sujeitos vivem e constroem interações com seus pares e estão sujeitos a um
sistema, normas, crenças, etc.
Partindo para outro campo teórico, no que diz respeito à individualidade dos sujeitos,
do conhecimento de si, não se pode esquecer de um elemento fundamental para a
compreensão, análise e produção das narrativas (auto)biográficas por meio das entrevistas
narrativas, dispositivo que irá apresentar os dados desta pesquisa: a subjetividade que é
peculiar e construída de acordo com as experiências vividas implica nas formas de pensar, de
se manifestar e de, consequentemente, perceber o mundo, os outros sujeitos e a si próprio.
Para Lane (2002):
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A subjetividade é construída na relação dialética entre o indivíduo e a
sociedade e suas instituições, ambas utilizam as mediações das emoções, da
linguagem, dos grupos, a fim de apresentar uma objetividade questionável,
responsável por uma subjetividade na qual estes códigos substituem a
realidade. (LANE, 2002, p.17)

Dessa maneira, compreendo a relevância de levar em consideração as subjetividades
e intersubjetividades dos participantes desta pesquisa, que se desenvolveu a partir das
entrevistas narrativas, visto que cada um dos informantes representa uma história de vida
escutada de maneira sensível, compreendida, respeitada e investigada, a fim de contribuir para
ampliação da discussão e reflexão no que diz respeito à temática de formação inicial de
professores de Língua Espanhola e que, embora seja um recorte de uma realidade, poderá
representar relatos e ações que talvez se concretizem entre outros espaços e sujeitos
envolvidos no mesmo contexto.
Assim, esta dissertação constitui-se de cinco capítulos organizados da seguinte
maneira: o primeiro capítulo, introdutório, intitula-se Familiarizando-se com o tema da
pesquisa. Nesse capítulo, abordo a minha trajetória de vida-formação-profissão, junto às
minhas noções de implicação com o objeto de pesquisa. No segundo capítulo, exploro a
discussão da Formação inicial docente, uma vez que esse é o objeto central desta
investigação. A partir desse tópico central, apresentei os seguintes desdobramentos: A
formação inicial docente: desafios e contradições na contemporaneidade; As TDIC no
contexto da educação durante a pandemia da COVID 19; O ensino de Língua Espanhola no
Brasil contemporâneo; Formação de Professores de Espanhol e Os fazeres da extensão
universitária e a formação inicial docente
No terceiro capítulo, intitulado como Estúdio Cenográfico Narrativo encontram-se os
desdobramentos de como se organizou e se desenvolveu a pesquisa. O capítulo está
organizado em quatro subtópicos: Cenário: Lócus de pesquisa – Núcleo PALLE;
Protagonistas: as colaboradoras desta investigação – no qual se insere o subtópico Perfil
biográfico das colaboradoras – e, por último, o Enredo: Entrevista Narrativa, dispositivo
utilizado nesta pesquisa. Assim, apresento as informações sobre os critérios utilizados para
selecionar as participantes da pesquisa, o embasamento teórico e epistêmico que fundamenta
o dispositivo utilizado nesta pesquisa – as entrevistas narrativas – e como se deu a sua
construção desses dispositivos.
No quarto capítulo, construí os Diálogos entre a trama e o espectador, que se
constituiu da análise dos dados e tem vários desdobramentos de acordo com o que foi
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desvelado e com os objetivos da pesquisa. O referido capítulo tem dois subtópicos. O
primeiro, Cenas da extensão universitária como espaço formativo aborda, de maneira geral, a
importância das experiências e processos formativos no âmbito da formação inicial docente.
Percursos e Itinerários formativos – Sobre outros cenários que percorreram as protagonistas
aborda os diferentes percursos e itinerários formativos das entrevistadas em programas
extensionistas. Tal item se subdivide em quatro subtópicos, de modo a contemplar as
diferentes experiências. São eles: Mobilidade Acadêmica, Estágio Supervisionado em Letras
com Espanhol, Programa Universidade Para Todos (UPT), Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID) que foram outros espaços formativos por onde transitaram
as colaboradoras antes ou depois do PALLE.
Ainda no quarto capítulo, dediquei-me à análise dos dados relativos às práticas e
atividades do PALLE. No subtópico Práticas pedagógicas e atividades acadêmicas,
investiguei os aspectos pedagógicos do programa. Tais informações foram organizadas nos
subtópicos: Reuniões pedagógicas, Plano de aula e produção de material didático, Plano de
trabalho e produção de material didático, Monografia e Organização de eventos do PALLE e
apresentação de trabalhos. Por fim, no capítulo quinto, apresentei as considerações finais
sobre este trabalho a partir da proposição de uma entre tantas Possíveis (re)leituras e
desfechos para esta trama.
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2.FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE

A palavra formação remete à ideia de criação: dentro dessa lógica de criação, é
possível cogitar algo em fase embrionária ou algo que já existe e está sendo (re)construído,
passando por fases de remodelagens, adaptações. O sujeito, tanto na vida pessoal como na
vida profissional, não se forma, não se (re)constitui, não se cria sozinho. Há influências do
cenário em que está inserido, dos sujeitos que são protagonistas e coadjuvantes na trama e os
espaços em que circulam e nos quais se realizam as cenas. Por conta disso, torna-se também
imprevisível, quiçá imensurável – pois estamos todos imersos em um contexto de diversas
subjetividades – calcular ou medir com precisão a forma como se dará o processo formativo.
Segundo Domingo (2015):

La relación educativa es incierta, porque como proceso naciente, depende de
lo que ocurre en el mismo, y de quienes en él participan, con sus mundos de
referencia, sus historias y circunstancias, sus deseos y expectativas. Lo que
vaya a darse no se puede garantizar, como tampoco el significado y las
consecuencias subjetivas que en cada participante pueda tener lo vivido.
(DOMINGO, 2015, p.37).

Nessa perspectiva, a formação se dá por meio das relações sociais, do contato com o
outro, das trocas, dos diálogos, das reflexões, das retomadas, dos avanços, das pausas e
também dos retornos para a retomada do caminho. No final das contas, independentemente da
fase em que se encontre aquele que está sujeito à formação, de forma alguma tal processo
ocorrerá de forma isolada.
O fato de a formação implicar em movimento também não significa que esse
movimento sempre estará na condição de avanço, entretanto, o fato de o movimento ocorrer
em sentido controverso também não implica em dizer que o sujeito está retrocedendo.
Retroceder, nesse sentido, também pode ser compreendido como avanço, assim como uma
pausa. São nesses lapsos que surgem as reflexões, as retomadas do caminho e a
ressignificação do sentido da formação e da prática docente.
Ingressar em uma sala de aula como professor, ainda que em formação inicial, pela
primeira vez, pode reconduzir os indivíduos às memórias escolares daquilo que consideram
que é válido ao ensinar e a tomar como ponto de partida as referências das primeiras e
significativas aprendizagens.
As referências de professores, quer seja na fase escolar, quer seja na fase
universitária, inspiram maneiras de atuar, no sentido de repetir ou não práticas de
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determinados professores que cruzaram a formação pessoal e profissional de cada um. É
incrível como essas memórias e experiências, tanto como alunos da educação básica, tanto
como professores em formação inicial, contribuem e muitas vezes falam mais alto junto ao
processo formativo e ao jeito de ser e atuar nos espaços educacionais.
Nesse entrelaçar e cruzar de caminhos com distintos atores, distintas performances e
uma multiplicidade de relações dialógicas e também embates que podem acontecer nos
mesmos ou em diferentes cenários, percebo a presença da subjetividade que atravessa as
relações (inter)pessoais e, consequentemente, o processo formativo e educativo.
O cenário, os papeis, a temática podem ser os mesmos, entretanto, a performance dos
atores será muito particular, a performance trará as marcas das histórias de vida, de formação
e das leituras de mundo que estão relacionadas com a subjetividade dos sujeitos. Ou seja, os
indivíduos podem experimentar o mesmo fenômeno, não obstante, a forma como eles se
relacionarão, reagirão, compreenderão e ressignificarão as próprias vidas a partir de tais
experiências é muito particular, é como as impressões digitais ou a própria construção
morfológica dos corpos, que são constituídos por meio de integrações biológicas reprodutivas
entre genes de duas pessoas de sexos diferentes, mas que não se repetem da mesma maneira
na reprodução de outros indivíduos, embora todos os seres humanos sejam o resultado da
concepção.
Diante disso, percebo o quanto a subjetividade é inerente, peculiar e particular a
cada ser humano: é como se ela determinasse a essência dos indivíduos e fosse um fator
imprescindível para a demarcação da história, trajetória, atuações no mundo e construção de
cada identidade em particular. A partir dessas considerações, apresento aqui uma
compreensão sobre subjetividade que se aproxima da minha proposta ao tentar integrá-la a
esta pesquisa:

A definição da subjetividade se apresenta através de categorias capazes de
expressar, na unidade simbólicoemocional, a mobilidade e diversidade da
experiência dos indivíduos e dos grupos sociais. É essa unidade
simbólicoemocional que define ontologicamente os fenômenos significados
como subjetivos. Tal unidade caracteriza os sentidos subjetivos, que
representam um processo constante que define a qualidade da experiência
vivida: não são os fatos concretos que definem tal qualidade, mas as
produções subjetivas, tanto individuais como sociais, que emergem no curso
de uma experiência humana. (GONZÁLEZ REY et.al., 2016, p. 56)

Além dessas subjetividades que são muito peculiares a cada indivíduo e à sua história
de vida – critérios que são primordiais para uma pesquisa que está centrada no sujeito –
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compreendo a formação inicial do professor também como um processo de construção que se
dá paralelamente aos conhecimentos teóricos, atrelados ao aprimoramento e desenvolvimento
de atitudes e competências de maneira a fomentar uma base para atuar, agir e lidar com os
conflitos e desafios educativos.
Nesse sentido, os aspectos mencionados no parágrafo anterior, dizem respeito à
competência que, para Lizarraga (2010), pode ser compreendida da seguinte maneira:

A competência representa uma combinação de capacidades, conhecimentos,
atitudes e condutas dirigidas à execução concreta de uma tarefa em um
contexto definido ou como uma forma de atuar em que as pessoas utilizam o
seu potencial para resolver problemas ou fazer algo em uma situação
concreta (LIZARRAGA, 2010, p.76).

Já Trillo (2000), compreende a atitude como uma

condição adaptável às circunstâncias: surgem e mantém a interação que o
indivíduo tem com os que o rodeiam e como algo interno que se manifesta
através de um estado mental e emocional que não pode ser quantificado para
avaliação de desempenho e não está exposto de forma que possa ser
visualizado de maneira clara. (TRILLO, 2000, p. 38)

A formação docente se dá a partir do diálogo e da amálgama que se condensa entre
as subjetividades dos sujeitos, o campo teórico, a empiria e a reflexão sobre esses aspectos.
Posso também juntar a esses pontos que compõem o processo formativo os complexos
desafios que atravessam os sistemas educativos e formativos, porque a maneira como cada
pessoa trabalha, suas atitudes frente a tais desafios dizem muito sobre o (s) seu (s) respectivo
(s) processo (s) formativo (s). As ações – ou a falta delas – podem conduzir ao marasmo, ao
conformismo, à apatia ou às práticas de transformação social, política e prática educativa
tanto dos indivíduos como dos espaços por onde transitam, bem como dos contextos nos quais
se inserem e dos pares que os acompanham.
Ao pensar nos mais variados espaços formativos, sejam eles formais ou não, a
formação inicial docente possui como um dos principais espaços potencializadores de
protagonismo as instituições formadoras através dos cursos de graduação na modalidade de
licenciatura.
Cabe aos cursos de licenciatura propiciar aos graduandos um mosaico de
possibilidades, dentre as quais destaco a iniciação à pesquisa, pois espera-se que o professor
também seja um pesquisador. O processo de aproximação da pesquisa pode se dar através da
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iniciação científica, projetos de extensão, grupos de pesquisa e, sobretudo, na própria sala de
aula pelo estímulo do professor que cria condições e situações nas quais os licenciandos sejam
instigados a investigar e refletir sobre a própria prática. Além disso, a formação inicial
também se constrói e solidifica com base em pressupostos teóricos em diálogo e
complementaridade com a prática, no desenvolvimento e aprimoração de atitudes e
competências que resultam na construção do saber e da identidade docente.
O futuro professor tem o seu desenvolvimento profissional comprometido a partir da
formação inicial que lhe foi ofertada. Muitos são os enfrentamentos na contemporaneidade no
que diz respeito à formação desses sujeitos, já que o mundo e os sujeitos se transformam de
acordo com as necessidades e os novos problemas que vão surgindo e frente às situações em
que estão ou serão submetidos.
Diante dessas condições, é necessário que ao longo do tempo e com as
transformações sociais os modelos educativos sejam revisitados e aprimorados, a fim de
atender às necessidades e às demandas insurgentes. Considero de suma importância o
desenvolvimento de uma análise e uma pesquisa com dados que busquem estabelecer um
diálogo entre o corpo teórico e empírico no que tange à formação inicial docente, para que a
partir dos resultados haja um novo direcionamento que contemple as necessidades formativas
educacionais dos professores em estágio inicial. É válido salientar que a formação docente ela
é permanente, nunca chega ao fim: ela é ressignificada e transformada ao longo das
experiências de vida e de profissão.
Ser ou tornar-se professor é um ofício que requer paciência e predisposição durante
todo o processo de constituição do sujeito que assume um compromisso social com a
educação. A formação inicial pode acontecer antes mesmo de o sujeito iniciar o seu percurso
escolar, visto que o modo como a família educa seus filhos é a primeira lição de ensino e
aprendizagem, é o princípio do conhecimento de si,, da constituição da bagagem de leitura de
mundo, de percepção e modo de atuar e ser no mundo. No contexto de formação docente,
Josso (2004) compreende a formação experiencial da seguinte maneira:

[...] a formação experiencial designa a atividade consciente de um sujeito
que efetua uma aprendizagem imprevista ou voluntária em termos de
competências existenciais (somáticas, afetivas, conscientes), instrumentais
ou pragmáticas, explicativas ou compreensivas na ocasião de um
acontecimento, de uma situação, de uma atividade que coloca o aprendente
em interações consigo mesmo, com os outros, com o meio natural ou com as
coisas, num ou em vários registros (JOSSO, 2004, p. 55).
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O professor não nasce pronto, ele se aprimora e se (des)constrói a partir das
experiências profissionais, do seu relacionamento com os aprendentes e demais membros
envolvidos no processo (escola, universidade, comunidade, dentre outros) e, sobretudo, a
partir da autoanálise, autoavaliação e autorreflexão. Nesse sentido, Freire (1997), aponta que
os sujeitos não podem participar efetivamente na história, na sociedade, na transformação da
realidade se não forem potencializados na construção de uma consciência crítica da realidade
e da sua própria capacidade para transformá-la.
A partir disso, é importante compreender que o ato de ser docente implica em
movimento, itinerância, um processo de formação contínuo e de (des)construção. Desse
modo, é possível identificar o momento de partida, mas não o de chegada, porque o professor
é um ser inacabado e que busca a transformação do seu labor e mudanças de rotas, quando
necessário, ou seja, “a formação vai e vem, avança e recua, construindo-se num processo de
relação ao saber e ao conhecimento que se encontra no cerne da identidade pessoal”
(DOMINICÉ 1986 apud NÓVOA, 1995, p. 25).
Nessa perspectiva, compreendo que um dos polos principais que potencializam essa
construção é o histórico e a trajetória de formação do professor. Cabe ressaltar que essa
formação se dá em diversos momentos de sua carreira, a fim de que possa aprimorar, revisitar
e refletir sobre os pontos de melhoramento e ressignificação de suas práticas. Ademais, essa
construção se dá por meio de fatores culturais, do imaginário coletivo, individual e de
questões políticas, mas sobretudo pessoais. Esse último aspecto é tão relevante que, em 1984,
Ada Abraham lançou o livro O professor é uma pessoa, a fim de enfatizar como questões da
individualidade e da subjetividade interferem e colaboram no processo de formação docente.
Ainda sobre o mesmo tema, merece destaque outra produção, de 1992, organizada por
Antônio Nóvoa: trata-se de Vida de professores, obra na qual os autores enfatizam a questão
de que professor e pessoa são indissociáveis, ou seja, existe uma articulação dialógica entre a
dimensão pessoal e a profissional e ambas interagem e contribuem para o processo formativo
docente. Nas palavras de Nóvoa: “Aqui estamos. Nós e a profissão. E as opções que cada um
de nós tem que fazer como professor, as quais cruzam a nossa maneira de ser com a nossa
maneira de ensinar.” (NÓVOA, 1995, p. 17).
Atrelada a essa discussão, trago a noção de professor reflexivo, que se articula a
partir da discussão iniciada nos anos 90 e que propõe uma nova epistemologia da prática
profissional docente. Inspirada no pensamento reflexivo de Dewey (1979), Schön (1992) traz
a concepção do professor reflexivo, compreendido como um docente que se debruça a
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analisar suas ações – reflexão-na-ação – a fim de aprimorar a sua formação e o processo de
ensino e aprendizagem dos educandos.
Portanto, uma das maneiras de se alcançar que os sujeitos despertem a consciência de
seu lugar no mundo é (re)visitando e partilhando as suas memórias, para que a partir dessa
tomada de consciência eles possam problematizar, atuar, e intervir no mundo. Para que isso
aconteça, também é necessário ter a coragem de olhar para si mesmo, adentrar ao seu próprio
universo, que embora seja seu, pode também ser um território desconhecido, por ainda não ter
sido explorado, questionado e instigado. Ademais, reconhecer-se como parte do espaço que se
compartilha com os demais é perceber a realidade do seu entorno como algo que lhe pertence
e constitui a sua identidade como cidadão político e protagonista.
Em continuidade, a fim de contextualizar esta pesquisa, abordarei o tema da
formação inicial docente junto aos desafios e às contradições que têm atravessado a
contemporaneidade, uma vez que é necessário compreender os percalços que têm atravancado
os caminhos formativos para que se possa refletir sobre e reinventar novas possibilidades.

2.1 A FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE: DESAFIOS E CONTRADIÇÕES NA
CONTEMPORANEIDADE

Ser professor na contemporaneidade envolve diversos aspectos contraditórios no que
diz respeito à atuação, construção de identidade, modo como é visto pela sociedade
globalizada, dentre outros aspectos. Essa fragmentação e multiplicidade de visões se deve
também ao caos a que estão submetidos os sujeitos na contemporaneidade. A esse respeito,
(Hall, 2001, p. 36) aponta que “as transformações sociais provocam mudanças também nas
identidades pessoais, ao desestabilizar a ideia de si próprio como sujeito integrado, fazendo
com que os indivíduos percam a estabilidade do sentido de si mesmos.”
Nesse contexto, compreendo a importância do papel do professor e da educação para a
transformação e ressignificação desse caos, entretanto as visões destinadas a esse profissional
são confundidas pela própria escola, alunos e comunidades internas e externas. (CHARLOT,
2008, p.19) afirma que “a sociedade tende a imputar aos próprios professores a
responsabilidade dessas contradições”, uma vez que os docentes são responsabilizados pela
educação, inclusive doméstica, além de se apropriar e/ou tentar reajustar a sua identidade
docente a outros perfis profissionais e/ou pessoais, tais como: pais, psicólogo, gestor, babá,
dentre outros.
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Observo que muitos são os desafios enfrentados por esse profissional na sala de aula
e esse fator corrobora para a fragmentação de sua identidade em diversos papeis que, na
maioria das vezes, fogem do que compreendo ser a sua real função. A dinâmica da sociedade
atual encarrega e responsabiliza a escola de educar, ensinar valores, criar, e cuidar dos alunos.
Em sua maioria, os pais ou responsáveis reconhecem os deveres da escola e omitem suas
responsabilidades na participação da educação de seus filhos.
Acrescento como um outro fator que corrobora para o cenário descrito a mudança da
dinâmica da sociedade, sobretudo dos papeis exercidos pelos componentes familiares:
atualmente, as mulheres de classe social menos favorecida precisam trabalhar e não podem
mais se ocupar da educação e do cuidado com os seus filhos como antigamente, visto que
nesse cenário cresce o número de mães solteiras e de pais que se omitem em relação às
responsabilidades com seus filhos.
Cabe ressaltar também que o docente é visto como o termômetro de êxito
educacional. Dessa forma, percebo como a educação é vista de modo unilateral e
contraditoriamente fragmentado. Ora, se a escola é constituída e representada pelos
professores, funcionários, gestores, alunos e comunidade por que não os pensar como um
tripé que se utiliza para sustentar e estabelecer um diálogo com o núcleo maior que é a
educação? A escola se converteu em um ambiente de disputa, pois conforme aponta
(CHARLOT, 2008, p.20) “o professor é responsabilizado pelos resultados, em particular pelo
fracasso dos alunos, visto que os estudantes que tiram as melhores notas alcançam os
melhores postos de trabalho.”
A escola se configura, a partir da lógica dos resultados que responsabiliza
exclusivamente o professor pelo sucesso ou o fracasso escolar dos alunos, como um espaço de
exclusão, pois desconsidera os aspectos intra e extraescolares que repercutem e condicionam
o processo de ensino-aprendizagem, especialmente os que estão relacionados às condições
objetivas de exercício da docência e a realidade social dos alunos.
Ainda que a maior parte do público estudantil esteja nas escolas públicas, nem
sempre é possível contar com recursos governamentais que garantam a qualidade do ensino e
a permanência dos estudantes nas instituições educacionais. No âmbito da iniciativa privada,
seguindo a lógica dos resultados e da educação para o desempenho, o trabalho do professor
está condicionado ao êxito dos estudantes em exames, vestibulares e hankings de qualidade da
educação.
Percebo que o professor fica imerso nesse ambiente confuso e indefinido que pouco
se preocupa com a reflexão e aprendizagem significativa de conteúdos, mas que precisa
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preparar os alunos para uma sociedade globalizada e adjetivada por Santos (2006) como
perversa3, pois junto a ela aparecem: desemprego, pobreza, queda do salário mínimo, fome e
desabrigo, novas doenças; mortalidade infantil, educação de qualidade inacessível.
Essas responsabilidades e cobranças unilaterais destinadas ao professor para com
seus alunos surge a fim de tornar os estudantes aptos para ingressar nos melhores postos de
trabalho, muitas vezes por uma questão de sobrevivência. Por outras razões, também
capitalistas, esse tipo de educação acaba preparando mais para a concorrência do que para a
própria cidadania e para a ética que em tempos de crise na convivência humana deve ser
pensada como relação, e relação com o outro, com a alteridade. (TIM, 2012, p. 24)
Frente à crise instável de identidade, Hall (2001) sugere:

Assim, em vez de falar em identidade como uma coisa acabada, deveríamos
falar em identificação, e vê-la como um processo em andamento. A
identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de
nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é ‘preenchida’ a
partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser
vistos por outros. (HALL, 2001, p. 39)

Nesse cenário de escolha de profissão, entre as mais almejadas estão a Medicina, o
Direito e as Engenharias; do outro lado, entre as não tão privilegiadas e incentivadas está a
carreira docente. Primeiramente, por causa da desvalorização, baixa remuneração o que,
consequentemente, infere em uma perda de status social. Entretanto, a importância dos
profissionais da educação precisa ser reconhecida, já que:

É um profissional do humano que ajuda o desenvolvimento pessoal e
intersubjetivo do aluno, sendo um facilitador de seu acesso ao conhecimento;
é um ser de cultura que domina sua área de especialidade científica e
pedagógica-educacional e seus aportes para compreender o mundo; um
analista crítico da sociedade, que nela intervém com sua atividade
profissional; um membro de uma comunidade científica, que produz
conhecimento sobre sua área e sobre a sociedade (PIMENTA e LIMA, 2012,
p. 88).

3

Cf. SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de
Janeiro: Record, 2011.
O termo globalização perversa, empregado pelo autor, refere-se a uma globalização construída a partir do grande
capital que gera ações hegemônicas e de disputas que contribuem, sobretudo, para as desigualdades e exclusão
sociais, fomentando assim uma desenfreada indústria de perversidades.
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Outro fator relevante é que a atividade docente é majoritariamente feminina: se
recapitulo a infância de meninas, sobretudo as das classes sociais mais baixas, observo que
uma das brincadeiras mais recorrentes é a de professora. Isso me faz perceber que esse grupo
se identifica com a profissão porque além de reconhecer o potencial de ascensão social e de
valores éticos e morais ligados à profissão, financeiramente também é uma das profissões de
maior status que pode ser alcançada por esse segmento social.
O magistério, além de estar concebido no imaginário das classes populares como
uma carreira que preza pelo bem da sociedade civil e pode contribuir para a resolução de
problemas sociais que as afetam diretamente, é compreendido a partir da dimensão do
cuidado, função tradicionalmente relegado às mulheres e subvalorizada, o que tem efeitos
diretos para a desvalorização da atividade docente.
Partindo para o âmbito do conflito e da imposição da realização do homem com o
seu trabalho, Freud (1996) aponta como mal-estar que:

A atividade profissional constitui fonte de satisfação especial, se for
livremente escolhida, isto é, se, por meio de sublimação, tornar possível o
uso de inclinações existentes, de impulsos instintivos persistentes ou
constitucionalmente reforçados. No entanto, como caminho para a
felicidade, o trabalho não é altamente prezado pelos homens. Não se
esforçam em relação a ele como o fazem em relação a outras possibilidades
de satisfação. A grande maioria das pessoas só trabalha sob a pressão da
necessidade, e essa natural aversão humana ao trabalho suscita problemas
sociais extremamente difíceis (FREUD, 1996, p. 88).

Diante desse contexto, percebo que não apenas o professor está com sua identidade,
identificação profissional fragmentada, caótica e incerta: agravam a questão as expectativas
dos alunos que, cada vez mais são pressionados pela família, pelos responsáveis e pela
sociedade a alcançar o sucesso profissional através de carreiras que lhes garantam um status
social, acabam abraçando áreas de atuação com as quais que nem eles mesmos se identificam.
Essas escolhas estão ligadas, na sociedade contemporânea, aos pais frustrados que
tentam se realizar através dos filhos, o que alimenta o ciclo de filhos formados e também
frustrados por não poderem exercer seu direito de escolha profissional frente a uma sociedade
que os obriga a se encaixar em uma fôrma, anulando as subjetividades desses sujeitos e
impondo condições e parâmetros para o alcance do prestígio e suposta inclusão social.
Assim, identidades fragmentadas e inconstantes nessa falta de precisão dançam nessa
orquestra desafinada, tentando encontrar o ritmo, mas perdendo-se entre notas e
descompassos: é nessa melodia desafinada e desarranjada que Charlot (2008) aponta que o
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professor, nesse caso visto como o maestro, como um profissional da contradição, também se
encontra.
Diante do exposto, compreendo que a construção da identidade humana, no caso do
estudo em questão, a identidade docente, é contínua, incoerente, mutável e não pode ser
interrompida, porque está no plano da (inter)subjetividade, da individualidade, e dos
contextos nos quais os sujeitos estão inseridos e estabelecem relações internas e externas
transitórias quer sejam elas dialógicas, quer sejam elas dialéticas. Nesse sentido, Silva (2017)
pontua em sua tese de doutorado que:

a produção da identidade docente não deve ser considerada tão somente a
partir dos conhecimentos pedagógicos que o professor acumula durante o
seu percurso formativo. De fato, os conhecimentos adquiridos ao longo da
formação estão, também, na base da complexidade que envolve a produção
identitária do professor, mas há de se considerar toda uma história de vida,
que carrega consigo uma carga de experiência familiar, social, cultural,
religiosa, econômica, bem como uma carga de experiências que foi sendo
produzida, ao longo da formação inicial do docente. (SILVA, 2017, p. 86).

Por fim, essas considerações feitas sobre a identidade no âmbito da formação docente
também podem ser pensadas no âmbito do estágio supervisionado que, para Pimenta (2012,
p.99), “é uma oportunidade de aprendizagem da profissão docente e da construção da
identidade profissional”. Ademais, em outras práticas fora da sala de aula da universidade,
tais como os projetos de extensão, os licenciandos dão continuidade à sua formação
profissional e de identidade docente. A partir do dessas considerações, concluo que é:

Durante o curso de graduação começam a ser construídos os saberes, as
habilidades, posturas e atitudes que formam o profissional. Em períodos de
estágio, esses conhecimentos são ressignificados pelo aluno estagiário a
partir de suas experiências pessoais em contato direto com o campo de
trabalho que, ao longo da vida profissional, vão sendo reconstruídos no
exercício da profissão (ALMEIDA e PIMENTA, 2014, p. 73).

Na contemporaneidade brasileira, muitos têm sido os desafios para reformular a
formação inicial: é possível comprovar isso na série de reajustes e modificações realizadas no
PPP (Projeto Político Pedagógico) dos cursos de licenciatura exigências dadas pelas DCN
(Diretrizes Curriculares Nacionais) por meio da Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, do
Conselho Nacional de Educação (CNE), que tinha como prazo máximo de implementação,
julho de 2018.
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Essas

modificações

implicam,

principalmente,

na

área

de

estágio

que

obrigatoriamente passa para o número de 400 horas. Muitas instituições apresentavam esse
componente de maneira dissonante, alguns cursos de licenciatura apresentavam quatro
modalidades de estágio, enquanto outros apenas uma modalidade com uma carga horária que
correspondia às vezes a 25% do que foi projetado atualmente.
Essa nova proposição de currículo sugere um diálogo e cuidado maior com a prática e
os diversos níveis de estágios para aqueles que irão atuar na educação básica, atividades essas
que aproximam os professores em formação dos contextos em que estarão inseridos, uma vez
que a maior queixa dos estudantes de licenciatura pode ser representada através dos seguintes
dizeres: na teoria; a prática é outra ou a prática é diferente da teoria.
Diante disso, noto que há um intento em aproximar os estudantes cada vez mais do
universo que os espera e onde estarão inseridos efetivamente após o recebimento de seus
diplomas de licenciados, uma vez que uma das muitas causas que corroboram com o fracasso
educacional é o abismo que existe entre a formação docente e a realidade escolar.
Dentre as exigências da Resolução anteriormente citada, o curso de licenciatura deve
acatar as seguintes recomendações:

3200 horas totais no mínimo, distribuídas em 4 anos ou 8 semestres. Dentre
essas horas: 400 serão de práticas, 400 de estágio supervisionado na área de
atuação e formação na educação básica, pelo menos 2.200 de atividades
formativas articuladas, de maneira que dialoguem com as práticas e os
estágios. Por fim, 200 horas destinadas às atividades que perpassem a
iniciação científica, extensão universitária, monitoria, etc. (BRASIL 2015, p.
12)

Cabe ainda evidenciar que, embora tenham sido realizadas essas modificações nos
marcos legais que se referem às reformulações curriculares nos cursos de licenciatura, ainda
são muitos os desafios e demandas diante das transformações sociais, políticas, econômicas e
culturais para a reestruturação da escola e da educação básica que dançam essa ciranda de
descompasso, uma vez que esses aspectos, embora investigados e discutidos em diversos
campos científicos para construção e potencialização de novas práticas educativas, ainda
fogem do controle na contemporaneidade, pois múltiplos são os sujeitos, suas subjetividades
e, consequentemente, os contextos nos quais estão inseridos. Isso também quer dizer que a
readaptação, reestruturação e inovação dos currículos postas pelo CNE devem acompanhar a
dinâmica da sociedade, já que essas mudanças serão constantes e particulares a cada contexto,
ou seja, inesgotáveis.
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Diante dos problemas expostos, destaco ainda a urgência da conscientização dos
professores formadores e dos seus estudantes em formação a respeito da necessidade de se
dedicar e abraçar as novas mudanças de práticas educacionais, a fim de que novos percursos e
tentativas sejam traçados em consonância entre o que diz a universidade e o que a escola
precisa:

Não nos iludamos: a prática não muda por decretos; não muda pela vontade
expressa de alguns; não muda pela mera imposição de novas políticas
educacionais. Ela muda quando pode mudar, quando quer mudar, quando
seus protagonistas sentem e percebem a necessidade de mudanças.
(FRANCO, 2012, p. 215).

Espera-se que o professor em formação inicial, além de possuir os conhecimentos
empíricos e epistemológicos, seja uma agente capaz de gerenciar os conflitos na sala de aula,
que faça da escola um espaço de inclusão e de luta em defesa dos direitos das diversidades
que lhes são expostas, dialogue com a comunidade a fim de aproximá-la cada vez mais do
contexto escolar, fazendo com que os seus participantes concebam a escola como um espaço
que lhes pertence e que deve refletir a sua identidade, além de mediar de modo reflexivo e
crítico os possíveis conflitos entre os seus pares profissionais e os seus pares educandos,
reconhecendo e valorizando a pluralidade étnica e cultural brasileira e sobretudo do contexto
no qual está inserido através de “uma cultura que permita compreender nossa condição e nos
ajude a viver, e que favoreça, ao mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre.” (MORIN,
2000, p. 11).
Partindo para o âmbito da pluralidade étnica e cultural brasileira, a formação
histórica do Brasil é permeada por aspectos multiculturais e pluriétnicos, o que impõe aos
professores a necessidade de interagir com essas nuances que caracterizam, distinguem e
reforçam nossa identidade brasileira.
Convém lembrar que características culturais e históricas são absorvidas de acordo
com a proximidade geográfica. Diante desse fato, salientamos que alguns estados brasileiros
fazem fronteira com países latino-americanos que em sua maior parte falam a língua
espanhola. Esse fator pode interferir também em questões linguísticas, como por exemplo no
sul do Brasil, onde muitas palavras e expressões idiomáticas do espanhol são utilizadas
devido à proximidade com países como Argentina, Uruguai, Paraguai. É a partir desse diálogo
e identificação cultural e linguística que percebo a necessidade de propagar o ensino do
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idioma espanhol na perspectiva de inclusão dos sujeitos e de contribuição para a formação
cidadã e intercultural.
A partir dessas evidências, deve-se direcionar também a formação de professores
nesse sentido, uma vez que o contexto educacional apresenta essa realidade. Mais uma vez
constato que não há como se pensar na educação de maneira homogênea, uma vez que o
contexto da escola, seus arredores e os sujeitos implicados no processo educativo trazem toda
essa diversidade.
Além disso, levo em consideração, no que diz respeito à diversidade étnica, a
educação indígena, educação quilombola, educação inclusiva, a educação para jovens e
adultos que são níveis e modalidades educativas que apresentam uma configuração particular,
e que não pode ser desenvolvida de modo homogêneo. É diante desses desafios e demandas
que o professor precisa se debruçar, pesquisar e se reinventar para que possa propiciar uma
educação que dialogue e potencialize o desenvolvimento social, afetivo, formativo e político
dos seus educandos.
É importante também que o professor trabalhe pela equidade de oportunidades desses
sujeitos que compõem o mosaico populacional brasileiro, a fim de que junto à escola, família
e comunidade se desenvolva e fortaleça uma sociedade onde os sujeitos, independentemente
do fator econômico, cultural e étnico desfrutem de oportunidades igualitárias e inclusivas. Da
mesma forma, faz-se necessário que o professor esteja disposto a potencializar um
pensamento em que todos esses indivíduos possam se sentir e serem efetivamente
considerados parte dos espaços que ocupam e da formação histórica, cultural e étnica do
território brasileiro e da localidade onde vivem.
Às instituições formativas e legislações educacionais, como as DCN, que passam por
constantes atualizações, cabe o cuidado e a readaptação dos currículos frente a essas
necessidades, além da fiscalização do cumprimento das determinações e recomendações, já
que é possível constatar que algumas instituições não gozam de corpo técnico, docente,
infraestrutura, recursos didáticos, políticas de permanência estudantil e orçamentos
suficientes, dentre outros fatores essenciais para suprir as demandas formativas do alunado em
questão.
As cotas para negros, quilombolas e indígenas são avanços e conquistas na tentativa
de uma reparação histórica que modificaram a constituição discente das universidades. Diante
dessas possibilidades de políticas públicas, a universidade também deve criar condições para
permanência desses estudantes, para que de fato tenham um espaço acadêmico de promoção
da inclusão na sociedade e inserção no mercado de trabalho.
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Dentre os desafios e contradições, pontuo o lugar do professor da educação básica
frente ao professor universitário. O pensamento corrente é de que apenas o professor
universitário produz pesquisa e merece as melhores remunerações, já que são os formadores
de docentes. É preciso lembrar e considerar que o chão da escola é um terreno fértil para as
pesquisas realizadas pelos professores da educação básica, que também é o lugar de
compreensão do fazer educativo e do fazer docente.
Assim sendo, professores do ensino superior e da educação básica, atuando em
conjunto e a partir de uma relação dialógica dos saberes que são peculiares a cada um,
contribuem simultaneamente na construção e potencialidade da educação, que implica tanto
na educação básica como na formação docente.
É válido considerar, entretanto, que a pesquisa no âmbito da atuação docente deve
ser mobilizada desde a formação inicial, ou seja, durante a graduação. O professorpesquisador também possui a sua formação inicial potencializada e fortalecida quando se
debruça para pesquisar sobre a sua formação, modos de ensino e aprendizagem, a realidade
educacional contemporânea, os desafios encontrados, dentre outros temas relevantes. É de
fundamental importância que o professor em formação inicial problematize esses temas e os
relacione com sua prática e demais realidades encontradas.

2.1.1. As TDIC no contexto da educação durante a pandemia da COVID 19

Junto ao conjunto de desafios que se impõem aos professores em formação
acrescento o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) cujo
advento corrobora com os processos educativos nas escolas e universidades, já que se
aproximam da realidade contemporânea e de suas demandas, uma vez que a globalização
imprime essa necessidade de estar conectado com o mundo e da velocidade na circulação das
informações.
Diante desse contexto, Almeida (2010) compreende que:

O emprego das TDIC constitui, hoje, a base dos desenvolvimentos científico
e tecnológico da humanidade e é fator indispensável para a produção de
conhecimento; o desenvolvimento de pesquisas em redes cooperativas; a
realização de simulações e experimentos virtuais sobre distintos fenômenos;
a projeção de cenários, propiciando a geração de produtos e inovações.
(ALMEIDA, 2010, p.20)
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São múltiplas as possibilidades para se reinventar em sala de aula através das
tecnologias. O público adolescente, jovem e, inclusive, o infantil é um dos que mais vive
conectado. Um currículo desconectado e fragmentado no que diz respeito às demandas
contemporâneas da realidade estudantil compromete o êxito escolar, pois todas essas questões
estão interligadas à formação que tiveram os professores e, consequentemente, moldam o seu
trabalho em sala de aula. Ou seja, se o professor teve a sua formação inicial distante dessa
realidade, suponho que haverá uma maior dificuldade para o engajamento no mundo virtual.
Em consonância com o exposto Kenski (2012) pontua que:
A evolução tecnológica não se restringe apenas aos novos usos de
determinados equipamentos e produtos. Ela altera comportamentos. A
ampliação e a banalização do uso de determinada tecnologia impõem-se à
cultura existente e transformam não apenas o comportamento individual,
mas o de todo o grupo social (KENSKI, 2012, p. 21).

Nesse contexto, observo, inclusive, a resistência de parte dos professores que estão
há um tempo em sala de aula e às vezes não se permitem vivenciar outras práticas, arriscar e
investir em novos resultados, além da aversão aos novos métodos educativos e do
enraizamento de métodos tradicionais de condução do processo educativo.
Em um mundo globalizado e, consequentemente, de constantes mudanças, é
importante que o professor não se mantenha estagnado; a escola, o professor, os alunos e a
comunidade são impelidos a acompanhar e a dialogar com tais mudanças, a fim de que
possam estar inseridos nesse universo. Nesse contexto de transformação, novas formas de ler,
ser e atuar no mundo aparecem, sobretudo, com o advento das TDIC que muitas vezes são
fatores de exclusão social. Entretanto, é essencial que a escola, através de seus recursos –
embora saiba que na maioria das vezes são escassos nas escolas públicas – propicie aos seus
estudantes situações nas quais eles possam interagir com as TDIC de modo inteligente,
criativo, contextualizado, contemporâneo e significativo.
No espaço escolar é possível encontrar, também, o desafio de alguns professores que
geralmente têm uma sobrecarga de trabalho excessiva e que não dispõem de recursos
tecnológicos para levar para a sala de aula ou de tempo para realização de uma formação
continuada que lide com a demanda das TDIC.
Diante de uma geração que vive conectada, o professor é impelido a buscar, na
medida de suas possibilidades, integrar esses alunos ao ambiente educacional de modo a
contribuir com a democratização da inclusão digital e buscar alternativas de aprendizagem
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que sejam funcionais, dialoguem com o contexto atual e despertem o interesse do alunado.
Nessa perspectiva, Barros (2007) pontua que:

As aulas dadas tradicionalmente estão gerando desinteresse e desatualização
de informações pelas tecnologias por parte dos alunos, o que está abalando o
conhecimento “inquestionável’ dos docentes, sendo assim, o “grande desafio
consiste em integrar os professores com a cultura tecnológica para o
processo de ensino e aprendizagem (BARROS, 2007, p. 105-106).

É importante que a discussão sobre as possibilidades de trabalho com as TDIC em sala
de aula também perpasse a formação inicial do professor, para que ele não esteja
despreparado e seja apenas um orientador instrumentalizado de uso das TDIC, mas que saiba
operacioná-las com um fim específico, de modo crítico, reflexivo, emancipatório e didático.
É válido pontuar que o uso das redes sociais e aplicativos tem ganhado grande
evidência entre os mais diversos públicos: infantil, adolescente, jovem e adulto. É a partir
desse fascínio exercido pelas redes sociais e aplicativos que o professor pode refletir e
transformar sua prática pedagógica. Além de contribuir para a inclusão digital, o professor
estará potencializando a aprendizagem e preparando os sujeitos envolvidos para atuar nos
mais diversos contextos digitais, pessoais e profissionais.
Nesse sentido, a discussão sobre a ética no uso das TDIC ganha especial relevância,
uma vez que nem todos os usuários conhecem os limites das relações dentro das redes. Dessa
forma, o professor prepara os alunos para a cidadania, contribui para a formação de sujeitos
éticos, políticos e conscientes de suas responsabilidades consigo mesmos, com o outro e com
o mundo.
A partir dos diversos desafios aqui expostos, considero crucial o papel
desempenhado, nesta itinerância formativa, pelo professor formador. Ao conduzir o processo
formativo, esse profissional deve levar em consideração as subjetividades dos licenciandos, as
suas experiências, o contexto no qual estão inseridos, uma vez que a formação se desenvolve
no seio humano, o que implica em sensibilidade, afetividades, imprevistos e o diálogo, assim
como o embate entre várias identidades. Nesse sentido, Macedo, Guerra e Macedo (2019)
fazem a crítica:

A uma concepção produtiva e a uma ética produtivista da formação, onde a
formação aparece como produzir uma forma, um número através da eficácia
dos dispositivos disponíveis. Inspirada no melhor dos mundos do
behaviorismo essa perspectiva se enquadra muito bem num contexto
controlado pela razão instrumental, pela vontade de formar pela disciplina
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dos corpos e mentes, pelas pedagogias ortopédicas e massificadas.
(MACEDO, GUERRA e MACEDO 2019, p. 115-116)

Desse modo, vejo que os corpos e as mentes na educação não podem ser docilizados,
engessados e cristalizados pelo sistema de leis que regem a educação e a formação docente,
assim como as próprias instituições educacionais responsabilizadas pelo processo formativo.
Por conta disso, é importante que os contextos de formação e de atuação do futuro docente
sejam dinâmicos, o que também implica na transitoriedade e reconstrução contínua da
subjetividade dos sujeitos.
É no sentido desse movimento que os currículos de formação devem se atualizar e se
flexibilizar, acompanhando a dinâmica e as necessidades sociais dos espaços formativos e do
contexto no qual estão inseridos. Trata-se de caminhar no sentido da construção de um espaço
de questionamentos, reflexões, diálogos entre os mais diversos grupos, quer sejam os
formadores, quer seja a gestão, quer sejam os sujeitos que estão experienciando o processo
formativo, além da comunidade externa. Dito de outro modo, penso num espaço onde não
haja uma hierarquia que defina de forma cristalizada como deve se dar a formação docente,
mas que busque estar em consonância e em diálogo com sua comunidade.
No que diz respeito à necessidade de reinvenção e adequação para a lida com as
TDIC pelos profissionais da educação, reflito especificamente sobre o período atual e o
enfrentamento da pandemia de Covid 19 que começou na China, no final de 2019, chegou e
fez estragos em países da Europa, tais como Itália e Espanha, assim como, lamentavelmente,
também chegou ao Brasil em fevereiro de 2020.
Tal situação mexeu com toda a estrutura da sociedade, sobretudo com os setores da
economia e da educação. No que tange à educação, muitos profissionais precisaram e estão
enfrentando um momento de se reinventar, de aprender e de se adaptar, uma vez que para não
prejudicar os alunos, muitas instituições da educação básica e superior, públicas e privadas,
resolveram adotar o uso do ensino remoto, através das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC). Assim sendo, os professores compõem a linha de frente para que o
processo de ensino e aprendizagem aconteça, e estão trabalhando exaustivamente para que a
educação não pare neste período, em um contexto onde não há democratização da internet,
tampouco das TDIC.
Nesse sentido, o professor Eniel do Espírito Santo, da Universidade Federal do
Recôncavo (UFRB) e a professora Sara Dias-Trindade da Universidade Coimbra (UC),
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trazem o conceito de Ensino Remoto Emergencial (ERE), que difere de Educação à distância
(EAD) e atualmente, neste contexto pandêmico, tem sido a nova forma de fazer educação:

A educação ou ensino remoto emergencial (ERE) surge a partir do
aparecimento de pandemias e outras situações catastróficas, impedindo
estudantes e professores de realizar suas atividades presenciais nos espaços
escolares. Trata-se de uma alternativa para a continuidade das atividades
educativas, visando minimizar os prejuízos decorridos da suspensão das
aulas presenciais [...] Ademais, também é emergencial pois todo o
planejamento pedagógico realizado para o ensino presencial foi engavetado,
dando lugar a um planejamento improvisado e realizado em tempo real,
obrigando gestores e professores a tomarem decisões intempestivas.
(ESPÍRITO SANTO e DIAS-TRINDADE, 2020, p. 163)

Lamentavelmente, o atual governo do presidente Jair Bolsonaro, por meio do
Ministro da Educação e também economista Abraham Weintraub, ainda em maio de 2020,
manteve a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). É importante pensar que
a não suspensão do exame implica em uma margem ainda maior de exclusão das minorias,
uma vez que parte delas é da escola pública e não conta com recursos digitais para realizar as
atividades online.
Esses alunos habitualmente já saem atrasados para a largada da corrida do ENEM e
do ingresso no Ensino Superior, já que a escola pública enfrenta diversos problemas: falta de
recursos financeiros, falta de merenda escolar; o que estende a presença de muitos alunos na
escola para além do tempo normal de conclusão das séries em virtude de problemas como
falta de professores, infraestrutura inadequada, greves, motivos pelos quais acabam atrasando
o calendário escolar. A falta de recursos digitais também é digna de nota nesse contexto.
Boaventura Souza Santos, no seu mais novo livro lançado agora em 2020, A cruel
pedagogia do vírus, reflete sobre o abismo ocasionado por essa política de exclusão na qual a
educação, um direito constitucional, não é para todos, mas sim para poucos:

A invisibilidade decorre de um sentido comum inculcado nos seres humanos
pela educação e pela doutrinação permanentes. Esse sentido comum é
evidente e é contraditório ao mesmo tempo. Todos os seres humanos são
iguais (afirma o capitalismo); mas, como há diferenças naturais entre eles, a
igualdade entre os inferiores não pode coincidir com a igualdade entre os
superiores (afirmam o colonialismo e o patriarcado). (SANTOS, 2020, p. 12)

Para que haja de fato igualdade entre todos, faz-se necessária a igualdade de
oportunidades, pois não é justo que grande parte dos estudantes da rede privada que estão
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tendo acesso e continuidade de suas atividades escolares disputem com estudantes de escola
pública, que já vêm de um contexto de faltas. Oportunizar o acontecimento do ENEM é
ampliar o abismo entre as classes, é cortar e atrasar ainda mais as possibilidades de ascensão
social de uma classe que só pode sair da base da pirâmide através da educação.
Nessa situação, professores universitários e da educação básica estão se desdobrando
para aprender a gravar videoaulas para disponibilizar aos seus alunos e/ou realizando aulas on
line, além de utilizar aplicativos que facilitem esse processo e o contato, a fim de não atrasar
ou comprometer o processo de ensino e aprendizagem. Segundo o resultado de uma pesquisa
realizada pelo Instituto Península com 2004 docentes da educação básica (sendo mais da
metade rede pública e os demais da iniciativa privada) da região sudeste, publicada no dia 27
de abril de 2020, no site da Revista Educação:

Em relação às ações que estão sendo feitas pelas escolas, 65,3% da rede
particular está oferecendo suporte a distância para os alunos, contra 36,2%
da rede estadual e 14,1% da rede municipal que estão fazendo o mesmo.
Mais de 90% demonstram estar muito ou totalmente preocupados com a
situação atual e afirmam já notarem efeitos em sua saúde mental, relatando
que o suporte e apoio psicológico seriam fundamentais. (REVISTA
EDUCAÇÃO, 2020)

Os professores da educação básica estão tentando se reinventar frente a esse processo
de pandemia: as aulas precisam de novas metodologias, de novos recursos que antes não eram
utilizados, as suas casas estão precisando se adaptar no que diz respeito à rotina e à estrutura
para poder ministrar as aulas, perdendo a privacidade, uma vez que este é o atual cenário de
exposição de ensino e aprendizagem.
As escolas da rede privada continuam suas aulas para não perderem as mensalidades
e muitos pais questionam sobre os valores e o pagamento, uma vez que a mensalidade vale
para um contrato de aulas presenciais e, inevitavelmente, isso acaba impactando no salário
dos professores que estão trabalhando muito mais do que antes. Nesse contexto, os docentes
são obrigados a se reorganizar, gravar aulas ou dar aulas online, com o agravante de que a
preparação desse tipo de aula não era recorrente e muitos docentes não estão familiarizados de
maneira adequada a esses tipos de recursos digitais (TDIC), além de aumentar os custos de
investimentos em equipamentos tecnológicos, energia elétrica, internet, móveis mais
ergonômicos. Enfim, é um novo contexto de formas de se reinventar para continuar dando
aulas.
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Lamentavelmente, poucas são as escolas privadas e públicas que têm se ocupado de
instrumentalizar esses professores para lidar com esse novo contexto e desafio: os professores
estão se virando sozinhos para dar conta de todas as demandas que têm se multiplicado e se
sentindo sobrecarregados, em uma situação de isolamento social na qual estão sendo
obrigados a descobrir e aprender novos métodos de ensino para manter-se no mercado e
preservar os seus salários.
Diante do contexto de isolamento social, os professores, coordenadores, diretores,
alunos, a família e/ou responsáveis estão lidando com novas rotinas domésticas, com a
convivência diária com as pessoas com quem moram, com o pânico da doença, o que
certamente pode impactar na saúde mental e com a invasão de privacidade e intimidade, uma
vez que o cenário das aulas são os seus lares. Dito de outra forma: para todos os lados
envolvidos na questão (escolas, professores, gestão, alunos, família, responsáveis) não tem
sido fácil gerir a situação e dar continuidade de modo tranquilo, produtivo e prazeroso ao
processo de ensino e aprendizagem. Espírito Santo e Dias-Trindade (2020) sinalizam para o
seguinte perigo:

Dessa forma, ao arremessar os professores do ensino presencial para os
ambientes virtuais de aprendizagem sem formação prévia, ou mesmo com
uma formação aligeirada, poderá resultar num desserviço ao processo
educativo e na formação dos estudantes, visto que tal formação não se trata
tão somente da instrumentalização para a utilização das ferramentas digitais
disponibilizadas no ciberespaço. (ESPÍRITO SANTO e DIAS-TRINDADE
2020, p. 163)

Esse contexto certamente está interferindo na saúde mental dos professores,
diretores, coordenadores, pais e alunos. É uma nova realidade e todos foram pegos de
surpresa, e despreparados. Muitos isolados do ambiente externo estão convivendo mais com a
família, o que pode gerar alguns conflitos, a necessidade de criação de novas rotinas para a
família, bem como a constante necessidade de transformação e readaptação.
Outro aspecto importante a ser considerado é o fato de haver pais e responsáveis que
não sabem lidar com as TDICS, ou pais e responsáveis que não têm nível de escolaridade o
suficiente para acompanhar o processo de ensino e aprendizagem dos filhos, bem como a
ausência da inclusão digital e a própria falta de compromisso.
Por outro lado, os pais também não estão adaptados ao acompanhamento regular dos
filhos na escola: na medida em que escola se torna a própria casa, os pais também se tornam
mediadores do processo de aprendizagem, porque nem sempre esses alunos têm a sua
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autonomia desenvolvida, além de a maioria desses estudantes não estar adaptada a esse tipo
de modalidade de ensino e aprendizagem.
É tudo novo para todos: para os pais, para o professor, para escola, para a sociedade,
para os estudantes como um todo que, na luta contra a perda de tempo, têm buscado
alternativas, ou melhor, testado alternativas, já que não estavam preparados para essa situação
de emergência.
Em um outro âmbito, os professores universitários, parte deles, continua sem as
aulas, enquanto outros têm realizado lives via Instagram, webconferências, cursos, oficinas,
palestras online através de diversos aplicativos e plataformas online, tais como: Team Link,
Google Meet, Microsoft Teams e Hangouts.
A maioria das universidades públicas, ao menos até junho de 2020, não aderiu ao
ensino remoto em virtude de seu histórico compromisso com a inclusão social e a necessidade
de criar procedimentos que não excluam ainda mais as minorias, já em desvantagem na
corrida por acesso ao ensino superior. Garantir que essa corrida seja mais igualitária na
partida requer que todos desfrutem dos mesmos recursos que a classe mais abastada possui.
Não obstante a constatação dessa realidade, em 16 de junho de 2020 o MEC emitiu a portaria
nº 544 dispondo sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais,
enquanto durar a situação de pandemia, até 31 de dezembro de 2020 4. Sendo assim, as
universidades tem se articulado, como por exemplo, instituições na Bahia, como a UFBA e o
IFBA que retornam suas atividades na modalidade remota em setembro de 2020 e a UNEB
segue em discussão sobre o tema com a comunidade acadêmica, assim como a UFBA e o
IFBA fizeram.
A professora Carlota Boto, da Faculdade de Educação da USP, em uma publicação
no jornal da referida instituição, do dia 08 de abril de 2020, mostra a realidade sobre a forma
como os professores lidam com as TDIC desde a sua chegada e como isso reverbera nos dias
atuais:
Naquele final do século XX e início do XXI também vimos o computador
impactar a nossa cultura letrada. Pela primeira vez, a cultura do códice
impresso é colocada em questão. O fato é que a escolarização lidou mal,
desde o princípio, com a realidade da computação; e, sobretudo, com o
universo da internet. Como manter a forma da escola a partir da existência
de uma rede mundial de computadores interconectada? Por um lado,
transformar o conteúdo do ensino ministrado em atividades a distância nos
Cf. Diário Oficial da União, 17 jun. 2020. ed.114, seção:1, p. 62: “PORTARIA Nº 544, DE 16 DE JUNHO
DE 2020: Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a
situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de
2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020.” Disponível em: https://www.in.gov.br/.
Acesso em: 03 jul. 2020.
4
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leva a um impasse, em virtude daquilo que é efetivamente um dado: há
alunos nas escolas públicas e mesmo nas universidades que não têm acesso a
internet banda larga, de tal modo que, muitas vezes, parece inviabilizada a
própria mobilização dos recursos da internet para dar sequência ao ensino.
(BOTO, 2020.)

Nesse momento, cabe aos professores universitários também – já que a universidade
é um lugar de produção científica, de repensar, de ressignificar, de criar e de transformar –
apresentar métodos para a educação básica e para a educação superior no sentido de garantir
que, no contexto que ora vivenciamos, possamos estar preparados para continuar as nossas
atividades, além de repensar os currículos e o novo lugar da formação do professor nesse
cenário. Estabelecer um espaço de proximidade dialógica entre professores, estudantes e
universidade, a fim de que se possa organizar o planejamento de ensino remoto adaptável ás
necessidades do alunado e oferecer condições democráticas para que todos possam ter acesso.
É mais do que evidente que, nesse contexto, o Estado tem o seu papel em assegurar
o financiamento de pesquisas na formação de professores e de recursos e inclusão digitais,
assim como outros elementos para que a educação à distância – que muitas vezes é
marginalizada e que agora é urgente e a única porta para continuidade das atividades
educacionais – possa acontecer com eficiência e eficácia.
Por fim, após a discussão sobre os desafios e contradições contemporâneas que
cruzam a formação, ingresso e aprofundo a discussão ao abordar a formação de professores e
o ensino de Língua Espanhola no contexto brasileiro. Farei um breve relato histórico da
trajetória inicial do ensino desse idioma em diálogo com os documentos oficiais que regulam
o seu ensino, bem como, seguindo o mesmo esquema deste tópico, refletirei sobre os entraves
que têm aparecido para os professores de LE, no contexto atual.

2.2

O ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

O ensino de uma língua estrangeira constitui-se em uma ação e promoção de política
linguística, uma vez que permite que sujeitos tenham acesso à aprendizagem de línguasculturas e acesso à cidadania. Aprender uma língua amplia a possiblidade de acessar
diferentes espaços geográficos, melhores oportunidades de emprego dentro e fora de seu país.
A língua como uma relação de poder amplia os horizontes para além do lugar de origem,
propicia possibilidades de ascensão e inclusão social, além de conectar o indivíduo com o
mundo exterior e desenvolver a capacidade de ser e agir interculturalmente.
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Sobre o início do ensino de Língua Espanhola no Brasil é sabido que os dados
apontam que o pontapé para o ensino desta disciplina, em caráter facultativo, se deu através
do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro e, no ano de 2019, completou-se um século de seu
surgimento em solo brasileiro, de acordo com PARAQUETT (2009a, p. 127).
Para contribuir com a consolidação do ensino e disseminação do espanhol no Brasil,
desde 1991 o Instituto Cervantes, que trabalha em prol da propagação da língua espanhola,
tem uma sede no Brasil. Esse instituto de origem espanhola, também possui sedes nos mais
diversos lugares do mundo e aqui no Brasil tem a missão de corroborar com a formação de
professores e aprendizes desse idioma, fornecendo cursos presenciais ou online, em sua
maioria, gratuitos.
Além de promover atividades culturais em parceria com outras instituições ou
empresas, o Instituto Cervantes também realiza exames de proficiência da língua espanhola: o
DELE (Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira) e o SIELE (Serviço Internacional de
Avaliação da Língua Espanhola). Ambas provas trabalham com as quatro destrezas:
compreensão de leitura e compreensão auditiva; expressão e interação escritas e expressão e
interação orais, tendo como base o MCER (Marco Comum Europeu de Referências para as
Línguas) do Conselho da Europa, que determina os seguintes níveis A1 e A2 (básico), B1 e
B2 (intermediário) e C1 e C2 (avançado).
Esse instituto também oferece cursos preparatórios para essas avaliações, entretanto, o
valor tanto do curso como das provas de proficiência não são tão acessíveis. Além de
contribuir para o currículo profissional e acadêmico, a aprovação nesses exames permite o
acesso a diversas universidades hispânicas, além também de poder ser utilizada para o
ingresso em cursos de pós-graduação, tanto no mestrado, como no doutorado.
No que diz respeito às normas para o ensino de Língua Estrangeira no Brasil, em
1998, são publicados os PCN’s, Parâmetros Curriculares Nacionais. No tocante ao ensino de
Língua Estrangeira, os PCN’s reconhecem a importância da aprendizagem de uma língua
estrangeira e apontam que:

A aprendizagem de uma língua estrangeira, juntamente com a língua
materna é um direito de todo o cidadão, conforme expresso na Lei de
Diretrizes de Bases e na Declaração Universal dos Direitos Lingüísticos,
publicada pelo Centro Internacional Escarre para Minorias Étnicas e Nações
(Ciemen) e pelo PEN-Club Internacional. Sendo assim, a escola não pode
mais se omitir em relação a essa aprendizagem (BRASIL, 1998, p. 19).
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Nos últimos anos, tenho observado a importância que a língua estrangeira adquiriu no
cenário da educação brasileira. Noto que o desconhecimento de um idioma estrangeiro é uma
barreira para o desenvolvimento não somente econômico do Brasil, mas também para o
desenvolvimento científico e cultural, especificamente no que concerne ao acesso de cidadãos
brasileiros a determinados espaços de conhecimento e à instituição de convênios e iniciativas
de cooperação multilateral.
O domínio de uma língua estrangeira é importante seja para o ingresso nos cursos de
graduação – através das provas de vestibular e ENEM – seja na pós-graduação, pela exigência
das provas de proficiência. O ensino de línguas estrangeiras abre possibilidades de convênios
e intercâmbios acadêmicos de estudantes, servidores técnicos e docentes brasileiros que
podem, através da troca de conhecimentos, experiências e pesquisas acadêmicas, potencializar
o ensino, a pesquisa e a parceria entre instituições acadêmicas internacionais de modo a
favorecer a construção coletiva de soluções para os problemas do Brasil e do mundo.
Alguns dados referentes ao espanhol reforçam a validade de minha observação: o
espanhol é língua oficial em vinte e um países, e totaliza um grande número de cidadãos de
outros países que também a conservam como língua materna como, por exemplo, os EUA,
onde mais de 50 milhões de pessoas falam espanhol. Ademais, o espanhol está como uma das
três línguas mais faladas no mundo, e é uma das línguas oficiais utilizadas pelo MERCOSUL
e por agências multilaterais como a ONU (Organização das Nações Unidas), além de ser uma
das línguas oficiais da União Europeia.
Diante do exposto, no Parâmetro Curricular Nacional (PCN) de Língua Estrangeira,
encontrei a seguinte afirmação:

Deve-se considerar também o papel do espanhol, cuja importância cresce em
função do aumento das trocas econômicas entre as nações que integram o
Mercado das Nações do Cone Sul (Mercosul). Esse é um fenômeno típico da
história recente do Brasil, que, apesar da proximidade geográfica com países
de fala espanhola, se mantinha impermeável à penetração do espanhol
(BRASIL, 1998, p. 23).

Não obstante, foi a partir de 2010 que os candidatos começaram a realizar as provas de
língua estrangeira – inglês e espanhol – no ENEM Exame Nacional do Ensino Médio. A
prova possui caráter instrumental, o que requer dos alunos um amplo conhecimento lexical e
sintático de ambas as línguas. Nessa prova, os participantes exercitam a compreensão leitora
de textos autênticos que podem ser distribuídos a partir dos seguintes gêneros discursivos:
notícias, tirinhas, poemas, músicas e fragmentos de livros literários. Os textos, oriundos, em
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sua maior parte, da América Latina, são sintetizados em um número máximo de cinco
questões.
Para Bakthin, “cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização
da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos
gêneros do discurso.” (BAKHTIN, 2003, p. 261-262). Nessa perspectiva, observo que uma
grande variedade de gêneros que transitam no meio social nem sempre são tão explorados em
sala de aula, o que compreendo como um dos principais problemas do ensino de Língua
Espanhola no Brasil e um dos principais fatores para o insucesso dos discentes em exames de
proficiência, uma vez que as provas de tais exames são compostas por textos de diversos
gêneros discursivos, bem como de autores latino-americanos que, embora mundialmente
conhecidos, são pouco conhecidos no Brasil.
Entre os autores mais recorrentes nos exames de proficiência em Língua Espanhola
para brasileiros, bem como nas provas ENEM referentes à disciplina, posso citar uma
predominância de autores latino-americanos, entre eles, os clássicos: Eduardo Galeano e
Mercedes Sosa. É notória, nesses exames, a valorização do espanhol latino-americano e a
exploração da proximidade do contexto histórico, geográfico e cultural entre o Brasil e os
países hispanófonos da América Latina. Entretanto, parece-me uma contradição que essa
realidade esteja presente nos exames enquanto o ensino de Língua Espanhola segue como
uma disciplina de oferta optativa no ensino médio.
O ensino de Língua Espanhola, além de movimentar e desenvolver o setor econômico
brasileiro através do Mercosul e de outros acordos econômicos internacionais, incentiva
também a mobilidade estudantil para países da América Latina, Europa e África.
No caso do continente africano, pontuo a realidade da Guiné Equatorial, país
marginalizado, consequentemente muitas vezes esquecido nas salas de aula, discussões,
pesquisas e matérias didáticos sobre o ensino de espanhol, uma vez que ainda há uma
hegemonia não superada do espanhol peninsular e de alguns países aqui da América Latina
tais como Argentina, Chile e México sobre o idioma falado em África. No entanto, o que me
interessa reforçar é que o ensino de espanhol permite parcerias intracontinentais e
intercontinentais para as universidades brasileiras, e contribui para o desenvolvimento do país
e da América Latina no que diz respeito à produção de ciência, tecnologia e inovação.
Um dos passos mais importantes para a consolidação do ensino de Língua Espanhola
no Brasil se deu através da Lei 11.161/2005, sancionada no governo do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva que previa a oferta do ensino de Espanhol na Educação Básica, de modo
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facultativo no ensino fundamental e, de modo obrigatório, no ensino médio, tanto nas escolas
da rede pública, como nas da rede privada.
Após o sancionamento da Lei 11.161/2005, no ano de 2006, as OCEM (Orientações
Curriculares para o Ensino Médio) destinam um de seus capítulos à língua espanhola com o
objetivo de:

[...] nortear o ensino de língua estrangeira, nesse caso o Espanhol, no ensino
médio, dar-lhe um sentido que supere o seu caráter puramente veicular, darlhe um peso no processo educativo global desses estudantes, expondo-os à
alteridade, à diversidade, à heterogeneidade, caminho fértil para a construção
da sua identidade. (MEC, 2006, p. 129).

Nessa perspectiva, a promoção do ensino de Língua Espanhola dialoga com esse
cenário e entende que não basta apenas instrumentalizar os seus alunos como se pensava na
ideia do espanhol instrumental, mas sim de expandi-lo tornando o seu ensino e aprendizagem
mais amplo e democrático, criando sujeitos mais conscientes do papel dessa língua e de seu
uso para a comunicação nos mais diversos contextos.
Sendo assim, esses fatores contribuem para a busca da formação inicial docente nos
cursos de Licenciatura em Letras com Espanhol. Entretanto, cabe ressaltar que a sua procura
tem diminuído, devido à falta de valorização profissional da carreira docente de modo geral e
também porque apesar da dimensão apresentada, o ensino de Língua Espanhola no Brasil tem
sofrido duros golpes frente aos dilemas do atual cenário político de crise no Brasil.
Embora eu apresente esse cenário favorável, sólido e promissor no âmbito do ensino
de Língua Espanhola, no ano de 2016, o governo federal, através do ex-presidente Michel
Temer e do Ministro da Educação Mendonça Filho, propôs uma Reforma do Ensino Médio
que se constitui em uma mudança principalmente na estrutura curricular do sistema atual do
ensino.
Segundo informações do Portal MEC, a reforma é “um instrumento fundamental para
a melhoria da educação no país”. Entretanto, essa transformação, no que diz respeito ao
ensino de língua espanhola, revogou a Lei 11.161/2005, sancionada no governo do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva através da Medida Provisória nº 746, de 2016 e posteriormente pela
Lei nº 13.415, de 2017. A lei revogada previa a oferta do ensino de Espanhol na Educação
Básica, de modo facultativo no ensino fundamental e, de modo obrigatório, no ensino médio.
Nos dias atuais, a partir da MP nº 746, a oferta de uma língua estrangeira,
preferencialmente o espanhol, tem a sua matrícula na disciplina facultada ao aluno, enquanto
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que a oferta do inglês se tornou obrigatória. Tal MP coloca o professor de LE em uma
condição marginalizada e de vulnerabilidade, pois ele não terá a segurança de que os alunos
se matricularão na disciplina, sobretudo porque em um país onde não há políticas de
valorização do ensino e da aprendizagem de língua estrangeira pouco interesse se pode
esperar de sua população tanto para estudar como para seguir essa carreira.
Além disso, considero também com o agravante de que as escolas particulares podem
perceber a oferta como um diferencial na sua instituição de ensino, enquanto outras podem
perceber como um corte de gastos, o que implica na empregabilidade dos profissionais.
Agrego também a esses percalços a concorrência dos professores graduados com a atuação
dos falantes nativos atuando como professores nas redes privadas de ensino: cursinhos prévestibulares, cursos de idiomas e escolas da rede privada. Esse fator traz como consequência a
migração dos professores de LE para o ensino de outras disciplinas – como Língua
Portuguesa, para os que possuem dupla habilitação, ou inclusive, a prática do ensino sem que
o professor tenha formação específica na área, ou a atuação em áreas totalmente divergentes,
que não dialogam com o ensino de línguas.
Como consequências da revogação da “Lei do Espanhol” e da reforma do ensinomédio, posso antever o desemprego de vários professores de LE e o reforço da hegemonia da
língua inglesa, mais um golpe da globalização perversa, já que a língua inglesa será o único
idioma estrangeiro adotado de maneira obrigatória nessa proposta.
A revogação da “Lei do Espanhol” acentua, por um lado, a perda da identidade
cultural de um país que está ilhado por países hispânicos; por outro, contribui para o
desinteresse pelos cursos de licenciatura, visto que a reforma do ensino médio prevê que
profissionais de outras áreas com “notório saber” possam ministrar aulas no lugar dos
profissionais licenciados para tal fim.
Diante disso, menciono o reforço dos desafios dos profissionais da docência que terão
ainda mais suas identidades e formações comprometidas e fragmentadas em virtude de um
modelo de ensino mais voltado para o perfil técnico em detrimento de concepções
humanistas. Além disso, o modelo aprovado na reforma precariza ainda mais as insatisfatórias
condições de ensino. Abaixo, Celada (2002) contribui com essa discussão apresentando um
dos argumentos que mostra o porquê da falta de espaço, a desvalorização e a subestimação do
ensino de LE no Brasil:
Durante muito tempo ela ocupa o lugar de uma língua que, por ser “muito
próxima” do português, era fácil, sendo seu estudo não necessário. Nesse
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sentido, o imaginário através do qual o brasileiro se relacionou com essa
língua pode ser representado por meio da seguinte sequência: “espanhol –
língua parecida – língua fácil”. O efeito de proximidade dado pela específica
relação entre as materialidades das duas línguas de origem latina – espanhol
e português do Brasil – contribuiu a produzir um “efeito de transparência”
que se associou ao referido menosprezo da necessidade de submeter-se ao
estudo da língua espanhola. (CELADA 2002, p. 31-32)

É possível perceber qual espaço o ensino de LE ocupa no cenário educacional
brasileiro na medida em que uma reforma privilegia um idioma hegemônico e distante de
nossa realidade geográfica e cultural, ainda que as fronteiras com países latino-americanos
permitam com que haja uma intersecção cultural mais produtiva para nosso país.
Pensar em fortalecer o ensino de LE também é pensar em potencializar os laços
históricos, políticos, interculturais, econômicos, acadêmicos e também de turismo com os
países circunvizinhos, além de preservar a nossa identidade latino-americana e avançar no que
diz respeito ao plurilinguismo e pluriculturalismo.
Diante desses desafios, ressalto, na contemporaneidade, as tentativas de resistência de
professores pela manutenção do ensino de Língua Espanhola em alguns estados brasileiros. O
espanhol é a língua mais escolhida entre os candidatos que realizam o ENEM. Essa escolha se
dá pela questão da proximidade do idioma com a língua materna, o que também pode ser um
fator que comprometa a compreensão e a interação com o idioma, já que muitos são os falsos
cognatos que transitam entre o nosso português brasileiro e o espanhol peninsular e latinoamericano.
Outro fator subjetivo que pode ser considerado um atrativo para adesão da maioria dos
candidatos é a questão da identidade cultural, proximidade geográfica com alguns países
latino-americanos e da difusão do ensino desse idioma nos últimos anos, sobretudo após a
sanção da lei, atualmente revogada, 11.161/2005. Ainda que esta lei tenha sido sancionada em
2005, foi apenas em 2012 que a disciplina Língua Espanhola teve seus livros distribuídos nas
escolas públicas, através do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), tendo como foco
os estudantes do ensino médio.
Entre os professores de LE, surgiu um movimento na internet denominado
#FicaEspanhol, nascido no sul do país, mais precisamente no Rio Grande do Sul, região
fronteiriça com Uruguai e Argentina. Foi através desse movimento que, além do Rio Grande
do Sul, os estados de Rondônia e Paraíba conseguiram implantar um projeto de lei que
garantisse a manutenção do ensino de espanhol nas escolas.
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O movimento #FicaEspanhol se alastrou pelo país e também se encontra na Bahia,
difundido principalmente pela APEEBA (Associação de Professores de Espanhol do Estado
da Bahia), criada em 1987 e que conta com quase 100 associados. Em 2009, dentro da
APEEBA, criou-se a COPESBRA (Comissão Permanente de Acompanhamento da
Implantação do Espanhol no Brasil) com o intuito de popularizar e fiscalizar a implantação do
ensino de língua espanhola nas escolas baianas. Saliento que, no que diz respeito ao
movimento, o crescimento se manteve, e a houve adesão do estado de Goiás, em 2018.
A respeito do ensino de LE no Brasil e as relações econômicas e culturais do país com
os demais países da América Latina, cabe mencionar que a língua espanhola nos países da
América Latina foi uma herança da colonização espanhola. Dessa forma, o modelo de ensino
de línguas, adotado, na maioria das vezes, tanto por professores quanto nos materiais
didáticos, utiliza instrumentos direcionados a uma cultura que ainda não se desprendeu do seu
colonizador como referência, o que pode ser constatado nos livros didáticos que, em grande
parte, adotam como modelo o espanhol peninsular e o modelo cultural da Espanha como se
não existissem outros países que também vivenciassem esse idioma. Nessa perspectiva, é
importante considerar um ensino de língua espanhola onde haja:
[...] a promoção da pluralidade (de pensamento, de ideologia, de crenças, de
identidades, de etnia, gênero, raça e orientação sexual); o ensino da reflexão
e não o da obediência, de modo a que se perceba que materiais didáticos não
trazem verdades absolutas, estáticas e universais; a noção de cidadania... por
meio da qual o aprendiz tenha condições de perceber o mundo do qual a
língua estrangeira irá falar e também perceber-se com parte ativa desse
mesmo mundo; a valorização das variedades sociais, linguísticas,
econômicas e políticas de uma língua que é idioma oficial de 21 países [...];
promoção de seus personagens, os atores sociais que fazem parte de uma
sociedade historicamente heterogênea e que instituiu lugares de prestígio e
poder que foram naturalizados. Logo, negros, índios e os demais povos
latino-americanos não podem ser vistos nos materiais didáticos em posições
sociais análogas ao desprestígio e à subalternidade (BRANDÃO, 2017, p.
20).

Algumas variedades linguísticas estão presentes no material didático de língua
espanhola, entretanto, a forma como esses elementos são expostos soa como uma caricatura,
como fruto de uma “cultura periférica”, ou seja, comunidades colonizadas, excluídas,
desprezadas, negadas e ignoradas pelo Norte Global.
Além disso, poucos são os livros que trazem o voseo (em síntese, troca do pronome
pessoal de segunda pessoal do singular tú por vos, estilo informal de comunicação), variação
predominante na América Latina, em países como Argentina, Peru, Bolívia, Paraguai e
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Uruguai. Por exemplo, quando se deu o início do ensino de língua espanhola no Brasil, a
maior parte do material didático utilizado era da Espanha: ao cargo dos anos é que alguns
autores brasileiros começaram a aparecer nesse cenário bibliográfico.
Nesse sentido, vejo um modelo de ensino de línguas que não está para a emancipação
política, construção identitária e contra-hegemômica, valorização e respeito cultural à
diversidade, mas um ensino a serviço de uma globalização que busca homogeneizar os
sujeitos, suplantando as suas marcas identitárias e culturais a serviço do capitalismo. No que
tange ao ensino de línguas a partir de uma abordagem intercultural, Mendes (2012) afirma o
seguinte:
Produzir um material intercultural não significa “decorá-lo” com conteúdo
culturais, com exemplares de situações, dados históricos e/ou folclóricos
característicos de determinado países ou grupo social de referência. Na
verdade, essa tem sido a prática corriqueira dos materiais voltados para o
ensino de línguas, os quais tratam a cultura como conteúdo a ser ensinado e
como algo estático, monolítico, perpétuo, que pode ser conservado intacto
(MENDES, 2012, p. 368).

O ensino e aprendizagem de línguas, sejam idiomas estrangeiros ou a língua materna,
pode ser compreendido como um elemento que não pode ser estudado e investigado
dissociado da cultura produzida pelos falantes das mais variadas classes sociais e localizações
geográficas onde ela é realizada, além da capacidade de perceber esses falantes como
protagonistas, executores e transformadores desse idioma.
Isso sucede porque muitos profissionais ainda se encontram aprisionados aos modelos
estruturalistas de compreensão da língua: tais modelos se limitam à uma compreensão do
signo linguístico a partir da explicação saussureana da dicotomia entre significante (projeção
mental da palavra, imagem que vem à mente) e significado (conceito da palavra),
desconsiderando a língua como uma cultura inserida em um contexto específico.
A questão da luta pela manutenção pelo ensino de LE no Brasil deve ser cada vez mais
fortalecida, uma vez que a presença dessa língua nas escolas aproxima os brasileiros da
identidade cultural da América Latina, e promove a resistência contra o colonialismo e o
processo de homogeneização proposto pela globalização perversa que legitima e concede
prestígio à língua do Norte Global, o inglês, ao passo que desconsidera, silencia e apaga as
demais línguas, sobretudo as dos povos colonizados – no caso do Espanhol e Português – e
das língua dos povos originários: náhuatl, quéchua, guarani, araucano, entre outras.
Nesse sentido, caminhamos em direção ao discurso de Boaventura de Sousa Santos
sobre as mudanças previstas e defesa aos saberes heterogêneos através das Epistemologias do
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Sul, ao afirmar que “sendo certo que as lutas mobilizam múltiplos tipos de conhecimentos, a
reinterpretação permanente do mundo não pode ser produzida por um único tipo de
conhecimento.” (SANTOS, 2019, p.9).
Por conta disso, é importante estabelecer mecanismos para que as histórias, memórias
e culturas latino-americanas, ainda que carregadas de marcas coloniais, o que também diz
respeito às línguas, continuem falando sobre a realidade latino-americana, e não sobre o outro.
É urgente, inclusive, para que o presente, mais uma vez, não seja construído por quem
colonizou o passado, a fim de que o futuro seja realizado com autonomia, e não dirigido mais
uma vez pelo Norte Global. É uma luta por sobrevivência física, moral, histórica, cultural,
linguística, econômica e política em defesa de novas formas de viver que não sejam baseadas
naquilo que outrora foi imposição e produção de subalternidade; em outras palavras, trata-se
da possibilidade de experienciar uma globalização contra-hegemômica.
No cenário contemporâneo brasileiro, muitos são os desafios para o ensino de LE nas
escolas. Os professores contam com pouco espaço e nenhum privilégio, além da concentração
do tempo em uma aula e muito raramente em duas – isso quando a disciplina é ofertada. Cabe
mencionar também entre os entraves para o ensino de LE, a formação e prática de professores
quer sejam iniciantes ou não, uma vez que a maior parte deles ainda possui uma concepção e
métodos mais tradicionais e não uma visão mais amadurecida, intercultural, pragmática e
contemporânea sobre a língua ensinada. A seguir, continuarei abordando o tema com enfoque
na formação de professores de espanhol.

2.3

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ESPANHOL

O termo formação de professores de línguas surge na década de 80 com LarsenFreeman (1983). Antes era chamado de treinamento, devido à visão tecnicista e positivista da
época que não levava em consideração o sujeito de forma individualizada com as suas
subjetividades, as microexperiências e as histórias dos sujeitos.
No que tange a formação profissional do professor de línguas estrangeiras, Almeida
Filho (2005) esclarece que:
[...] a formação básica profissional do professor de língua está prevista para se dar ao
nível da graduação em Letras (licenciatura) nas disciplinas ao longo dos semestres e,
especificamente, nas disciplinas de formação do professor, através das práticas nas
disciplinas comuns e da prática de ensino e estágio supervisionado, entre outras
(ALMEIDA FILHO, 2005, p. 51).
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Durante a formação inicial, o licenciando em Letras com Espanhol tem a oportunidade
de realizar diversas práticas de estágio, o que o aproximará da realidade da educação básica.
Os estágios destinam-se ao ensino fundamental e ao ensino médio. Esses primeiros contatos
com a realidade escolar permitem que os graduandos, de fato, comecem a perceber como
poderá ser o seu trabalho após a conclusão da licenciatura; talvez esse seja um momento
crucial, pois os licenciandos em Espanhol poderão descobrir se essa é a carreira que querem
mesmo seguir.
Na sala de aula, através dos estágios, os graduandos em Espanhol conhecem os
conteúdos respectivos a cada série, aprendem a preparar os planos de aula, discutem sobre
metodologias, percebem que nem sempre poderão contar com os recursos digitais, pois além
de falhar algumas vezes, nem todas as escolas predispõem de tais aparatos. Por isso, os
futuros professores de Espanhol devem estar preparados para reconfigurar suas aulas e
adaptá-las ao contexto escolar onde estarão inseridos, sobretudo atualmente neste contexto
pandêmico da Covid 19. Ademais, os licenciandos, principalmente, nas escolas públicas,
perceberão que a maioria das salas estarão lotadas e isso poderá dificultar seu trabalho no
ensino e aprendizagem de LE com vistas ao desenvolvimento da competência comunicativa.
Sobre a competência comunicativa aqui tratada, reitero que foi um conceito
aprimorado por Hymes (1992), que considerava incompleto o estudo realizado por Chomsky.
A partir disso, ele desenvolveu esse conceito incluindo fatores sociolinguísticos, pois a língua,
para ele, vai muito além de estruturas gramaticais. O sujeito está inserido em uma
comunidade, onde estão presentes fatores extralinguísticos, ou seja, sociais, históricos e
culturais que interferem e colaboram na formação da identidade linguística de tal lócus.
Portanto, Hymes (1972) introduz um dos pontos mais importantes com relação aos
métodos comunicativos, visto que durante muito tempo o conceito de saber uma língua
estrangeira era saber a sua gramática, ou seja, os antigos livros didáticos adotavam esse
conceito e acreditavam que se um indivíduo soubesse as regras gramaticais, saberia língua
estrangeira.
Nessa mesma perspectiva, Canale e Swain (1980, p. 25) afirmam que “a competência
comunicativa é entendida como sistemas subjacentes de conhecimento e habilidades
requeridas para comunicação (por exemplo, conhecimentos de vocabulário e habilidade de
usar as convenções sociolinguísticas da língua)”. Além disso, esses autores agregam à
competência comunicativa quatro competências que estão relacionadas entre si, são elas:
competência gramatical, sociolinguística, discursiva e estratégica.
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Vale salientar que para apreender o sentido de um discurso, se faz necessário recorrer
a vários elementos, um deles e primordial seria a pragmática que se concentra no discurso,
sentidos e contexto entre seus interlocutores. Por conta disso, avalio que as gramáticas e
dicionários, por si só, não são capazes de abranger os múltiplos significados de sintagmas e
sentenças alheios ao ambiente e ao contexto em que estão imersos, muito pelo contrário, eles
limitam um campo tão vasto e diverso que é linguagem.
Devido a esses fatores, muitas são as circunstâncias nas quais são ocasionados
ruídos/interferência na comunicação por parte, especialmente, de seus aprendizes, pois
conforme planteia Serrani (2005, p.23): “a língua é heterogênea por definição e sempre há
múltiplas variedades linguísticas (sociais, regionais, registros em diferentes contextos), que se
realizam em gêneros discursivos particulares.”
Para Barcelos e Abrahão (2006, p. 155) “as razões fazem alusão a vários fatores, tais
como problemas pedagógicos, (des)motivação, (não) uso da língua e falta de competência dos
professores”. Nesse sentido, caberá ao professor se reinventar diante de cada circunstância, a
fim de que os seus alunos não sejam prejudicados, inclusive porque ele contará com uma
carga horária limitada a uma ou, muito raramente, a duas aulas semanais.
É imperioso mencionar que com a revogação da Lei 11.161/2005 os estudantes de
Letras com Espanhol, atualmente, já enfrentam dificuldades para encontrar escolas que
ofereçam o ensino dessa língua tanto para estagiar como para trabalhar, pois muitas delas já
não ofertam mais a disciplina, uma vez que se converteu em facultativa. Esse é um fator
preocupante, pois os alunos que se encontram ainda nos cursos de graduação de Espanhol
demonstram preocupação com o futuro do mercado de trabalho que os espera ou não. Isso
pode levar ao abandono do curso ou a inúmeros casos de desemprego na área: os alunos de
graduação que fazem a licenciatura em universidades que possuem dupla habilitação, como
Língua Portuguesa e Língua Espanhola podem contar com uma carta na manga, ao contrário
dos demais.
Outro fator importante que intriga os estudantes de graduação em Espanhol é sobre a
questão de ministrar a aula em língua estrangeira. Há muitas discussões sobre isso, pois há um
objetivo para cada público, seja na escola, seja no curso preparatório para o ENEM, seja no
cursinho de idiomas. Primeiramente, o aluno deve estar apto para isso, pois muitos
professores recém graduados saem das universidades sem falar o idioma de maneira fluente,
desenvolvem outras competências tais como; a leitora compreensiva; a escrita, não obstante
possuam dificuldades com a escuta e a oralidade.
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Alguns estudantes dos cursos de licenciatura em Letras com línguas estrangeiras
enfrentam algumas dificuldades, em virtude de não terem fluência na língua ou apenas
dominar o nível básico do idioma, ou seja, o desenvolvimento ou aprimoramento da
“competência comunicativa” (HYMES, 1971) que envolve outras competências, tais como:
linguística, estratégica, discursiva, pragmática, intercultural, sociolinguística.
Transitar de modo fluido entre essas competências faz-se indispensável para o
professor em formação, já que a formação se dá através do entrelace entre a competência
comunicativa, os estudos literários e os componentes das áreas pedagógica e linguística.
Cabe ressaltar também que, na maioria das vezes, a medida em que o professor de
língua estrangeira está em formação, ele também se forma como falante do idioma, ainda que
se sustente uma crença de que na universidade e na escola não se aprende língua estrangeira,
mas sim em cursinhos de idiomas. Isso mostra a falta de confiança e credibilidade na
aprendizagem de idiomas dentro das universidades através dos cursos de Licenciatura e
também das escolas regulares. Na verdade, cada uma dessas instituições: escola, universidade,
curso de idiomas tem um fim específico.
A partir das reflexões de John Dewey, Barcelos (2006) conceitua a percepção das
crenças como sendo:

Uma forma de pensamento, como construções da realidade, maneiras de ver e
perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas experiências e
resultantes de um processo interativo de interpretação e (re)significação. Como tal,
crenças são sociais (mas também individuais), dinâmicas, contextuais e paradoxais
(BARCELOS, 2006, p.18).

Segundo Gardner (2007, p. 12), a motivação para aprender uma LE tem duas naturezas
diferentes: a motivação pode ser pessoal ou produzida a partir da sala de aula. No que diz
respeito à segunda motivação, ela se concentra no papel do professor. Essa situação constituise como uma cadeia alimentar; o professor formador motiva os professores em formação e os
futuros professores devem levar isso para a sala de aula desde os estágios. Cabe ao professor
formador e aos que estão em formação inicial, através de metodologias e estratégias, atrair,
motivar e convencer aos seus alunos sobre a importância e a real possibilidade de
concretização de aprendizagem de língua espanhola.
Segundo Mariano (2017, p. 43) em sua tese de doutorado, é importante considerar que
a postura assumida pelos professores formadores servirá, muitas vezes, como um modelo para
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os alunos desses cursos. É assim imprescindível que os professores formadores entendam o
seu papel dentro dos cursos de licenciatura.
Essa via de mão dupla entre formação inicial de professor e formação como falante de
um idioma estrangeiro permite que o licenciando vivencie também processos de
aprendizagem nos quais os seus futuros alunos estarão inseridos. Essa experiência também
pode possibilitar momentos de reflexão nos quais o futuro professor poderá analisar
metodologias e condições de ensino e aprendizagem que favoreçam o aprendizado de língua
estrangeira.
Assim, na medida em que os professores em formação inicial participam de projetos
de extensão universitária, Residência Pedagógica, PIBID, dentre outros que cooperem para a
sua formação como um professor de língua, eles se apropriam de mais um espaço que
funciona como um laboratório, que permite e exige o uso e desenvolvimento da competência
comunicativa, um ponto muito relevante para a sua atuação profissional.
Ademais, essa experiência inicial propicia ao estudante em formação perceber que ao
se responsabilizar por uma turma ele já não é mais o protagonista, mas sim o aluno que ocupa
esse papel: o licenciando é quem dirige, pensa e orienta as cenas, mas quem aparece na tela é
apenas o que nessa trama está na condição de estudante, ainda que o professor em formação
também esteja na condição de aprendiz, ele ocupará os bastidores e acompanhará o processo
de ensino aprendizagem através das câmeras, direcionando-as para o caminho que apontar os
aprendizes.
O futuro professor de Língua Espanhola precisa ter sua formação direcionada para
uma perspectiva intercultural, de modo que sua forma de ensinar envolva os conhecimentos
culturais do universo que participa e daquele que lhe é estrangeiro. De maneira que aquilo que
pareça estranho seja observado como algo que é intrínseco a uma determinada comunidade e
que deve ser respeitada, fomentando a reflexão de que os olhares são uma via de mão dupla,
pois assim como olhamos com estranhamento aquilo que não nos é comum, assim também
somos observados pelos olhos que estão do outro lado. Nesse sentido, Siqueira (2012) pontua
que:
Dentre os inúmeros campos do saber que têm como princípio norteador o
compromisso com a diversidade humana e as suas manifestações, [...] o ensino de
línguas, materna ou estrangeira (LM/LE), é um daqueles que detêm maior capacidade
de reação e promoção de uma tomada de consciência intercultural crítica, uma vez
que, dominar línguas (não apenas aquelas de grande prestígio internacional), interagir
com outros povos e outras culturas, é condição fundamental para a educação para a
cidadania (SIQUEIRA, 2012, p. 58).
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Portanto, é nessa direção que o professor formador pode trabalhar com os licenciandos
de LE. Se a língua é um instrumento de promoção para a cidadania, cabe ao professor iniciar
os seus alunos no andarilhar por territórios desconhecidos, de maneira que possam
compreendê-los dentro de sua história, cultura e formação linguística, incluindo, sobretudo,
suas variantes; não desprezando o que pode ser marginalizado pela sociedade e algumas
teorias, mas apresentando-as como possibilidade de ser, estar e atuar em um mundo diverso,
constituído de um mosaico que não se forma aleatoriamente, mas que traz marcas de uma
história que dialoga com quem manteve um longo contato ou simplesmente passou
rapidamente por um determinado território.
A seguir, discutirei o contexto histórico da extensão universitária como possibilidade
concreta de espaço formativo para os estudantes do curso de graduação em Licenciatura em
Letras com Espanhol, além da possibilidade que apresenta de potencializar o seu entorno, que
está para além dos muros da universidade.

2.4 OS FAZERES DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E A FORMAÇÃO INICIAL
DOCENTE

Ao se permitir interagir com indivíduos dentro e fora do espaço acadêmico intervindo,
dialogando e transformando-o, além de perceber o quanto é vital e necessário o processo
autorreflexivo, o sujeito, durante o ingresso na universidade, através dos cursos de
licenciatura, pode ter sua formação docente complementada e ressignificada de diversas
maneiras.
Entre as múltiplas oportunidades, destaco: a extensão universitária, a qual ancora os
princípios existenciais da universidade, a tríade: ensino, pesquisa e extensão, sendo a extensão
a possibilidade de que o graduando em licenciatura possa vivenciar oportunidades que vão
além do currículo formal do seu curso e além dos muros da universidade.
Sobre o início das atividades extensionistas nas universidades, Silva (2003) pontua
que:
As universidades populares europeias se constituíram como propostas
alternativas de instituições abertas às causas da população das classes
populares. Esse modelo de universidade teve origem no final do século XIX
em países como Inglaterra, França e Itália, com vistas a contrapor às
universidades atreladas ao Estado e a serviço do desenvolvimento capitalista.
Tais propostas ressonaram em movimentos que lutavam por uma
universidade democrática, com destaque para a América Latina. (SILVA,
2003, p. 72)
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Assim, como detentora de um caráter multi, inter e transdisciplinar e nascida na
Inglaterra, mais precisamente na Universidade de Cambridge, em 1871 segundo Mirra (2009,
p. 77), “a extensão foi o terceiro elemento a surgir para compor o tripé universitário
sustentado, inicialmente, pelo ensino e pela pesquisa”.
Diferente do formato que possui hoje, a extensão universitária surgiu, então, a partir da
criação de cursos de formação continuada propostos por docentes que se predispunham a
propagá-los em diversas regiões. Já no Brasil, a extensão chega em 1912 com a Universidade
Popular da Universidade Livre de São Paulo com um trabalho voltado para a educação
continuada de jovens e adultos, através de cursos.
Já em 2004, Boaventura de Sousa Santos traz uma discussão sobre a necessidade de se
rever a atuação da extensão, vinculada ao ensino e a pesquisa, desde as suas atividades às suas
implicações no trabalho docente, bem como na revisão dos currículos dos cursos, através de
uma reforma universitária. Essa proposta está centrada em uma concepção de globalização
contra-hegemômica, que leva em consideração os saberes culturais da comunidade, a
ampliação e valorização das atividades extensionistas tanto pelo Estado, como pela própria
universidade e a amplitude da inclusão daqueles que são marginalizados pela sociedade.
Nesse sentido, Santos (2004) pontua que:

A área de extensão vai ter no futuro próximo um significado muito especial.
No momento em que o capitalismo global pretende funcionalizar a
Universidade e, de fato, transformá-la numa vasta agência de extensão ao
seu serviço, a reforma da Universidade deve conferir uma nova centralidade
às atividades de extensão (com implicações no currículo e nas carreiras dos
docentes) e concebê-las de modo alternativo ao capitalismo global,
atribuindo às Universidades uma participação ativa na construção da coesão
social, no aprofundamento da democracia, na luta contra a exclusão social e
a degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural”. (SANTOS,
2004, p. 53-54)

Nessa perspectiva, nos últimos anos, os programas e projetos de extensão puderam ser
considerados espaços formativos que potencializaram a formação inicial de professores de
línguas estrangeiras, visto que, atualmente, já se discute a curricularização da extensão,
conforme previsto na meta 12.7 do Plano Nacional de Educação (2014): “Assegurar, no
mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em
programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para as
áreas de grande pertinência social, segundo diz o artigo 4, da Resolução Nº 7, de 18 de
dezembro de 2018 do MEC. (BRASIL, 2014, p. 74).
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A partir da data de homologação desta resolução, 18 de dezembro de 2018, as
universidades possuem até três anos para implementar as atividades extensionistas aos
currículos de graduação, em seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPP). As atividades
extensionistas podem ser realizadas através de programas, projetos, cursos e oficinas, eventos
e prestação de serviços.
Conforme o Art. 7 da Resolução, “serão consideradas atividades de extensão as
intervenções que envolvam diretamente as comunidades externas às instituições de ensino
superior e que estejam vinculadas à formação do estudante, nos termos desta Resolução, e
conforme normas institucionais próprias.” (BRASIL, 2018, p. 49).
Tal medida levanta reflexões no que diz respeito às propostas atuais e, quiçá, obsoletas
das matrizes curriculares dos cursos de graduação como algo insuficiente para a formação de
professores diante do cenário contemporâneo. Faz-se necessária, portanto, a revisão das
grades curriculares e dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos, a fim de que atendam
essas demandas, de maneira que os estudantes se aproximem cada vez mais do real sentido e
função social da universidade, além de se familiarizarem com as suas diversas possibilidades
de trabalho e com o público de suas atividades profissionais.
Nesse contexto, compreendo que a iniciação à docência não se separa da construção de
uma identidade docente muitas vezes viabilizada por esses programas de formação, oriundos
da extensão universitária. Dessa forma, no que tange à dimensão pessoal, Dantas (2008, p.
124) pontua que “é evidente que o professor é uma pessoa com sua singularidade,
historicidade e que produz sentidos e significados no seu processo de aprendizagem. A
dimensão pessoal demarca a construção e a reconstrução de uma identidade pessoal”.
Assim, entendo que a formação inicial docente está relacionada à construção da
identidade docente, que acontece concomitantemente. Desse modo, essas atividades de
extensão servem, a um só tempo, como passos iniciais na carreira do licenciando e para a
construção da identidade docente, algo que está em evidência há alguns anos, haja vista
projetos como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) criado pelo
Decreto nº 7.219, de 24 de junho de 20105.
Em consonância com o exposto no parágrafo anterior, destaco que, no final de 2017,
ano em que culminou uma crise para exclusão do programa PIBID, foi apresentada uma
proposta que está inclusa na Política Nacional de Formação de Professores: trata-se da
Residência Pedagógica. Fomentada pela CAPES, a proposta objetiva contribuir, promover e
5

DECRETO Nº 7.219, DE 24 DE JUNHO DE 2010, dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência - PIBID e dá outras providências. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em 02 mai. 2020.
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aperfeiçoar a formação inicial docente de graduandos supervisionados por um professor da
IES e do professor regente da classe, a partir da segunda metade do curso, através de parcerias
com escolas públicas selecionadas por edital.
Destarte, essas ações tornam-se vitais para os cursos de licenciatura, pois conforme
aponta Nóvoa (1995, p. 16) “a formação passa por processos de investigação, diretamente
articulados com as práticas educativas”. Nesse mesmo enfoque, Nóvoa (2010, p. 24) defende
que a formação inicial educacional precisa estar articulada ao exercício profissional, como
ocorre na área médica (estágio de residência). Assim, os formadores de docentes e os futuros
docentes precisam dialogar, comprometendo-se mutuamente.

Além de propiciar uma

aproximação da realidade e vivência no contexto escolar através do contato com o alunado, do
protagonismo do licenciando e da reflexão entre teoria, práticas e metodologias, a Residência
pretende fortalecer a parceria com as escolas, futuro lócus de trabalho desses profissionais.
A partir disso, aponto também a extensão universitária como um caminho possível
para a continuidade e solidificação do processo de formação inicial, que pode provocar a
reflexão, o protagonismo dos licenciados, mudanças de práticas, além de construir o exercício
da autonomia do professor sobre o seu ofício. Dessa maneira, compactuo da ideia de que:

[...] a extensão pode também assumir o papel de instrumento de
emancipação, de desenvolvimento das capacidades humanas. Isso acontece
quando sua prática é transformadora, na medida em que provoca rupturas e
pode ser identificada como uma práxis revolucionária, como “prática da
liberdade”. (SOUZA, 2010, p. 126).

A extensão universitária é uma forma de oportunizar a troca de saberes e promover a
interação entre a comunidade externa e as instituições universitárias. Nessa perspectiva, o
Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior
Brasileiras - FORPROEX define a extensão universitária nos seguintes termos: “Extensão
Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove
a interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade”. (FORPROEX,
2012, p. 28).
De tal modo, é evidente a relevância da articulação entre universidade-sociedade, ou
seja, os interesses da universidade devem comungar com as reais necessidades dos indivíduos
do seu entorno. Esse diálogo converte a extensão universitária em um agente propulsor de
ações de políticas públicas que estabelece um diálogo entre a construção e a discussão do
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conhecimento mediados pela universidade e a sua aplicabilidade. Compreendo, então, que a
extensão universitária pode transformar e contribuir para a ressignificação de espaços e dos
sujeitos contemplados por suas ações.
Na medida em que uma universidade, através da extensão universitária, se propõe a
oferecer cursos ou atividades para a comunidade quer seja interna ou externa, adotando como
participantes responsáveis os professores da casa para atuarem como orientadores,
coordenadores, bem como estudantes de determinado curso de licenciatura, no caso deste
estudo, graduandos em Letras com Língua Espanhola, o que também poderia ser aplicado às
outras línguas estrangeiras, ela está colaborando tanto com aqueles que estão incluídos no
contexto universitário, como para aqueles que estão em seu entorno.
Cabe salientar que isso também contribui para a formação continuada e para formação
do professor pesquisador e reflexivo daqueles que abraçam a extensão. Nesse sentido, Nóvoa
(2001), em uma entrevista para o Programa Salto para o futuro, na TV Escola (MEC),
considera que:

A realidade é que o professor pesquisador é aquele que pesquisa ou que
reflete sobre a sua prática. Portanto, aqui estamos dentro do paradigma do
professor reflexivo. É evidente que podemos encontrar dezenas de textos
para explicar a diferença entre esses conceitos, mas creio que, no fundo, no
fundo, eles fazem parte de um mesmo movimento de preocupação com um
professor que é um professor indagador, que é um professor que assume a
sua própria realidade escolar como um objeto de pesquisa, como objeto de
reflexão, com objeto de análise. (NÓVOA, 2001.)

Esse tipo de atividade interligado à carreira dos professores de Língua Espanhola
desenvolve habilidades e competências formativas tanto nos professores orientadores que
realizam seu projeto na extensão, na condição de formação continuada, assim como nos
estudantes de licenciatura que são bolsistas, na condição de formação inicial. Esses últimos,
contam com a oportunidade de aproximar os conteúdos aprendidos na sala de aula da
graduação da prática e também passam a conhecer e lidar com o público que fará parte do seu
trabalho. É, para muitos, a primeira experiência formal como professor em sala de aula, onde
começam a articular e questionar teoria e prática e também compreendem o papel social que
ele, a educação e a universidade possuem nesse processo. Nessa perspectiva, Kochhann
(2017) afirma que:

A compreensão sobre as concepções de extensão universitária é importante
pois, a mesma pode ser uma constituinte na formação de professores,
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enquanto ambiência acadêmica, ao promover a unidade teoria e prática,
fomentar a produção do conhecimento científico, possibilitar a efetivação do
tripé universitário, favorecer uma formação política e emancipadora se, a
temporalidade das ações de extensão for permanentes, devido a assumência
das instâncias competentes. (KOCHHANN, 2017, p. 276 - 277)

Além disso, esse tipo de atividade acadêmica permite que os estudantes de graduação
em licenciatura possam ser bolsistas, o que no caso dos graduandos de condição econômica
vulnerável contribui com a sua permanência na universidade, além de poderem atuar na
condição de voluntários.
Os professores da instituição, sobretudo os que são do regime de dedicação exclusiva,
podem complementar sua carga horária de trabalho, além da sala de aula, e os estudantes que
se tornam bolsistas ou voluntários podem utilizar as horas de experiência e formação como
atividade complementar exigidas para a conclusão do seu curso, além de ambos participantes
enriquecerem seus currículos e aprimorarem suas práticas.
No âmbito dos cursos de Letras com Línguas Estrangeiras, no caso desta pesquisa, o
curso de Licenciatura em língua espanhola, pode oferecer para as comunidades externa e
interna a oportunidade de participar de diversos cursos de línguas gratuitos ou com um baixo
valor. Essas práticas extensionistas podem ser exemplificadas em instituições universitárias
baianas, tais como: a UEFS através dos programas PALLE, do Programa Portal: ensinoaprendizagem de línguas modernas para a cidadania, inclusão social e diálogo multi e
intercultural e do Núcleo de Estudos Canadenses (NEC), na UNEB com Núcleo de Estudos
Estrangeiros (NEE) e na UFBA através do Núcleo Permanente de Extensão em Letras
(NUPEL).
Além de cursos, as instituições também podem promover a realização de exames de
proficiência exigidos em intercâmbio, no ingresso de pós-graduação, entre outras situações.
Esses exames de proficiências podem ser desenvolvidos e elaborados por esses programas ou
esses mesmos programas extensionistas podem aplicar os exames oficiais, tais como: IELTS,
TOEFL, ambos de língua inglesa.
A partir dessas experiências formativas na extensão, os bolsistas ou voluntários ao
ministrarem aulas, também podem estar integrados a atividades de pesquisa, no próprio
projeto de extensão, já que cabe aos professores orientadores e/ou coordenadores
promoverem atividades de leituras e discussões contemporâneas no que diz respeito à
formação de professores e ao ensino de línguas estrangeiras, mantendo tanto a si mesmo,
como os seus orientandos bolsistas atualizados no que diz respeito a questões teóricas e
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metodológicas e, consequentemente, oferecendo um serviço de qualidade à comunidade que
dialoga com as questões científicas contemporâneas.
A experiência nesse espaço extensionista permite a possibilidade de trabalhar de
distintas formas e para distintos públicos: técnicos, professores e estudantes da instituição;
alunos que concluíram ou estão no ensino médio, grupos da terceira idade que são externos a
instituição, como acontece na própria UEFS e UNEB através da Universidade Aberta à
Terceira Idade (UATI).
As temáticas do curso podem girar em torno do ensino de línguas de forma
instrumental, para fins específicos (ensino de língua estrangeira voltado para uma área
peculiar), cursos preparatórios para exames de proficiência de língua estrangeira, no caso do
espanhol o Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira (DELE), Serviço Internacional de
Avaliação da Língua Espanhola (SIELE) e o Certificado de Espanhol de Língua e Uso
(CELU) sendo os dois primeiros realizados no Instituto Cervantes e baseados no espanhol
peninsular e o último, baseado no espanhol argentino, tendo estas nacionalidades como
promotoras destes exames. Os cursos também podem ser para aqueles que desejam realizar
intercâmbio acadêmico, aprimorar a competência comunicativa, dentre outras possibilidades.
Outras atividades que podem ser realizadas pelos alunos nesses programas de extensão
são atividades culturais, cursos de curta duração, oficinas, minicursos, apresentação de
trabalhos em eventos, organização de eventos do programa que participam, etc. Além disso, a
partir do estudo do planejamento de aulas, tanto os alunos bolsistas como os professores
formadores aprendem e aprimoram sobre os métodos de ensino de língua estrangeira, bem
como aprendem sobre o percurso da construção de uma aula e do seu funcionamento. A partir
do momento em que os sujeitos em formação utilizam planos de aula elaborados e pensados
por si próprios, eles estão potencialmente condicionados a refletir, criticar e revisitar a sua
prática a partir da sua experiência em sala de aula e da análise de como se deu o processo de
ensino e aprendizagem dos seus alunos.
Ademais, no contexto contemporâneo, os alunos bolsistas e seus respectivos alunos
podem e devem estar imersos em um contexto de aprendizagem que faça uso das TDIC. As
atividades podem também ser desenvolvidas em ambientes virtuais, tais como o Moodle,
redes sociais (Facebook, Instagram, Whatsapp), aplicativos como Duolingo, Hello English,
etc., entretanto, não como um pretexto, mas como uma forma de compreender o contexto de
uma sociedade globalizada, multiletrada e interconectada, portanto, necessitamos nos adaptar
a essas transformações.
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Destarte, a extensão universitária tem um rico papel e uma grande responsabilidade
que abrange e repercute tanto nos que estão dentro da universidade como nos que estão fora.
Suas ações devem estar direcionadas sempre voltadas e comprometidas com o atendimento
das demandas sociais, educacionais, culturais e econômicas do seu entorno. Para isso, faz-se
necessário que a instituição se preocupe e se ocupe de conhecer o seu entorno e estabelecer
um diálogo com a comunidade interna e externa, a fim de se aproximar e conhecer as reais
demandas e assumir o compromisso de cooperação e de atuação para transformar essas
carentes realidades. Nessa perspectiva, Santos (2010) pontua que:

Em outros termos, isto significa dizer que ocorre uma troca de
conhecimentos em que a universidade também aprende com a própria
comunidade sobre os valores e a cultura dessa comunidade. Dessa forma a
universidade pode planejar e executar as atividades de extensão respeitando,
e não violando, os valores e a cultura popular. A universidade, através da
extensão, influencia e também é influenciada pela comunidade,
possibilitando uma troca de valores entre a universidade e o meio.
(SANTOS, 2010, p.12)

Encerrada aqui esta seção de fundamentação teórica, no capítulo seguinte me ocupei
das questões metodológicas que sulearam e construíram esta pesquisa. Apresentarei o perfil
biográfico das colaboradoras (ex e atuais bolsistas do PALLE do curso de Licenciatura em
Letras com Espanhol), o dispositivo utilizado para a construção dos dados (a entrevista
narrativa), o lócus de pesquisa (o PALLE), a epistemologia para os métodos de análise
(hermenêutica; leitura interpretativa-compreensiva) e o passo-a-passo para realização desta
pesquisa.
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3. ESTÚDIO CENOGRÁFICO NARRATIVO

Para desenvolver um projeto de pesquisa, além do respaldo fornecido pela
fundamentação teórica, é imprescindível a definição dos métodos que serão adotados. A
relação que se dá entre objeto de estudo ou sujeito da pesquisa e investigador deve ser suleada
através do viés metodológico, visto que o método serve para orientar o pesquisador na
construção e execução da pesquisa.
Nessa perspectiva, Reis define metodologia como “o ramo da lógica que estuda os
métodos das diferentes ciências sociais, o corpo de regras e diligências estabelecidas.” (apud
HOUAISS e VILLAR 2008, p. 51-52). Compreendo, assim, que método é um conjunto de
procedimentos e critérios essenciais utilizados em uma investigação, a fim de que se alcance a
resolução do problema proposto. Além disso, dotado de um determinado rigor, o método
prediz quais os itinerários serão percorridos para a execução do trabalho.
Inicialmente, esta pesquisa, que aderiu a um viés qualitativo, foi construída a partir da
leitura e análise de material bibliográfico sobre os referenciais teóricos e metodológicos que a
regeram. Feito isso, o passo seguinte foi a submissão da pesquisa no Comitê de Ética, visto
que se tratou de uma pesquisa que foi realizada com seres humanos. No que tange à
compreensão sobre pesquisa qualitativa Guerra (2012) considera que:

A pesquisa qualitativa mergulha na complexidade dos fenômenos, escavando
os pormenores dos elementos constitutivos, ao mesmo tempo em que o
pesquisador ao fazê-lo pode tornar-se copartícipe, interagindo, interferindo
ou se autoformando, pois, enquanto sujeito do mundo, interroga outros
sujeitos em suas experiências de vida, no sentido de interpretar compreender
as múltiplas realidades, considerando as subjetividades a partir de um
exercício de suspensão de conhecimentos prévios que oriente para o que
deve ser observado. Nessa interlocução, os sujeitos, em ação humana,
atribuem significados para os fenômenos vividos em seus locais naturais.
Assim, o contexto da pesquisa qualitativa se institui no âmbito das interrelações cotidianas. (GUERRA, 2012, p. 172)

Sintetizando em pequenas linhas a sequência de cenas desta pesquisa, após a
aprovação do Comitê de Ética, fui a campo estabelecendo os primeiros contatos com as
colaboradoras da pesquisa, a fim de familiarizá-las com o tema. Em seguida, dei início à
construção de dados junto com as entrevistas, através da produção dos dispositivos desta
investigação, que foram as entrevistas narrativas, gravadas em um aparelho celular por meio
de um aplicativo chamado Gravador de voz.
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Após a produção das entrevistas, realizei a transcrição e encaminhei às colaboradoras
através de e-mail, para que elas revisassem as suas narrativas, refletissem e analisassem se
estavam de acordo com o que eles narraram sobre o seu próprio percurso formativo dentro do
PALLE ou se gostariam de alterar. A partir das alterações e do consentimento delas pude,
enfim, partir para a análise das entrevistas estabelecendo um diálogo com o embasamento
teórico que sustenta a análise das narrativas.
No que diz respeito à produção das narrativas (auto)biográficas, cerne dessa
metodologia, Delory-Momberger (apud FERRAROTTI, 2014) suscita a seguinte reflexão
sobre o método aqui adotado, o (auto)biográfico: ela o compreende como uma via de mão
dupla na qual o entrevistador também é “afetado” ao executar seu trabalho de investigação:
Quem faz efetivamente a pergunta numa “entrevista de pesquisa biográfica”?
aquele que fala de si e constrói a narrativa ou aquele que escuta e recebe?
Aquele que é posto à prova de sua narrativa e, através dela, de suas formas
de existência ou aquele que recolhe as provas desse questionamento? E
quem é, realmente, o questionado? Aquele que, mediante sua narrativa,
realiza a hermenêutica prática de sua existência, ou aquele que procura ouvir
e compreender esse trabalho de interpretação? Não seriam eles, ao mesmo
tempo, entrevistador e entrevistado, pesquisador e pesquisado? Não
participam, um e outro da construção do conhecimento, o qual, por não ter o
mesmo sentido para cada um deles, só se torna possível no
compartilhamento que é obra dos dois? (DELORY-MOMBERGER apud
FERRAROTTI, 2014, p. 23).

A partir dessa análise, percebi o quanto pesquisado e o pesquisador são afetados nesse
processo de construção e de construção dos dados. Nesse sentido, a produção da entrevista
narrativa constitui-se em um processo de retroalimentação formativo para ambos, pois uma
vez que o sujeito pausa para revisitar as suas memórias, condicionado a um tópico disparador
dado pelo pesquisador, ele faz uma seleção dentro de um recorte temporal que lhe pertence,
daquilo que foi mais significativo durante o processo investigado e que ele considera dialogar
com a proposta do investigador.
Ademais, ao passo que o entrevistador se debruça na interpretação-compreensão do
que foi dito, ele realiza essa ação a partir da sua leitura de mundo que também pode já ter sido
afetada, ampliada e ou transformada através do que já foi dito pelo sujeito investigado.
Portanto, pesquisador e pesquisado, sem hierarquias, são sujeitos que, ainda que
desempenhem papeis diferentes na pesquisa, se intercruzam, dialogam e juntos (re)constroem
novos saberes sobre um determinado tema definido inicialmente pelo pesquisador, mas que
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pode também desencadear outros temas, categorias, unidades de análise temáticas, discussões
a partir do contato com o pesquisado.
Nessa perspectiva, a análise dos dados produzidos na pesquisa que adota como
dispositivo a entrevista narrativa é construída por ambos, uma vez que sofre a influência e traz
as marcas dos dois lados. Por conta disso, não se pode separar o que é de quem, é um saber
conjunto e que se “confunde” diante da amálgama construída em um trabalho de caráter
colaborativo. É por conta disso que, Ferrarotti (2014) salienta que “só sabemos junto com os
outros”, epígrafe e reflexão inicial deste trabalho.

3.1 CENÁRIO: LÓCUS DE PESQUISA – NÚCLEO PALLE

A escolha do lócus para esse trabalho se deu porque, conforme aponta Pereira (2011),
é necessário ultrapassar os limites do currículo “formal”, pois ele não contempla as
necessidades formativas do graduando em licenciatura, já que em algumas situações se “peca”
pelo excesso ou enxugamento de teorias ou pela redução ou extensão do volume de práticas.
Além disso:
O conhecimento profissional do professor é decisivo para o desempenho da
atividade profissional e, assim sendo, temos que levar em consideração que
os professores em formação valorizam as experiências, pois acreditam que
elas irão formá-los, porém ao chegar ao curso, assustam se com a separação
existente entre a formação teórica e a prática no currículo da formação
inicial (PEREIRA, 2011, p. 41).

O cenário de realização desta pesquisa, ou seja, seus lócus será o Núcleo PALLE –
Programa de Aprimoramento em Língua e Literatura Estrangeiras, que atua como programa
de extensão universitária vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de
Feira de Santana (UEFS) aprovado pelo CONSEPE nº 138/2009, para a formação de
aprendentes e ensinantes de língua estrangeira (espanhol, inglês, francês, italiano), no
município e região metropolitana de Feira de Santana-BA.
No segundo semestre de 1987 foi fundado como projeto e inicialmente contava apenas
com a língua inglesa: ao longo dos anos foram incluídas a língua francesa e depois a
espanhola. Segundo Silva et al. (2007) o programa:

Surgiu como resposta a uma provocação da comunidade, no sentido de fazer
voltar à universidade os seus egressos para vivenciar interações entre teoria e
prática da língua estrangeira... visa contribuir para a formação do professor...
além de ensejar a troca de experiências com companheiros de trabalho,
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ressignificando o fazer docente do profissional de educação. O Projeto
coloca como ponto de questão o flagrante déficit na aprendizagem da língua
estrangeira, apesar de todo avanço e aparato tecnológico que têm sido
dispensados às escolas da rede pública (SILVA et al., 2007, p. 13).

Como uma das primeiras atividades extensionistas da UEFS, o PALLE se ocupa da
formação de professores tanto em estágio inicial como formação continuada e desde seu
princípio busca contribuir com o desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem de
línguas estrangeiras.
Nos seus primeiros anos, ocupou-se principalmente de dar um suporte através de
oficinas para os professores da educação básica de diversos municípios, inclusive produzindo
o próprio material didático, uma vez que os materiais encontrados não correspondiam às
necessidades, expectativas e desafios encontrados no contexto de ensino e aprendizagem da
língua estrangeira em questão.
Atualmente, esse programa atende a distintos públicos, quer sejam internos ou
externos à comunidade acadêmica através da promoção de cursos de línguas estrangeiras. Na
comunidade interna atende os servidores técnicos da instituição, alunos de graduação e de
pós-graduação. Já no que trata a comunidade externa, atende os estudantes do ensino médio,
os professores de línguas estrangeiras que participam de formação continuada, os estudantes
que concluíram o ensino médio, além do público da terceira idade, UATI (Universidade
Aberta à Terceira Idade).
O programa celebrou seus trinta anos entre os dias 9 e 11 de maio de 2017, quando
realizou o 6º Encontro de Professores de Línguas Estrangeiras. O tema do evento foi
Formação docente de professores de Línguas Estrangeiras: trajetórias e perspectivas no
ensino, pesquisa e extensão. Esse tipo de atividade já contou com apresentação de grandes
nomes da área, tais como Xavier, Almeida Filho, Ortiz Alvarez, Vilson Leffa, Luciano
Amaral e Livia Baptista, demonstrando o compromisso que o projeto tem com a discussão e a
produção de pesquisa acadêmica sobre o ensino de línguas estrangeiras e a formação inicial e
continuada de professores no contexto, sobretudo, da cidade de Feira de Santana.
Sobre o PALLE, é importante salientar que em relação à oferta de cursos de línguas
estrangeiras, em sua maior parte, os cursos têm como professores os estudantes das
graduações em Letras com línguas estrangeiras da UEFS, que são monitores vinculados à
PROEX (Pró-Reitoria de Extensão) na condição de voluntários ou bolsistas, orientados por
seus respectivos coordenadores de área.
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Os monitores, além das orientações para a produção dos planos de aula que são
construídos na perspectiva do desenvolvimento da competência comunicativa, a partir da qual
são elencadas as competências a serem trabalhadas (linguística, discursiva, sociolinguística,
estratégica, intercultural, dentre outras), participam de cursos formativos, realizam leituras e
discussão de textos em grupo, discutem sobre metodologias, uso das TDIC no contexto do
ensino e aprendizagem de língua estrangeira e necessitam realizar relatórios semestrais e
anuais, a fim de relatar as suas experiências como monitor, como professor em formação
inicial e de seu alunado, para que a partir disso, tanto a PROEX como o próprio programa
PALLE possam avaliar, discutir e refletir os pontos de melhoramento.
Destarte, percebi o PALLE como um agente potencializador da formação inicial e
continuada de professores de língua estrangeira. A partir dos problemas apresentados na
fragilidade dos currículos de formação docente, os espaços extensionistas atuam como o braço
direito desses cursos. Entretanto, noto ainda que há pouco envolvimento dos estudantes nesse
tipo de ação que avança para além do currículo e da sala de aula de graduação, uma vez que o
número de bolsas oferecidas pela PROEX ainda é pequeno e muitos estudantes por terem seus
cursos concentrados no período diurno necessitam trabalhar para se manter na universidade.
Por fim, destaco também a importância do PALLE frente à promoção do ensino e
aprendizagem de línguas, uma vez que o programa atua como um multiplicador de falantes de
idiomas dentro e fora da instituição, permitindo àqueles que são alunos do programa contar
com a possibilidade de acessar outros espaços, ter novas possibilidades de emprego, além de
contribuir para a formação intercultural e cidadã desses sujeitos. É importante e urgente
propiciar, valorizar e fomentar essas práticas, pois um curso de idiomas nas redes privadas
não possui um valor acessível às camadas populares, às vezes, o curso chega ao valor de um
curso de graduação à distância.
Diante desse cenário, o PALLE, ao promover cursos de línguas de forma gratuita,
contribui com a política de inclusão e ascensão de sujeitos em diversos espaços onde eram
excluídos, e também conscientizam os participantes da necessidade da aprendizagem de uma
língua estrangeira em um mundo globalizado. Atualmente, o programa oferece à comunidade
interna e externa os cursos de língua inglesa, espanhola e francesa.

3.2 PROTAGONISTAS: AS COLABORADORAS DESTA INVESTIGAÇÃO

As colaboradoras dessa pesquisa são ou foram estudantes da graduação em
Licenciatura em Letras com Espanhol, que participaram ou ainda participam do programa
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PALLE, como bolsistas. Apareceram em número de seis, sendo três ex bolsistas e três atuais
que ainda atuam no programa.
Como um dos critérios de escolha para o perfil dos sujeitos investigados, informo
que a produção das entrevistas narrativas foi realizada por três bolsistas que atuaram no
Núcleo PALLE por, no mínimo 12 meses, pessoas de ambos os sexos e de quaisquer idades e
por mais três bolsistas que ainda atuavam no programa há no mínimo 6 meses e que se
igualavam aos demais critérios do primeiro grupo citado, anteriormente.
A questão de gênero foi facultada, entretanto, coincidentemente, todas as
participantes que aceitaram participar da pesquisa foram mulheres. Lembrando que no início
dessa pesquisa foi mencionado que a docência é uma profissão majoritariamente feminina.

3.2.1 Perfil biográfico das colaboradoras

Por se tratar de uma pesquisa que trouxe as histórias de vida, formação e as
subjetividades dos sujeitos, considerei importante apresentar cada uma das colaboradoras a
partir do perfil biográfico construído na entrevista narrativa, ocasião em que foram recolhidas
informações que retrataram algumas características primárias (dados pessoais) e que também
contribuíram para orientar a construção da análise de dados.
Apresento cada uma delas inicialmente e de modo cronológico, trazendo as três exbolsistas e em seguida as três bolsistas que ainda atuam no programa. O texto é uma
apresentação de cada uma das colaboradoras, pontuando excertos de suas respectivas
narrativas, nas quais as entrevistadas puderam evidenciar as motivações iniciais que as
levaram ao caminho da docência. Após essa exposição, tracei uma pequena análise que trata
das singularidades que as caracterizam como cidadãs, e um pouco das trajetórias formativas
enquanto graduandas e as condições atuais daquelas que já se formaram.
As colaboradoras desta pesquisa, assim como foi sinalizado e solicitado por elas no
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, não tiveram seus nomes divulgados. A escolha
dos nomes que as representaram se deu a partir de uma das ideias que permeou esta pesquisa,
através de sua questão, o sulear, ancorada no pensamento das Epistemologias do Sul de
Boaventura de Sousa Santos.
Nessa perspectiva, os nomes que representaram as participantes são de países da
América do Sul, países em sua maioria marginalizados, invisibilizados, subestimados no
cenário internacional, não obstante dotados de uma potência e expressão do pensamento
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político e linguístico no que diz respeito aos povos originários, e que possuem como um dos
idiomas o tupi-guarani. São eles: Argentina, Bolívia e Paraguai que nomearam as ex-bolsistas
e suas respectivas capitais: Buenos Aires, La Paz e Assunção, que nomeiam as atuais
bolsistas.
A escolha das nomenclaturas para cada um dos grupos das colaboradoras da pesquisa
(ex-bolsistas e bolsistas atuais) entre países e capitais não se deu através de uma relação
hierárquica, de maior potencial ou de mais importância do processo formativo.
A escolha se deu no intuito de mostrar como essas histórias e experiências que se
complementam, se intercruzam em uma relação de intersecção em um dado lócus, o PALLE,
ainda que em uma temporalidade diferente para cada uma delas, são significativas para as
entrevistadas e reafirmam as relações entre o Brasil e os países fronteiriços que se expressam
em língua espanhola e comungam de uma relação comum com o tupi-guarani.
A observância da relação com o tupi-guarani se deu em congruência com o
pensamento das línguas minoritárias, línguas dos povos originários, que não são reconhecidas,
valorizadas e oficializadas no contexto sul-americano. O que esses três países possuem em
comum é a língua tupi-guarani, que também faz parte do lugar de onde falo e de onde construí
a minha história de vida: o Brasil. Sobre a história e aspectos linguísticos do tupi-guarani,
Rodrigues (2013), um dos maiores linguistas estudiosos de línguas indígenas no Brasil pontua
que:

Os Tupinambá falavam todos a mesma língua, com insignificantes variantes
locais. Essa língua, a que atualmente se chama Tupí, do nome de uma das
tribos tupinambás (de São Vicente), foi conhecida durante a Colônia pelos
nomes de “língua geral” (dos índios do Brasil), “língua do Brasil”, “língua
brasílica, brasiliana ou brasileira”. Filia-se à família linguística TupíGuaraní, uma das maiores da América do Sul, ainda hoje representada por
grande número de línguas faladas no Brasil, principalmente, e na Argentina,
no Paraguai, na Bolívia, no Peru e na Guiana. Em seu aspecto exterior, isto
é, fonético, é uma língua bastante harmoniosa, graças ao perfeito equilíbrio
entre vogais e consoantes. Sua constituição interna apresenta um sistema
morfológico algo complexo, mas muito coerente. A sintaxe, também
complexa, permite relativa liberdade de expressão. A possibilidade de
formar compostos e derivados com grande facilidade garante fácil e
espontânea manifestação do pensamento. (RODRIGUES, 2013, p. 37),

Entre os países citados, apenas o Paraguai tem o guarani como língua oficial. No
território paraguaio, além do guarani, os paraguaios falam espanhol, sendo assim um país
bilíngue. Percebo, a partir da citação de Rodrigues (2013) que, além da Argentina, Bolívia e
Paraguai, aparecem o Brasil, a Guiana e o Peru. A Guiana não foi incluída, pois não fala
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espanhol e devido a escolha ter sido feita de baixo para cima, ascendendo do sul para o norte
e devido à localização geográfica a posteriori, o Peru não foi incluído. Assim, apresento o
perfil biográfico-formativo-profissional de cada uma das colaboradoras:

Bolívia
“Escolhi ser professora por influência dos professores que tenho em minha família.”
(BOLÍVIA, Entrevista Narrativa, 2019).
Ex-bolsista do PALLE, mulher, casada, nascida e residente em Feira de Santana, tem
25 anos, não soube definir sua raça/etnia. Os pais dela têm por profissão caminhoneiro e
merendeira e possuem ensino médio completo. Atualmente, trabalha como professora de
Português e Espanhol (o curso de Licenciatura em Letras da UEFS possui dupla habilitação).
Depois de graduada, já possui um ano e meio de experiência na profissão. Não
obstante, sua primeira experiência durante a graduação não foi no PALLE, mas sim através do
PIBID, no ano de 2014, através de um projeto desenvolvido no Instituto Federal da Bahia
(IFBA) – Campus de Feira de Santana em parceria com a UEFS.
Além disso, Bolívia fazia parte do currículo 249 que está em desativação, ou seja o
currículo antigo da Licenciatura em Letras com Espanhol no qual a disciplina de Estágio
Supervisionado só aparecia no último semestre. A partir de 2017.1, deu-se início a um novo
currículo que cumpria com a nova obrigatoriedade lançada pelas DCN (Diretrizes
Curriculares Nacionais) por meio da Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, do Conselho
Nacional de Educação (CNE) que dentre as novidades, exigia o cumprimento de 400h para a
área do componente de Estágio Supervisionado.
Assim como boa parte dos bolsistas Bolívia, após finalizar o contrato com o PIBID,
ingressou no PALLE exercendo trabalho voluntário, no sexto semestre e, logo em seguida,
teve seu plano de trabalho aprovado, cujo título foi: Propostas de elaboração de recursos
educacionais abertos para as aulas de espanhol. Com esse projeto aprovado, a bolsista atuou
mais um ano programa.

Argentina
“Na verdade, eu acredito que me tornei professora ao longo da vida acadêmica... entrei
na licenciatura, porque gostava da língua espanhola e era uma forma de aprender mais e ter
mais contato com a língua.” (ARGENTINA, entrevista narrativa, 2019)
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Sobre a narrativa da colaboradora Argentina, no que diz respeito ao que a levou a ser
professora, ao contrário da grande maioria que já traz uma motivação, é conveniente lembrar
a reflexão de Freire (1991, p. 58) segundo a qual “ninguém começa a ser educador numa certa
terça-feira às quatro horas da tarde. Ninguém nasce educador ou é marcado para ser educador.
A gente se faz educador, a gente se forma como educador permanente, na prática e na
reflexão sobre a prática.”
Mulher, 29 anos, solteira e se autodeclara como de raça/etnia preta, nasceu na mesma
cidade na qual reside: Feira de Santana. Os pais de Argentina têm como profissão mecânico e
agente comunitária de saúde. A mãe possui o ensino superior completo e o pai ensino médio
completo.
A primeira experiência em sala de aula de Argentina se deu no PALLE, no segundo
semestre da graduação, em 2010, inicialmente como voluntária na parte administrativa
(segundo semestre), depois assumindo sua primeira turma e logo em seguida tendo seu plano
de trabalho aprovado; Pontes interculturais: o manual didático para o desenvolvimento da
competência intercultural, tema que foi aprofundado em seu Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC). Argentina atuou no programa por quase dois anos.
Atualmente, Argentina já atua na profissão há quase dois anos, é professora de
Espanhol concursada do Instituto Federal da Bahia (IFBA) e é aluna do mestrado do
Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da UFBA, onde segue estudando a temática
da interculturalidade.

Paraguai
“Sempre quis ser professora e no ensino médio uma professora me inspirou e me
encantou pela profissão”. (PARAGUAI, entrevista narrativa, 2019)
Mulher, tem 29 anos, considera-se de cor/etnia amarela, solteira, nasceu em Irecê e
atualmente reside em Feira de Santana. Os pais de Paraguai têm como profissão agricultores,
e o nível de escolaridade ensino fundamental incompleto.
A sua primeira experiência em sala de aula foi através do PALLE, no Colégio
Agostinho Froes da Mota, em 2012, durante um ano, no segundo semestre da graduação.
Paraguai, assim como as demais bolsistas do PALLE, também atuou como voluntária no
programa e em seguida tornou-se bolsista com o plano de trabalho Utilização do blog como
recurso inovador para o ensino e aprendizagem de língua estrangeira, em 2013. Sua
experiência no programa resultou em aproximadamente dois anos.
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Atualmente ela é estudante do doutorado, no Programa de Pós-Graduação em Estudos
Linguísticos (PPGEL) da Universidade Estadual de Feira de Santana e tem dois anos de
experiência como professora, após a conclusão da graduação.

Assunção
“Sempre me identifiquei muito com português e tive professoras com as quais eu pude
me inspirar. A paixão pelo espanhol começou no Ensino Médio.” (ASSUNÇÃO, entrevista
narrativa, 2019)
Bolsista atual do PALLE, mulher, tem 22 anos, se autointitula de raça-etnia preta,
solteira, nasceu em Feira de Santana e atualmente reside em Conceição da Feira. Sua mãe
encontra-se desempregada e seu pai trabalha como auxiliar de produção, ambos possuem o
ensino médio completo. Sua primeira experiência em sala de aula se deu no PALLE, em
2019, no segundo semestre da graduação, iniciando como voluntária durante seis meses.
Há 8 meses ela é bolsista e foi aprovada através de edital, em 2019, com o plano de
trabalho Recursos pedagógicos para atividades de extensão do curso de línguas e está no 4º
semestre do curso de Licenciatura em Letras com Espanhol.

Buenos Aires

Antes de ingressar na graduação, tive a oportunidade de participar de cursos
de Espanhol através de projetos da UEFS como o PIBID e Portal nos quais
tive acesso a aulas ministradas por estudantes da instituição. Esse contato
com a língua espanhola foi bastante significativo e despertou em mim o
interesse em aprofundar meus conhecimentos no idioma, além disso, as
docentes que ministraram as aulas dos cursos ao observarem meu
desempenho me incentivaram bastante a continuar me dedicando à língua
espanhola e sugeriram que eu realizasse a graduação na área. Outro fator que
desencadeou o meu interesse pela área docente foi a minha experiência do
período escolar, sempre estudei em escola pública e tive aulas com
excelentes profissionais que a todo instante falavam sobre suas histórias de
vida como forma de demonstrar a importância assim como o poder de
transformação que a educação possui na vida das pessoas. Com isso, resolvi
aderir a área da docência como carreira e passei a seguir uma nova filosofia
de vida que costumo descrever a partir da seguinte frase: o homem não pode
ter todo o conhecimento do mundo, mas pode adquirir o suficiente para
mudar a sua vida. (BUENOS AIRES, entrevista narrativa, 2019)

Bolsista atual do PALLE, tem 20 anos, mulher, considera-se de cor/etnia parda,
solteira, nasceu e reside em Feira de Santana. Atualmente, Buenos Aires mora apenas com a
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mãe que está desempregada e o seu pai é aposentado por motivo de doença. Com relação ao
nível de escolaridade, ambos possuem o ensino fundamental completo.
Antes de ingressar no PALLE, ela teve sua primeira experiência em sala de aula no
PIBID, em 2017, no segundo semestre da graduação e, portanto, ainda não tinha realizado
estágio. Já no terceiro semestre, Buenos Aires ingressou no PALLE, não como voluntária,
mas já como bolsista, com o plano de trabalho Práticas e letramentos semióticos em aulas de
língua estrangeira na extensão universitária. Está no sexto semestre e já tem um ano e nove
meses de experiência no programa.

La Paz
“Ser professora sempre foi meu sonho, pois ser professor é mais que uma profissão.
Amo passar conhecimentos e aprender também, e a sala de aula é uma troca de
conhecimentos e experiências. Amo meu curso e amo minha profissão”. (LA PAZ, entrevista
narrativa, 2019)
Tem 21 anos, é mulher, casada, considera-se de cor parda, nasceu e é residente em
Feira de Santana. Seus pais são autônomos, sendo que seu pai tem ensino médio completo e a
sua mãe ensino superior completo. A primeira experiência de La Paz em sala de aula foi
através do PALLE, no segundo semestre da graduação, como voluntária e durou sete meses.
O seu plano de trabalho estava voltado para a aprendizagem de língua espanhola através do
Ambiente Virtual, AVA.
Segundo Rios (2011) “o lugar de onde o sujeito fala representa uma construção de
vozes as quais autorizam a dizer quem ele é naquele tempo e espaço específico” (RIOS, 2011,
p. 13). Foi a partir dessa perspectiva que as colaboradoras dessa pesquisa ocuparam um
espaço de protagonismo, pois, a partir dos seus relatos, que retrataram um período específico
e delimitado por mim, pude me aproximar das experiências delas como sujeitos em formação
inicial, no espaço do Núcleo PALLE, e, consequentemente da construção de sua identidade.
Sobre os números de sujeitos participantes dessa investigação, conforme já foi dito,
foram seis ao todo: três ex-bolsistas de Língua Espanhola que tinham participado há no
máximo dez anos do Núcleo PALLE – Programa de Aprimoramento em Língua e Literatura
Estrangeiras que integra a política de extensão universitária pertencente à Universidade
Estadual de Feira de Santana e que busca promover a formação inicial de estudantes de
graduação em licenciatura em Letras com Línguas Estrangeiras, e três atuais bolsistas que

86

estiveram atuando desde 2018 ou desde 2019 no programa, tendo no mínimo seis meses de
experiência no PALLE.
Ressalto que o recorte temporal de dez anos se dá porque em alguns desses anos não
houve bolsistas de Língua Espanhola no programa e também porque em alguns desses anos
eles apareciam em número extremamente reduzido. Diante disso, considerei também que a
escolha por bolsistas em condições temporais diferentes não implicou em comparação do
desenvolvimento das cursistas, mas também na intenção de colher uma maior riqueza de
dados, isso porque o método (auto)biográfico não se ocupa de fazer análises comparativas dos
sujeitos participantes, mas se orienta pela premissa de desvelar os sentidos que os
colaboradores imprimem em diálogo com o objeto desta pesquisa, neste caso, a formação
inicial. Por conta disso, ficou evidente que o objetivo aqui não foi avaliar o Programa PALLE,
mas considerei que a partir da produção dos dados, pude conhecer o papel e o espaço que
ocupa esta ação extensionista.
Sendo assim, as integrantes da pesquisa foram seis em sua totalidade, que foram
convocadas após a aprovação da pesquisa no Comitê de Ética, pessoalmente, e de maneira
formal via e-mail e WhatsApp por mim. Ressalto que, para as integrantes e a coordenadora do
lócus da pesquisa também foi concedido um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no
qual foi explicitada a temática da pesquisa, seus objetivos, implicações positivas e negativas,
a garantia de sigilo, o livre-arbítrio para participar, continuar ou não na pesquisa.
No que tange ao processo de formação inicial, para esta pesquisa, é compreendido a
partir do período em que o estudante de licenciatura em Língua Espanhola estava inserido
formalmente no contexto acadêmico, como universitário matriculado em curso de graduação.
Então, a partir de vivências extracurriculares, neste caso, através das ações extensionistas no
PALLE, analisei como se deu o processo de formação inicial desses estudantes de graduação
em Língua Espanhola.
No âmbito das narrativas, não cabe o julgamento do que é verdadeiro ou não, pois
deve existir respeito e consideração ao narrador e à história de vida do sujeito, uma vez que as
narrativas trazem consigo um caráter ficcional. A partir dessa compreensão, pude desvelar um
olhar reflexivo individual que me permitiu identificar questões coletivas e problemáticas no
âmbito da formação inicial docente, visto que cada sujeito carrega em si a forma inteira da
condição humana.
Segundo Montaigne (1979) e Josso (2008), trabalhar as questões identitárias através da
análise e da interpretação reflexiva e coletiva com os sujeitos envolvidos na pesquisa
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(pesquisador e pesquisados) de narrativas de vidas escritas permite-nos evidenciar a
pluralidade, a fragilidade e a mudança de nossas identidades ao longo da vida.
Assim, a temática das entrevistas narrativas que são abordadas no tópico seguinte
puderam trazer possíveis respostas aos questionamentos que partiram do pessoal e
reverberaram no coletivo, além de permitir que se fizesse uma avaliação e acompanhamento
das transformações ocorridas durante o processo de formação inicial docente.

3.3 ENREDO: ENTREVISTA NARRATIVA

Aprofundando mais sobre o método, coloco agora em evidência nesta pesquisa as
narrativas (auto)biográficas, através das entrevistas narrativas que foram consideradas
dispositivos adequados para poder contribuir com informações a respeito da formação inicial
docente, no caso, estudantes da graduação em Língua Espanhola. Para Dominicé (apud Nóvoa
e Finger, 2014, p. 81) o estudo biográfico, porque apela à reflexão e resulta de uma tomada de
consciência, dá origem a um material de investigação que é já o resultado de uma análise. A
diversidade dos dados deve assim ser recebida como uma pluralidade de compreensão
biográfica.
Por conta disso,

escolhi as (auto)biografias porque representam uma construção

reflexiva da existência, dos fazeres e das experiências do indivíduo, e por serem um método
qualitativo que redirecionou as perspectivas de pesquisa dentro do campo educacional,
conforme aponta Nóvoa (1992): “a utilização contemporânea das abordagens (auto)
biográficas é fruto da insatisfação das ciências sociais em relação ao tipo de saber produzido e
da necessidade de uma renovação dos modos de conhecimento científico.” (NÓVOA, 1992,
p.18). Nesse caso, o que diz respeito e pode dialogar, refletir e justificar o caminhar na
carreira docente, até mesmo antes de ingressar na universidade.
Tratando-se então de uma pesquisa (auto)biográfica, compreendi que eu, como
pesquisadora, precisei exercitar, sobretudo, a escuta sensível minuciosa, visto que se tratava
de uma abordagem (inter)subjetiva, o que requeria também cuidado e atenção, a fim de que ao
exercitar a prática da escuta não houvesse censura para com os sujeitos, direcionamentos,
ruídos na comunicação, controle, pressa, dentre outros fatores que pudessem comprometer os
resultados da investigação.
Frente a isso, as narradoras ocuparam um espaço significativo nessa pesquisa, pois os
seus relatos, ainda que individuais, puderam trazer informações imprescindíveis que
refletiram sobre o coletivo. Assim sendo, pude compreender, elucidar e questionar aspectos

88

que envolveram a construção do processo de formação inicial de professores de língua
espanhola, inclusive porque para ser professor é necessário conviver e se relacionar com o
outro, seja o alunado, seja a equipe e o entorno com a qual se está trabalhando.
Nesse sentido, o sujeito em uma perspectiva temporal que possui uma linearidade
construída de acordo com a sua subjetividade, leitura de mundo, experiências e aprendizagens
seleciona os fatos que considera importantes e a partir disso atribui sentido ao que foi vivido.
É válido lembrar que o ato de narrar e contar faz parte do cotidiano da humanidade. Trata-se
também de um fazer subjetivo, portanto essa interpretação da escuta do dito e do não dito foi
realizada de forma cuidadosa sensível e coletiva com os sujeitos pesquisados. A maneira
como as entrevistadas falaram de si ao mergulhar em seu universo histórico corroborou para o
processo de conhecimento de si, tanto de quem narrou/contou, quanto de quem leu/ouviu.
Falar de si é mergulhar no seu próprio universo, evocar emoções, reminiscências, fazer
descobertas, é sair de cena e portar-se como espectador. Essa atitude permitiu ao
protagonista/narrador refletir, avaliar, ponderar o que foi vivido e, quiçá, traçar novos
percursos para sua trajetória. Nessa perspectiva, Souza (2004) em sua tese de doutorado,
aponta que “o registro de experiências vividas no cotidiano pessoal e/ou profissional
possibilita ao sujeito, enquanto autor e ator de sua própria história, eleger aprendizagens
significativas e ressignificá-las no trabalho de formação inicial ou continuada, no âmbito do
trabalho escolar”. (SOUZA, 2004, p.226).
Desse modo, a construção das entrevistas narrativas pôde fazer com que se refletisse
sobre problemáticas e estimular a busca de alternativas que potencializassem melhoras,
conforme sugere Nóvoa (1995, p. 69): “O reconhecimento do professor como pessoa,
desencadeia a necessidade por espaços de interação entre o pessoal e o profissional e,
possibilita que o professor se aproprie de sua formação, propiciando-lhe sentido a sua história
de vida”.
Diante do exposto, levei em consideração também que, conforme aponta Dominicé
(2014, p. 87) “não é o acontecimento em si que interessa, mas sim a importância que o sujeito
lhe atribui na regulação de seu percurso de vida”. Portanto, busquei que fosse promovida uma
leitura e escuta atentas, sensíveis, inclusive do próprio silêncio das informantes, de suas
indagações e, sobretudo, do que elas colocam em primeiro plano na sua história de vida, pois
isto configura aquilo que elas consideram relevante e potencializador na sua trajetória.
O ato de narrar e (re)visitar as memórias pode não ser linear cronologicamente e
inclusive dotado de espaços vazios, visto que há acontecimentos que mesmo que tenham sido
relevantes na vida do sujeito, pode se passar por ele despercebidos ou nem sequer
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rememorados. Esse aspecto pode fragilizar o método e consequentemente a pesquisa, por isso
coube a mim, como pesquisadora, saber construir estrategicamente os pontos que orientavam
a entrevista e mediá-la de maneira que pudesse minimizar esses efeitos.
Afunilando para o dispositivo de investigação, trago a entrevista narrativa que foi
gravada e construída a partir do seguinte tópico central e disparador: Minha trajetória no
PALLE como professor de Língua Espanhola em processo de formação inicial. A partir desse
enunciado elaborado, objetivei recolher informações sobre os caminhos traçados durante o
processo inicial formativo docente, experiências vivenciadas pelos pesquisados, similitudes e
divergências apontadas nos discursos narrativos e a avaliação da presença da extensão
universitária na trajetória acadêmica de graduandos em Licenciatura em Letras com Línguas
Espanhola.
No que diz respeito ao dispositivo que foi utilizado para a produção dos dados, no caso
a entrevista narrativa, tal gênero é compreendido por Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 91)
como sendo “uma entrevista com perguntas abertas e uma forma de encorajar as
entrevistadas”. Além disso, os autores pontuam o seguinte:

As entrevistas narrativas são infinitas em sua variedade, e nós as
encontramos em todo lugar. Parece existir em todas as formas de vida
humana uma necessidade de contar; contar histórias é uma forma elementar
de comunicação humana e, independentemente do desempenho da
linguagem estratificada, é uma capacidade universal. (JOVCHELOVITCH e
BAUER, 2002, p. 91).

Diante do exposto, levei em consideração também que a adoção da entrevista narrativa
como dispositivo trouxe à tona aspectos do passado, presente e perspectivas de futuro das
colaboradoras. Assim, pude perceber como foram e estão sendo construídas as trajetórias
docentes das entrevistadas, além de analisar aspectos do passado que interferem, se estendem
e dialogam com a situação atual, o que também serviu como potencializador de uma
autorreflexão e autoconhecimento direcionada para melhorias e transformações na trajetória
futura dos sujeitos investigados.
Dentro desse contexto, cabe ressaltar que a entrevista levou em consideração as fases
principais da Entrevista Narrativa pontuadas por Jovchelovitch e Bauer (2010) como consta
na figura 1 a seguir:
Figura 1 – Principais fases da Entrevista Narrativa
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Elaboração própria com base em JOVCHELOVITCH e BAUER (2010, p. 97), (2019).

A partir desses pontos orientadores de Jovchelovitch e Bauer (2010), esperei,
naturalmente, encorajar e estimular as colaboradoras a contarem suas histórias de vida. Além
disso, busquei criar um ambiente de trabalho colaborativo, pois a fluidez do trabalho se deu a
partir da interação, troca, diálogo e respeito entre as colaboradoras e eu, sendo uma
entrevistada por vez.
Para complementar e corroborar com a fase da análise das narrativas foi necessário
elementos teóricos para a interpretação e possíveis (in)conclusões e ou considerações sobre o
trabalho de investigação. Portanto, a análise dos movimentos construídos e refletidos nas
narrativas dos sujeitos se deu a partir da leitura interpretativa-compreensiva (RICOEUR,
1996), e que também aparece disposta em três tempos por Souza (2006):
Tempo I (pré-análise): busquei identificar e traçar o perfil do grupo investigado:
nome, gênero, cidade de nascimento, idade, formação, período de atuação no PALLE, projeto
desenvolvido, área e tempo de atuação, tipos de atividades desenvolvidas.
Tempo II (leitura temática): nesta fase ocupei-me de evidenciar regularidades e
irregularidades, particularidades e subjetividades baseadas na interpretação e compreensão
das entrevistas narrativas. Debrucei-me também na identificação e produção das unidades de
análise temática que emergiram do campo.
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Tempo III (leitura interpretativa-compreensiva do corpus): realizei leituras e
releituras das narrativas que envolveram a subjetividade e a intersubjetividade, a fim de
analisar cada história ou “fatia de vida”, revelando assim o objeto de pesquisa e cumprindo os
objetivos da investigação.
A compreensão das narrativas é um ato complexo, pois não se dá de modo aleatório
ou simplesmente a partir das concepções do pesquisador. Por isso, os paradigmas que
fundamentam a abordagem escolhida estão ancorados no campo hermenêutico, através da
leitura interpretativa-compreensiva. No que diz respeito à hermenêutica posso vê-la como a
“disciplina que se propõe a compreender um texto a partir de sua intenção, baseando-se no
fundamento daquilo que ele pretende dizer” (RICOEUR, 1978, p. 7) pode-se dizer que trata
da ciência da interpretação de saberes legítimos, da produção de sentidos que o pesquisador
emite a partir dos seus conhecimentos prévios que vão se distanciando, transformando e
renovando ao longo do movimento na relação de contato com as colaboradoras e os dados
produzidos.
São saberes oriundos de uma experiência que o sujeito ressignifica, tanto quem
narra, quanto quem lê/ouve/analisa, constituindo-se, assim, em um processo de aprendizagem
intersubjetivo dentro de uma relação de alteridade dialógica. Em consonância com Gadamer
(2005), compreendo que “um diálogo frutífero é um diálogo no qual oferecer e acolher,
acolher e oferecer conduzem, por fim, a algo que se mostra como um sítio comum com o qual
estamos familiarizados e no qual podemos movimentar uns com os outros.” (GADAMER,
2005, p. 46).
Apresentada a base epistemológica desse trabalho, a hermenêutica, ressalto que o
meu movimento também se deu no ato de tentar me distanciar das minhas convicções e
pressupostos desde os primeiros contatos com as entrevistadas e não somente na hora da
construção do cerne do trabalho – a entrevista narrativa – para que assim permitisse que a
essência do sujeito, cada vez mais genuína e refinada, se manifestasse.
Para ler e compreender a história de vida, a narrativa do outro, é necessário colocarse em um lugar de alteridade. É compreender as identidades, os papeis que se desenvolvem
nos mais variados contextos, é colocar-se na condição de um observador que escuta,
compreende, mas que não interfere. A interação com os sujeitos e as suas narrativas contribui
também para a compreensão de si mesmo, já que é possível atribuir sentido aquilo que vejo, a
partir de meu conhecimento de mundo.
É importante notar que essa compreensão sobre o outro não é exaustiva, pois não
somos capazes de explorar em toda sua completude a subjetividade do outro, inclusive porque
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estas compreensões são leituras possíveis, que podem ser complementadas por outras pessoas,
ou pelo próprio sujeito investigado que está em um processo constante de (re)construção.
Nessa perspectiva, a hermenêutica nos mostra que ao compreender o mundo do
outro, também compreendo a mim mesmo. Este aspecto faz total conexão com este trabalho,
pois ao construir e analisar as entrevistas narrativas, eu, como pesquisadora que também atuei
no mesmo lócus de pesquisa e na condição de professora de Língua Espanhola, também pude
revisitar, analisar, ressignificar minhas memórias e experiências formativas dentro deste
contexto, bem como desvelar parte das identidades das colaboradoras.
Por fim, uma pesquisa realizada através de narrativas (auto)biográficas pode
contribuir para análise dos mundos que são vivenciados pelos protagonistas da investigação.
Perceber-se narrador e protagonista figura um cenário onde o enredo pode servir de tomada de
consciência dos caminhos percorridos e combustor para a continuidade, transformação e
melhoria dessa história, nesse caso, a formação inicial docente de profissionais de Língua
Espanhola. Além disso, puderam ser evidenciadas as aspirações e as preocupações que
inquietam esses profissionais e tantos outros aspectos que foram além de minha intenção de
pesquisadora.
Desse modo, espero que essa investigação contribua para a minha reflexão e autoavaliação bem como dos sujeitos envolvidos, da comunidade acadêmica e de investigadores
que atuam no campo de formação inicial de professores de Língua Espanhola e, a partir dos
resultados obtidos, sejam discutidos e avaliados pontos de melhoramento, de ressignificação
de práticas de formação inicial do professor de Língua Espanhola, sobretudo no lócus dessa
pesquisa, o Núcleo PALLE.
Por fim, apresento esta proposta de investigação que se reinventou a cada nova
descoberta e reflexão tanto com os teóricos, quanto com as participantes e inclusive com as
inquietações que surgiram e moveram a mim, uma vez que compreendi que essa pesquisa,
desde o seu projeto inicial, também possuía um caráter autoformativo.
Por conta disso, essa pesquisa não esteve encarcerada, mas sim em um movimento de
construção, portanto suscetível a mudanças no decorrer de sua condução e desenvolvimento
que em primeira e última instância considerou as pesquisadas como protagonistas e
colaboradoras essenciais para execução deste trabalho e construção dos seus resultados pois,
conforme Ferraroti (2014, p. 19): “Só sabemos junto com os outros.”
No capítulo seguinte, realizei a análise das entrevistas narrativas ancoradas nos
referenciais e métodos descritos nesta seção, a partir do que foi mais evidente e recorrente nas
narrativas das colaboradoras e do que dialoga com os objetivos da pesquisa.
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4. DIÁLOGOS ENTRE A TRAMA E O ESPECTADOR

A dinâmica da análise e da construção dos dados foi conduzida a partir da relação
dialógica entre mim e as colaboradoras da pesquisa, uma vez que os dados foram construídos
por elas através do dispositivo de investigação adotado, que foram as entrevistas narrativas.
Assim, nesse movimento interativo, elas e eu modelamos e regemos esta pesquisa a partir das
experiências trazidas e carregadas de singularidades, regularidades e irregularidades, questões
que fizeram emergir as unidades de análise temática que sustentam e orientam a construção da
análise de dados.
No que diz respeito às unidades de análise temática que também podem ser chamadas
de unidades descritivas, Souza (2014) pontua que:

remetem sempre para a complexidade e a totalidade de cada experiência
narrada, seja através da pertinência e recorrência dos episódios ou das suas
irregularidades e particularidades da vida em suas diferentes formas de
manifestação ou de expressão... Ainda assim, seja qual for a opção de
análise, evidencia-se a necessidade de constante retorno às narrativas
(auto)biográficas, tendo em vista esclarecer registros e articulações dialéticas
das leituras temáticas e interpretativas no processo de escrita e compreensão
de percursos, trajetórias e experiências de vida dos sujeitos, mediante o
agrupamento de unidades de significações. (SOUZA, 2014, p. 45)

A partir dos diálogos entre as entrevistas narrativas, busquei compreender os sentidos
através da análise interpretativa-compreensiva, ao longo de diversas leituras das narrativas, a
fim de desvelar e conseguir perceber os diálogos, as incongruências, inclusive o não-dito que
as entrevistas trazem sobre o percurso formativo das colaboradoras. A análise, então,
construiu-se de modo horizontal desvelando questões e experiências que atravessam desde o
ponto individual ao coletivo.
Nessa perspectiva, a análise se deu a partir do seguinte itinerário: durante a própria
construção da entrevista narrativa, no encontro com as colaboradoras, além de gravar, me
ative a observar a forma como narravam, as suas expressões faciais, hesitações, entonações,
emoções. Todas essas características também trouxeram elementos relevantes e que podiam
interferir na análise das entrevistas.
Após esse momento de construção dos dados, foram realizadas as transcrições
atentando-me também nos pontos citados anteriormente. Em seguida, estabeleci contato
novamente com as colaboradoras, a fim de encaminhar as transcrições das entrevistas, para
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que elas lessem e verificassem suas narrativas, e caso desejassem retirassem ou agregassem
outras informações que julgassem necessárias e assim eu pudesse iniciar a análise dos dados.
A partir do consentimento e devolutiva delas, foram então realizadas diversas leituras
cruzadas e recortes, a fim de estabelecer um paralelo entre as regularidades e irregularidades
para poder triangular as fontes e, a partir disso, determinar as unidades de análise temática que
mais reverberam, que são peculiares e que certamente dialogam com os objetivos e questões
desta pesquisa.
Ademais, a leitura em três tempos, oriunda de Ricoeur (1996) e reconfigurada por
Souza (2014) trabalham de forma encadeada e de interdependência. Deste modo, o passo-apasso desse método desemboca na leitura interpretativa-compreensiva que também está
ancorada na hermenêutica e que contribuiu para a análise dos excertos das entrevistas
narrativas e construção das unidades de análise temática as quais foram:

a extensão

universitária como espaço formativo; percursos e itinerários formativos das protagonistas sobre outros cenários que percorreram as protagonistas; práticas pedagógicas e atividades
acadêmicas formativas.

4.1 – CENAS DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO ESPAÇO FORMATIVO

A extensão universitária ocupa-se, sobretudo, da relação e do diálogo entre a
universidade e a sociedade, ou seja, a universidade existe para cumprir um fim social atrelado
a produção de conhecimento, consolidado através da ciência. Para que haja sentido na
existência da academia em uma determinada localidade, ela deve estar atenta ao seu entorno,
as suas necessidades e demandas, a fim de buscar maneiras de potencializar e transformar esta
realidade. Para Boaventura de Sousa Santos (2004):

As atividades de extensão devem ter como objetivo prioritário, sufragado
democraticamente no interior da universidade, o apoio solidário na resolução
dos problemas da exclusão e da discriminação sociais e de tal modo que nele
se dê voz aos grupos excluídos e discriminados. (SANTOS, 2004, p. 74)

Assim, é o contexto que vai moldar as diretrizes da universidade, uma vez que a sua
presença está para compreender e colaborar com a construção de uma sociedade mais justa,
igualitária. Nesse sentido, ela trabalha na busca de propiciar maiores possibilidades de
inclusão, principalmente para as minorias e oferecer mais oportunidades para a ascensão
social e para a qualidade de vida através da promoção das mais diversas atividades, para
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públicos de diferentes idades, gêneros, sexualidades, etnias e de diferentes situações
econômicas.
Portanto, o propósito da extensão universitária está em popularizar o acesso à ciência
e a determinados serviços que ela pode oferecer para servir à comunidade tanto interna, como
externa. Em congruência com este pensamento, Nunes e Silva consideram que:

O fortalecimento da relação universidade/sociedade prioriza a superação das
condições de desigualdades e exclusão existentes. Através de projetos
sociais, a universidade socializa seu conhecimento e disponibiliza seus
serviços, exercendo sua responsabilidade social, ou mesmo sua missão: o
compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos (NUNES e
SILVA, 2011, p. 125).

Percebo e ratifico que a extensão é o portal principal da universidade para acessar a
comunidade e fazer com que ela o atravesse e estreite relações com o ambiente universitário.
Sei que a universidade, na maioria das vezes, apresenta-se como um campo inacessível e
invisibilizado para alguns grupos sociais. A partir das ações extensionistas, a universidade
pode alcançar esses grupos minoritários e mostrar que esse espaço também lhes pertence e
oferecer-lhes oportunidades que podem contribuir para a melhoria da vida dessas pessoas,
diminuindo as situações de exclusão e desigualdade sociais. Assim, universidade e sociedade,
através deste contato e permuta, proporcionam benefícios recíprocos para ambos os lados
envolvidos. É o que pude perceber a partir da experiência descrita na narrativa de Buenos
Aires:

Então, no caso esse projeto a gente atende tanto comunidade interna como
externa, e isso já é um diferencial, né, porque tem muitas pessoas que não
tem condições de pagar, não tem acesso. Inclusive, antes de entrar na
universidade, eu passei por um projeto que necessariamente não foi aqui no
núcleo PALLE, mas que também é um projeto de extensão. E isso foi uma
forma de mostrar pra mim, né, que é possível estar na universidade sendo
estudante de escola pública ou não estando cursando uma graduação... é
possível você chegar até esse horizonte, nesse espaço que é um espaço para
todos e que é possível também você fazer uma graduação. Isso pra mim foi
um choque muito grande. Quando eu cheguei aqui, que eu vi o curso e que
os professores começaram a falar: Olha, você tem boa dicção. Porque você
não faz a graduação? Você gosta de espanhol. Porque você não faz a
graduação aqui? (BUENOS AIRES, entrevista narrativa, 2019)

A partir desse relato, pude notar a maturação acadêmica que essa bolsista que ainda
atua no programa possui em relação a função social de inclusão das minorias que a extensão
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universitária se ocupa e o reconhecimento de sua importância, e, como agente participativo
desse processo, ela, em seu discurso, reconhece o impulso e o papel transformador que a
extensão desempenhou e propiciou à sua vida educativa e pessoal.
Através do relato de Buenos Aires, pude perceber também que muitos estudantes
chegam à universidade sem conhecer a base que a sustenta (a indissociável tríade entre
ensino, pesquisa e extensão) e que guiará a sua caminhada enquanto participante e agente
nesse espaço. Nas entrevistas narrativas, a maior parte das ex e atuais bolsistas relataram que
chegaram a esse espaço através da divulgação dos professores e dos colegas durante o curso
de graduação. Diante do exposto, saliento que Buenos Aires foi a única colaboradora que teve
contato com a extensão antes de iniciar a graduação e após o seu ingresso, ela foi indicada a
seguir esse caminho extensionista como bolsista, através de uma colega de curso:

Então, na época eu fui indicada por uma amiga, recebi indicação de uma
amiga do curso, ela estava no sexto semestre na época, e ela me falou que
estava com inscrições abertas pra ser bolsista, né?! Que existia essa
oportunidade dentro da universidade, que até então eu desconhecia.
(BUENOS AIRES, entrevista narrativa, 2019)

Percebo então que, embora os alunos estejam dentro da universidade, eles, de fato,
ainda não estão imersos em sua essência, na base, ou seja, nos pilares que a sustentam. Em
sua maioria, no que diz respeito a tríade que fortalece e justifica a existência de uma
universidade, os estudantes reconhecem e tem um contato maior com o ensino, afinal de
contas, esse é um dos pilares primordiais que permeiam um curso de graduação e que tem o
maior número de adeptos, uma vez que essa dimensão, a do ensino, é o carro-chefe das
universidades.
Para complementar, fortalecer e diversificar as experiências acadêmicas, os
estudantes podem contar com outras atividades, tais como: a participação em eventos, o
acesso à pesquisa e a extensão. Percebo então, de fato, a permuta que existe na relação entre
extensão e sociedade. No caso de Buenos Aires, a universidade ganhou uma estudante de
graduação e esta estudante, antes de ingressar no espaço acadêmico, teve a oportunidade de
ter acesso ao curso de extensão gratuito de Língua Espanhola, experiência que para além dos
conhecimentos adquiridos lhe possibilitou o contato com esse universo que antes em sua
concepção era inacessível. Assim, através de dois lugares diferentes, Buenos Aires pôde
experienciar e compreender o que é a universidade e a as possibilidades sociais e de inclusão
que promovem a extensão universitária. Nesse diálogo, Santos (2010) considera que:
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A educação em sentido amplo, pode ser considerada como uma das
fundamentais pelas quais os indivíduos desenvolvem suas capacidades
ontológicas essenciais. Assim sendo, a função básica do processo educativo
escolar na atualidade é a humanização plena do ser humano, especificamente
no que diz respeito à consolidação dessas propriedades. (SANTOS, 2010, p.
10)

Também levo em consideração que, diante da dinâmica corrida do cotidiano de
muitos estudantes, a maior parte deles só tem tempo para assistir às aulas, assim como muitos
deles entram e saem sem saber e sem ter contato e consciência do papel agregador que a
extensão tem na vida acadêmica. Diante disso, compreendo que esses tipos de atividades
contemplam uma parcela menor de sujeitos, uma vez que muitos trabalham, possuem outras
demandas pessoais (filhos, casamento, família, etc.), moram em outras cidades, o que implica
em um tempo maior na universidade, além do tempo em que destinam para assistir às aulas,
assim como ter que dispor de mais recursos financeiros para a sua estadia na universidade
(alimentação, passagem, etc.).
Ainda que existam as bolsas, considero que o seu valor nem sempre consegue cobrir
as despesas que poderiam contribuir com a participação e permanência estudantil. Parte das
bolsas de extensão giram no valor em torno de R$ 435,00 reais e há pelo menos sete anos esse
valor não é revisto; assim, esse valor não acompanha os valores inflacionários. É válido
considerar também que o valor pago através das atividades realizadas através das bolsas de
extensão também pode ser considerado um agente propulsor para a permanência estudantil e
por isso precisam ser revistos em uma regularidade mais frequente.
Para além do valor financeiro das bolsas, é importante considerar o fato de que os
estudantes que atuam na extensão estão construindo e promovendo atividades que colaboram
com o desenvolvimento científico e com a projeção da universidade nos mais diversos
cenários, inclusive internacional, bem como realizando projetos que desenvolvem parcerias
com outros projetos, instituições e demais setores da universidade e servem de modelo para a
própria e outras instituições, inclusive de outros países.
Sendo assim, o que é produzido pelos bolsistas de extensão junto aos seus
orientadores possui um valor inestimável e que, na maioria das vezes, constitui-se como algo
incalculável, pois nem sempre se pode medir os efeitos, o alcance e o tempo em que estas
atividades emitem resultados na comunidade externa e na academia. Por conta disso, estas
ações junto aos seus participantes devem ser cada vez mais valorizadas, já que este é um dos
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portais de projeção da universidade para a comunidade externa, para o seu país e para o
mundo.
Em sua narrativa, Bolívia reconhece esse diferencial que a extensão propicia àqueles
que tem a oportunidade de vivenciá-la. É uma chance a mais de potencializar e de diversificar
a formação inicial e também de amadurecer profissionalmente e transitar pelos mais diversos
contextos e espaços educacionais:
Diferentemente, dos outros colegas que não participaram de uma atividade
de extensão, você via que eles tinham dificuldades, porque estavam tendo
contato pela primeira vez, e, no meu caso, como eu já estava no PALLE,
então pra mim, tudo isso foi mais fácil, até mesmo encarar a sala de aula, e
foi isso. (BOLÍVIA, entrevista narrativa, 2019)

Enquanto isso, a colaboradora Buenos Aires teve seu primeiro acesso à extensão
antes de ingressar na universidade, através do curso de Espanhol e nesse projeto a sua
professora a incentivou a fazer o curso de licenciatura em Letras com Espanhol, ao perceber o
seu interesse, dedicação e desenvolvimento no aprendizado do idioma. Este incentivo a
impulsionou e a fez acreditar que era possível ingressar em curso de graduação na
universidade, ainda que ela fosse estudante de escola pública.
Diante disso, considero o quanto é importante que os envolvidos nas ações
extensionistas apresentem e motivem o público externo para o ingresso na universidade, não
se limitando apenas ao oferecimento de um curso ou de outras atividades, mas estabelecendo
relações de proximidade com a comunidade, tecendo diálogos de empoderamento, de
motivação e de crescimento pessoal e profissional, a fim de que o acesso a este espaço se
torne mais democrático:

Foram os próprios professores do projeto de extensão que, me mobilizaram
nessa... como é que eu posso dizer? Esse desejo em mim, né, de que eu
poderia fazer uma graduação sim, apesar de vim de um contexto totalmente
diferente, de ser pobre, de escola pública, que é possível fazer uma
universidade. Antes eu não tinha essa visão, porque eu era a primeira, eu fui
a primeira da minha família a fazer universidade. (BUENOS AIRES,
entrevista narrativa, 2019)

Já a ex-bolsista Argentina relata que no primeiro semestre do curso de Licenciatura
em Letras com Espanhol ingressou como aluna no PALLE, no curso de Espanhol, e logo em
seguida passou a ser voluntária no programa, atuando na parte administrativa e pouco tempo
depois assumiu sua primeira turma, ou seja, deu início à sua primeira experiência em sala de
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aula. Noto também o quanto o encorajamento, acompanhado da preparação formativa, pode
impulsionar esses estudantes de licenciatura.
Outro ponto interessante e destacado por todas as colaboradoras são as organizações
de eventos promovidas pelo Programa, pois, para elas, é o momento de socializar as
atividades, assim como contribuir para a visibilidade do PALLE dentro e fora da academia. É
o que desvela Bolívia em sua narrativa:

Eu acho que me marcou muito foi a questão do evento do PALLE, que além
da gente tá organizando, a gente apresentou trabalho. Eu apresentei meu
trabalho para pessoas que vieram de outros estados do Brasil, então isso me
marcou muito, para meu currículo também é uma coisa muito boa, que
agrega muito ao currículo e também pela experiência que eu tive, é isso.
(BOLÍVIA, entrevista narrativa, 2019)

Cabe ressaltar também que esse movimento potencializa a formação acadêmica dos
bolsistas, uma vez que eles apresentam trabalhos, seja através de comunicações, pôsteres,
relatos de experiências, apresentação dos seus planos de trabalho, como foi o andamento do
desenvolvimento do plano de trabalho, bem como auxiliam na própria organização, como
monitoras do evento, momento também onde destacam a oportunidade de ter contato com os
palestrantes convidados que são referência em áreas de estudo que embasam a metodologia de
ensino e o trabalho do PALLE.
Segundo Cunha (2013, p. 10), “é a experiência de estudantes enquanto maneira que
estes, através da extensão universitária, compreendem a universidade, seus ideais, suas
funções e suas práticas reais”. Pensando nesse sentido, considero cada vez mais urgente a
necessidade da divulgação, explicação e experienciação dos pilares da universidade aos
estudantes, uma vez que eles são componentes imprescindíveis para a construção da ponte
que conecta a academia com a comunidade externa.
Além de contribuir para a formação profissional, essas atividades extensionistas
também auxiliam na construção de sujeitos mais conscientes do seu papel social, do seu lugar
de ser, estar e agir no mundo e também da responsabilidade e do compromisso social que tem
a universidade, assim como percebem-se partícipes indispensáveis na fortificação do pilar da
extensão. É o que nos traz Paraguai em sua narrativa:

Saí da UEFS com uma noção de ensino bem mais fortalecido, diferente de
alguns colegas que não passam por esse tripé da formação, da pesquisa,
ensino e extensão. Eu tive a oportunidade de participar praticamente de todas
as bolsas, todos os programas, só não fui para o UPT, mas os outros eu me
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joguei em todos, e hoje eu vejo o quanto isso foi importante, não só pra
minha formação como professora, mas pra entender a importância da
pesquisa, para entender a universidade de outra forma, não só como espaço
que você vem procurar uma recompensa, pegar um canudo e sair.
(PARAGUAI, entrevista narrativa, 2019)

Para Cunha (2013, p. 7) “experiência formativa é aquela que permite a articulação da
aprendizagem por meio de saber-fazer e do conhecimento, da funcionalidade, e da
significação, tornando-se um suporte para ações transformadoras”. Nesse sentido, Paraguai,
ex-bolsista, ao vivenciar a extensão universitária e reconhecer a sua potência atribui sentido às
experiências que transformaram a sua forma de lidar, perceber e sentir a sua profissão.
Dessa maneira, posso perceber através da entrevista narrativa de Paraguai, que
oportunidades que realizam a formação inicial a partir de projetos e programas, espaços que
relacionados ao que é discutido em sala de aula faz desses graduandos futuros profissionais
mais completos porque se permitiram ir além, somar as mais diversas experiências
formativas, o que certamente os prepara ainda mais para sua atuação e ingresso no mercado
de trabalho, além de ampliar os seus horizontes para a pesquisa e continuidade dos seus
estudos acadêmicos. Assim, conforme situa Kochnann (2017):

Considerando as possibilidades de formação de professores no espaço da
extensão universitária, como componente curricular da universidade, pela
concepção acadêmica processual-orgânica é possível defender que possa vir
a ser um espaço formativo que amplie a perspectiva para uma visão da
educação como espaço da construção da crítica e emancipação.
(KOCHNANN, 2017, p. 290).

Mais além, dentro deste último excerto, vejo um outro grande feito qualitativo, quiçá
o maior, que é quando os responsáveis pelos programas e projetos de extensão, durante o
período de atuação do bolsista, os fazem perceber qual é o compromisso que deve reverberar
da extensão universitária e da própria universidade: a devolutiva para a sociedade.
Não é só usufruir da fonte, porque se assim o for, ela seca, mas assim como ela pode
desfrutada, ela também precisa ser nutrida. Através do comprometimento, enquanto cidadão
consciente de sua responsabilidade, além de professor em formação inicial, os bolsistas
devem cooperar com ações que retribuam as oportunidades de ascensão humana e profissional
que lhes foram propiciadas a partir do pilar da extensão.
Essa devolutiva pode se dar de várias formas, como muitas vezes pontuadas pelas exbolsistas: o contato contínuo com o PALLE, a participação em eventos nos quais podem
relatar suas experiências formativas e aprendizagens através do programa, como aconteceu no
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evento de 30 anos do PALLE, quando eu e mais outros ex-bolsistas apresentamos um relato
de experiência sobre o nosso período de atuação no programa.
Além disso, a produção de artigos científicos, apresentação de trabalhos, pesquisas
de pós-graduação nas quais sejam possíveis abordar as contribuições das ações extensionistas
em sua formação, como por exemplo, essa dissertação de mestrado, dentre outras temáticas
que considerem relevantes a partir das experiências extensionistas são demonstrações da
relevância e da produtividade de tais ações, bem como as possibilidades de crescimento
pessoal, acadêmico e profissional dos envolvidos.
Essas e outras ações contribuem para a divulgação, promoção e notoriedade do
programa e também se caracterizam como uma forma de dar uma devolutiva para a
universidade e comunidade externa que destinou recursos materiais, humanos e pedagógicos
para a sua formação. La Paz, atual bolsista, narra sua experiência ao participar do último
evento do PALLE, em outubro de 2019:

Os eventos que o PALLE promove mesmo, os alunos só tem que abraçar
essas oportunidades, esses eventos, porque são ricos. O evento mesmo que
teve agora, recentemente, um evento riquíssimo, porque a gente teve a
professora Dayana, com ela falando sobre a experiência dela quando foi
bolsista. Tiveram alunos que foram da UEFS e que hoje são professores [...]
Então, assim, eventos que o PALLE promove são riquíssimos para os alunos
e professores [...] (LA PAZ, entrevista Narrativa, 2019)

Nessa última citação, La Paz, em sua narrativa, conta e mostra o quanto ela acredita
que os eventos contribuem para a formação docente, apresenta essa experiência como uma
realidade de possibilidades novas para fomentar a sua formação e ressalta a importância da
promoção destas atividades e das trajetórias de sucesso tanto de ex-bolsistas como de antigos
alunos que se tornaram professores da instituição.
Ela faz referência ao XXVIII Seminário do PALLE junto ao Seminário interno de
Residência Pedagógica: subprojeto inglês – espanhol, que ocorreu em outubro de 2019 e à
minha apresentação. Este seminário teve como tema Escolas constituindo identidades
profissionais: tensões, conflitos e esperanças, no qual apresentei a comunicação O PALLE e a
formação inicial de professores de Língua Espanhola.
Nesta ocasião, fui convidada pela coordenação do programa para apresentar uma
comunicação que remetesse à minha experiência formativa no PALLE. Abordei questões
dessa minha pesquisa de mestrado, que estava em andamento, bem como relatei um pouco da
minha experiência no programa, a fim de motivar os estudantes e mostrar o quanto é
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significativa a nossa passagem dentro de um programa de extensão universitária,
ultrapassando o currículo formal.
Acredito que os dois anos que estive no programa contribuíram para que eu
desenvolvesse habilidades e competências requeridas pela minha profissão. Esses
aprendizados me levaram a diversos itinerários significativos da minha formação: tornei-me
professora substituta de Língua Espanhola e de Língua Portuguesa, no Instituto Federal
Baiano (IF Baiano); em 2013 após o término do contrato, fui aprovada em duas seleções
também para professor substituto, na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), nos anos de
2017 e 2018 como professora de Língua Espanhola e fui aprovada como Professora efetiva de
Língua Espanhola no Instituto Federal da Bahia (IFBA), em 2018.
Atrelo esses avanços e conquistas a outras experiências formativas, mas também ao
PALLE, pois foi na condição de graduanda e bolsista do programa que me aproximei ainda
mais de práticas formativas e acadêmicas que me fizeram maturar e estar preparada para este
tipo de seleção que requer apresentação de aula didática e de plano de aula, o que muito foi
discutido teoricamente e metodologicamente no PALLE, assim como prova escrita que versa
sobre os temas de ensino e aprendizagem de Língua Espanhola. Nesse caso, a prova escrita
aparece em concursos para professor efetivo, como foi no caso do IFBA.
Em relação à prova escrita, devo considerar que o fato de termos um momento no
programa para reuniões pedagógicas e para feedbacks dos planos de aula junto aos demais
colegas bolsistas e à coordenação contribuiu para o meu desenvolvimento profissional e
aprofundamento teórico para construir os textos dos concursos. Além disso, ressalto que em
2018 fui aprovada em duas seleções de mestrado, na UNEB e na UEFS, ambas com o projeto
voltado para a minha experiência formativa no PALLE. Além de eu ter implicação com o
objeto e ter diversas outras experiências na extensão, desde a minha primeira graduação foi
uma forma que encontrei de dar um contributo ao programa que tanto enriqueceu a minha
experiência profissional e colaborou com o meu acesso a postos de trabalho que jamais
sonhei.
A extensão, apesar de ser um dos pilares, não se realiza tampouco se constrói
sozinha: posso notar o quanto é importante a pesquisa dentro da extensão e como a partir
desse contato as demais bases do tripé – ensino e pesquisa – se tornam mais fortalecidas e se
complementam. Dentro da extensão, concebo que o tripé se realiza e são indissociáveis dentro
da prática do PALLE. Uma vez que estimula os seus bolsistas em estágio de formação inicial
a apresentarem trabalhos, organizar eventos, participar de reuniões com discussões teóricas,
ministrar aulas de Língua Espanhola orientadas pelos coordenadores de área, e produzir
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materiais a partir da metodologia e dos aportes teóricos adotados pelo programa. Desse modo,
Kochnann (2017) sinaliza que:

Compreendendo a extensão como ambiência acadêmica, pode-se ampliar a
formação do professor para que ao imergir no processo da indissociabilidade
pesquisa, ensino e extensão tenham novas possibilidades de compreensão do
real e possam construir uma práxis que entenda a escola como o espaço
formativo dentro de um contexto e no contexto da comunidade em que está
inserida. (KOCHNANN, 2017, p. 290)

Por fim, participar da extensão através de projetos que comungam do interesse
profissional do graduando e da comunidade externa faz com que eles se aproximem cada vez
mais da prática, e do que os espera após a conclusão da graduação. É a oportunidade de
colocar em execução e experienciar as teorias que são aprendidas em sala de aula, através das
discussões, reflexões e dos componentes curriculares.
Além disso, contribui para o enriquecimento do currículo acadêmico e profissional, o
que certamente poderá influenciar em processos seletivos e concursos, ou seja, é um
diferencial no currículo. Afinal, trata-se de uma ação dialógica e transformadora entre
universidade/sociedade e sociedade/universidade onde a formação acadêmica apresenta-se
como um elemento pulsante e orgânico cada vez mais próximo e presente da realidade que o
circunda. Desse modo, os extensionistas despertam para o exercício da cidadania e para a
necessidade de servir, dialogar, aprender da cultura local, trocar saberes e contribuir com a
sociedade.

4.2 PERCURSOS E ITINERÁRIOS FORMATIVOS: SOBRE OUTROS CENÁRIOS QUE
PERCORRERAM AS PROTAGONISTAS

Este subtópico tratará de espaços e contextos formativos por onde transitaram as
colaboradoras antes ou depois de ingressar no PALLE como bolsistas. Compreendo que esses
outros espaços fortalecem a formação e dão uma outra conotação ao processo de formação
inicial, uma vez que permitem que o licenciando experiencie a prática docente nos mais
variados contextos, além dos distintos públicos e diferentes situações de ensino de língua
estrangeira.
Sobre os espaços e contextos formativos aqui aparecem: intercâmbio acadêmico,
PIBID, UPT, o componente curricular de Estágio Supervisionado. Trazer esses pontos faz-se
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necessário também para repensar a importância e o aprimoramento dos componentes e de
outros espaços formativos que potencializam a formação inicial docente.

4.2.1. Mobilidade Acadêmica

A Universidade Estadual de Feira de Santana conta com um setor localizado na
Reitoria: trata-se da Assessoria Especial de Relações Institucionais (AERI). Essa assessoria
foi criada em 2007 e tem como objetivo principal promover ações interinstitucionais que
potencializem as atividades técnico-científicas que já estão presentes no campus, bem como
busca atuar no desenvolvimento de outras ações que projetem a UEFS no cenário científico
nacional e internacional.
Nesse contexto aparecem três tipos mobilidade: a estudantil, a docente e a de
servidores. Cabe ressaltar que a primeira categoria possui um maior número de participantes,
obviamente por conta do seu maior percentual na universidade, além dos tipos de acordos e
convênios estabelecidos entre as universidades anfitriãs e de destino.
O PALLE, assim como outros programas de extensão da UEFS, a exemplo do
Programa

Portal e o Programa de Formação de Aprendizes em Línguas Estrangeiras

(PROFALE), financiado pela FAPESB – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da
Bahia, atuaram de maneira bastante incisiva, durante os anos de 2013 a 2014, junto a AERI,
para a promoção do ensino de línguas e desenvolvimento de políticas linguísticas através da
execução de exames de proficiência que fazem parte dos critérios obrigatórios das
universidades internacionais a fim de que os estudantes da UEFS pudessem realizar e
aproveitar o processo de mobilidade acadêmica sem muitas dificuldades linguísticas.
Stallivieri (2002, p. 42), considera que “entre a missão das universidades de preparar
cidadãos para um mundo interligado e interdependente, surge a necessidade de uma
experiência educacional internacionalizada, a qual permita o conhecimento e respeito pela
diversidade cultural”.
Assim, a mobilidade acadêmica consiste essencialmente na oportunidade oferecida
ao membro do ensino, técnico ou pesquisador de uma determinada instituição acadêmica para
integrar temporariamente a estrutura estudantil, de pesquisa ou técnica de outra instituição de
nível superior, com o objetivo de realizar pesquisas, estudando disciplinas com a
possibilidade de revalidação quando retornarem à instituição a que pertencem e conceder
alguma devolutiva à universidade de origem.
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Além disso, para contribuir com a formação profissional, é possível desenvolver
atividades de divulgação, participar ou promover cursos, apresentar trabalhos em eventos,
produzir artigos sobre o que foi estudado fora do país ou sobre outras experiências pessoais
e/ou profissionais vivenciadas nesse país, assim como aprimorar ou aprender um idioma.
No entanto, o processo de intercâmbio excede em muito as expectativas de natureza
puramente acadêmica. Mover-se para outro território também significa se envolver em muitos
outros aspectos subjetivos: experimentar, interagir, desvelar, adaptar-se a outro universo
intercultural que geralmente difere daquele em que o indivíduo nasceu e se desenvolveu. No
que diz respeito a interculturalidade, Mendes (2008, p. 61) considera que ela é “o esforço para
a promoção da interação, da integração e da cooperação entre os indivíduos de diferentes
mundos culturais.”.
Assim, as questões que vinculam o processo de intercâmbio não configuram “apenas,
o movimento de deslocamento; elas são muito mais amplas, pois são sociais e envolvem
estruturas, meios, culturas e significados” (CASTRO; CABRAL NETO, 2012, p. 77)
No contexto dessa investigação, apresentam-se seis histórias de vida e formação que
se costuram, estabelecem uma relação de intersecção e que constroem essa pesquisa e dentre
elas, um fator que foi predominante e curioso entre as três ex-bolsistas (Argentina, Paraguai e
Bolívia) foi a realização de intercâmbio acadêmico durante o período de graduação. Duas
delas foram para a Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), localizada na Argentina, e a
outra foi para a Universidad de Valladolid (UVa). Uma das que foi para a Argentina realizou
intercâmbio durante dois semestres e as demais durante um semestre.
Embora elas tenham ido com a bolsa da própria UEFS, é imperioso lembrar que no
período de 2011 foi criado um programa pelo Governo Federal, no mandato da presidenta
Dilma Roussef, chamado Ciência sem fronteiras (CsF), sob responsabilidade da Capes. Como
uma iniciativa de política pública de internacionalização da educação, esse programa
possibilitou que muitos estudantes das camadas populares desfrutassem da oportunidade de
complementar a sua formação e de vivenciar uma experiência intercultural, uma vez que
concedia bolsas em um valor de acordo com a moeda e custo de vida no país, além de
contribuir financeiramente com aquisição das passagens, custos de alojamento, compra de
notebook.
Lamentavelmente, esse programa finalizou em 2017 para graduação e atualmente as
poucas e quase extintas bolsas são destinadas à pós graduação, preferencialmente doutorado
sanduíche e pós-doutorado. Cabe ressaltar que as bolsas do CsF não comtemplavam os
estudantes da área de Humanas.
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Sobre a sua experiência de intercâmbio na Argentina, a colaboradora Paraguai
ressalta que:

Isso foi assim me abrindo os olhos para entender a universidade... Eu me
empolguei com a UEFS, justamente por participar dos programas e é tanto
que o PALLE foi que me fez perceber que tinham outros programas, tinham
outras possibilidades. Foi a partir do PALLE que eu fui pensar em iniciação
científica, que eu fui conhecer o PIBID, o próprio intercâmbio foi depois do
PALLE. E quando eu voltei do intercâmbio, eu não queria me desvincular,
eu sempre sentia a necessidade de continuar pensando, discutindo dentro do
PALLE. (PARAGUAI, entrevista narrativa, 2019)

Eu, como ex-bolsista do PALLE, gostaria de relatar também que quando um
estudante de Licenciatura em Letras com alguma língua estrangeira busca um programa de
mobilidade acadêmica, além da oportunidade de conhecer outro país, experienciar a sua
cultura, ter contato com uma universidade estrangeira e novas metodologias de ensino e
aprendizagem, além de construir novas relações profissionais, pessoais e afetivas, buscamos
também, quiçá, principalmente a oportunidade de aprimorar competência comunicativa em
relação ao idioma estudado e correspondente ao país anfitrião. Nesse sentido, Celada e
Rodriguez (2004, p. 138), ressaltam a importância da reflexão do papel da língua que se
estuda e das comunidades que a falam em sua complexa relação com o mundo em geral, com
o nosso próprio espaço e a nossa própria língua.
Esse fator é preponderante, pois é uma oportunidade de lidar com contextos de
imersão linguística reais e pragmáticos que nem sempre são oportunizados enquanto
estudamos o idioma no nosso país de origem. Ademais, cabe ressaltar que meu intercâmbio
foi realizado na minha primeira graduação em Licenciatura em Letras Vernáculas e quando
ingressei no PALLE, já na Graduação em Licenciatura em Letras com Espanhol, eu aproveitei
a minha experiência intercambista para poder construir e desenvolver o meu plano de trabalho
A competência pragmática através de argentinismos no ensino de língua espanhola.
Os objetivos desse plano de trabalho consistiam em colaborar para o desenvolvimento
do processo formativo do bolsista como professor de Língua Espanhola; desenvolver a
competência pragmática através de apresentação de usos coloquiais da língua espanhola na
Argentina, criando contextos reais para o entendimento do idioma, organizar atividades que
possibilitassem ao aprendiz desenvolver sua competência comunicativa de língua espanhola e
contribuir para o fortalecimento do processo de internacionalização da universidade e da PróReitoria de Extensão.
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A Argentina aqui não poderia deixar de ser mencionada, pois foi o país hispânico sulamericano que me acolheu e me propiciou incríveis experiências pessoais, linguísticas,
culturais e formativas. Foi a partir da experiência de intercâmbio durante todo o ano de 2011,
ainda na graduação em Letras Vernáculas, que eu pude refletir e transmutar o percurso de
minha formação, desejando tornar-me professora de Língua Espanhola e, para além disso, e o
que me foi muito marcante, é que a partir dessa experiência que senti ainda mais aflorado o
sentimento de reconhecimento, pertencimento e de identidade como cidadã política latinoamericana. No que diz respeito ao caráter inconstante das identidades, conforme trago no meu
relato sobre a minha experiência de intercâmbio que me fez rever as minhas escolhas
profissionais, Bauman (2005) considera que as identidades:

[...] não têm a solidez de uma rocha, não são garantidas para toda a vida, são
bastante negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio
indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira como age – e a
determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para
o pertencimento quanto para a identidade. (BAUMAN, 2005, p.17)

Saliento outro ponto extremamente relevante, que fortaleceu a nossa relação de
respeito e de admiração durante o período de intercâmbio: a questão da força da expressão do
pensamento político argentino, postura que se sobressai até hoje no que diz respeito aos
processos ditatoriais e políticos vividos pelo país.
Um exemplo disso são as incansáveis e resistentes Abuelas de la plaza de mayo,
fundada em 1977, é uma instituição que se encarrega de procurar as crianças sequestradas e
desaparecidas durante a época da ditadura. Essa instituição de direitos humanos é de grande
valia para a preservação da memória e da justiça neste país.
Nessa perspectiva, o Brasil e a Argentina, além dos demais países da América Latina,
comungam do mesmo processo histórico de colonização e exploração, da luta e resistência
dos povos originários e de processos de ditaduras. Todos esses povos destacam-se por sua
força, capacidade de resistir e pela expressão do seu pensamento político, apesar de contar
ainda com governos neoliberais e ditatoriais.
No que tange à questão linguística, dentro do contexto de intercâmbio acadêmico,
cabe ressaltar que é a oportunidade de verificar o quanto os estudantes de língua estrangeira
sabem a respeito de um idioma e o quanto ainda estão aquém diante de um espaço geográfico,
limitado por um país que normalmente já traz inúmeras variantes linguísticas que são difíceis
de serem (re)conhecidas e dominadas em sua maioria pelos professores de línguas
estrangeiras.
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Se no Brasil, com sua grande extensão geográfica e diversidade linguística, histórica
e cultural, ainda não há pleno reconhecimento de todas as variantes do português brasileiro,
que é a língua materna, no ambiente escolar, é interessante pensar na defasagem que existe no
que concerne ao domínio e ao trabalho com as variantes linguísticas de uma segunda ou
terceira língua que um falante de português brasileiro venha a adquirir. No caso do espanhol,
trata-se de um idioma que e é falado em 21 países, distribuídos em três continentes: América
Latina, Europa e África. Toda essa expansão linguística evidencia o quanto é vasto, rico,
diverso, transitório, característico e identitário um idioma.
Nesse contexto, partir para o intercâmbio após o contato com o PALLE, permite com
que o estudante já leve consigo uma certa bagagem no que diz respeito à percepção do ensino
e aprendizagem de língua estrangeira e ao próprio desenvolvimento da competência
comunicativa em língua espanhola que pode ser compreendido da seguinte maneira:

É um conjunto de componentes linguísticos, sociolinguísticos e pragmáticos
relacionados tanto ao conhecimento e habilidades necessários ao
processamento da comunicação quanto à sua organização e acessibilidade,
assim como sua relação com o uso em situações socioculturais reais, de
maneira a permitir-lhe a interação efetiva com o outro (BRASIL, 2006, p.
151)

Logo abaixo, Argentina traz em sua narrativa o quanto foi pertinente e contributiva a
experiência da mobilidade acadêmica para que ela aprendesse mais sobre o idioma. Além
disso, ela ressalta o quanto a experiência formativa no PALLE contribuiu para que ela se
encorajasse e partisse para o desafio dessa itinerância fora do seu país. A forma como o
bolsista lida, transforma e faz a sua experiência no programa também mostra o nível de
autonomia profissional e pessoal que ele desenvolve, a partir do quanto se permite a vivenciar
novas, significativas e desafiadoras experiências:

[...]outra coisa muito importante que com certeza o PALLE foi muito
positivo, ele contribuiu, ele me deu mais segurança, maturidade também,
para eu tentar o intercâmbio na Argentina de 2012 até 2013. Então, o fato de
eu ter começado já a atuar em sala de aula, foi importante porque pude
desenvolver bastante a minha conversa comunicativa de língua espanhola,
muito, muito, muito, porque falando, na sala, vai ficando claro, aprendendo
mais a falar, né, obviamente, e isso me deu mais segurança quando eu fui pra
lá. Acredito que de forma considerável, bastante considerável os meus
conhecimentos na língua, que foi muito positivo pra mim. Então, inclusive,
eu conseguia perceber assim uma diferença entre outros colegas que não
atuavam, ainda no ensino, que não desenvolviam muito bem as
competências, né, da língua estrangeira, do espanhol. (ARGENTINA,
entrevista narrativa, 2019)
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Nesse sentido, conforme pontua a ex-bolsista, oportunidades que potencializam o
desenvolvimento da competência comunicativa são importantes porque conforme pontuam
Anchieta et. al. (2009, p. 36), que “um grande percentual de alunos formados em cursos de
Letras, no Brasil, não atinge níveis de proficiência oral satisfatórios para o ensino das LE nas
quais se graduaram, o que compromete, por conseguinte, a qualidade do ensino de LE no
país.”
Sobre a mobilidade estudantil, após a experiência no PALLE, percebi o quanto ela é
um contributo muito importante para o desenvolvimento da competência comunicativa dos
estudantes e os encoraja além de deixá-los seguros para embarcar nessa imersão sobretudo
linguística e intercultural que é morar em outro país. E sendo estudante da graduação de
língua espanhola, em um país que fala essa língua, a percepção do estudante sobre os
fenômenos linguísticos é muito diferente, é cotidiana, uma vez que a língua se realiza de
várias formas, verbal e não verbal, nos mais diferentes contextos e com diferentes perfis
socioeconômicos, de faixa etária, etc. É, então, a oportunidade de compreender,
pragmaticamente, como uma língua se realiza em um determinado lugar, a sua variação
linguística, bem como conhecer as demais línguas, por exemplo, as dos povos originários, que
ainda que não sejam reconhecidas, estão vivas, transitam e deixam suas marcas na língua tida
como oficial.
Para aprender e ensinar uma língua faz-se necessário senti-la e compreender os seus
movimentos interculturais, históricos, sociolinguísticos que compõem a sua unidade e faz
com que ela retrate a identidade de um povo ou de um determinado grupo específico. Os
olhos, ou melhor, os ouvidos de quem aprende uma língua estrangeira, sendo professor em
formação inicial ou continuada são diferentes em relação aos demais aprendizes, porque nas
oportunidades de aprendizagem e de interação, estes sujeitos articulam seus aprendizados,
competências e habilidades e experienciam, avaliam e percebem este fenômeno como um
professor pesquisador e reflexivo.
A questão do desenvolvimento da fluência da língua espanhola mudou muito
depois que eu voltei do intercambio, é já tinha um certo, digamos assim, já
era boa antes de ir pro intercambio, mas depois que eu voltei foi outra coisa,
a questão do olhar, porque eu tive essa vivência em outro país e isso ajuda
muito, as aulas passaram a ser mais diferentes. É coisa que antes de eu ir pro
intercâmbio dentro do PALLE, como eu não tinha essa vivência, então, era
diferente, era diferente o olhar, a questão do material didático. Também
durante o intercâmbio eu acabei fazendo uns trabalhos na universidade, criei
também um plano de trabalho que foi uma disciplina lá que eu cursei, e tudo
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isso pra mim foi mais fácil, porque eu tinha participado do PALLE antes.
(BOLÍVIA, entrevista narrativa, 2019)

Dessa

forma,

a

mobilidade

acadêmica

contribui

decisivamente

para

o

desenvolvimento dos sujeitos envolvidos no contexto educativo do ensino superior. Portanto,
o intercambista que sai de seu país e os que o acolhem em sua comunidade são beneficiados
nessa interação retroalimentativa, assim como as instituições, tanto a que envia como a que
recebe.
Faz-se imprescindível lembrar que o indivíduo inserido nesse contexto pode e deve
estar disponível para o diálogo com as questões interculturais, linguísticas e históricas através
de vários mecanismos para que o intercâmbio não se torne algo meramente técnico e
mecanizado. Nesse sentido, o contato com os nativos, a literatura, as atividades culturais e as
artes se destacam como excelentes formas de imersão e uma maneira de compartilhar e de
interagir com questões culturais, sobretudo para estudantes da área de Humanas.

4.2.2 Estágio Supervisionado em Letras com Espanhol

O estágio supervisionado é o componente curricular que se encarrega de levar os
estudantes à prática de ensino. É o momento em que o estudante se depara com a realidade e
com as dificuldades da sala de aula e dos alunos que a compõem, é o famoso momento de se
atrelar e adaptar teoria e prática e perceber como ambas, mutuamente, funcionam. Desse
modo, é fundamental que o estudante tenha realizado as disciplinas teóricas que
fundamentarão esses primeiros contatos, quer sejam as disciplinas que fomentam a formação
geral do estudante, as específicas do curso, quer sejam as disciplinas que orientam a parte
pedagógica. Ambas, em conjunto, associadas a essa mais nova experiência poderão
encaminhar o estudante para uma vivência significativa e reflexiva.
Baseada nessas considerações, Pimenta e Lima (2012) sinalizam que:

O papel das teorias é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para
análise e investigação que permitam questionar as práticas
institucionalizadas e as ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas
próprias em questionamento, uma vez que as teorias são explicações sempre
provisórias da realidade. (PIMENTA e LIMA, 2012, p. 43).

Nesse sentido, este subtópico é motivado pelo fato de que nas entrevistas narrativas
das três ex-bolsistas, o estágio é mencionado como uma atividade crucial no período
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formativo e todas ressaltam a importância da preparação que o PALLE lhes propiciou antes
de ingressar na disciplina de Estágio Supervisionado, uma vez que elas participavam do
currículo antigo, onde o estágio só acontecia no último semestre. Sobre a questão do currículo
do curso de Letras com Espanhol da UEFS, abordarei um pouco mais adiante.
Vale lembrar que, na maioria das vezes, o estágio é a primeira experiência do
licenciando em sala de aula, o que acaba gerando muita expectativa ou frustração, pois,
talvez, este seja um dos momentos cruciais para decidir a permanência na carreira. A partir
dos primeiros contatos com a sala de aula, do embasamento teórico oferecido por outras
disciplinas da graduação, somadas a experiência do estágio, o licenciando começa a construir
e embasar a sua identidade profissional, que para García (2009, p. 11) é a forma como os
professores se definem a si mesmos e aos outros. É uma construção do seu eu profissional,
que evolui ao longo da sua carreira docente e que pode ser influenciada pela escola, pelas
reformas e contextos políticos.
Durante o exercício do estágio, o licenciado pode evocar as suas memórias escolares
e/ou universitárias, junto aos professores que lhe marcaram e que (in)conscientemente pode
adotar como referência no que diz respeito ao fazer docente. Entretanto, as ex-bolsistas
Argentina e Paraguai relatam sobre a importância de ter tido contato com a sala de aula antes
do estágio, experiências que se deram através do PALLE:
“Bom, então, esse foi meu início como professora, foi já no segundo
semestre, para mim ainda bem no início da graduação, mas, eu não me
arrependo de forma alguma, pelo contrário, acho que isso foi muito, muito
positivo pra minha formação, ter iniciado na extensão, que é uma
oportunidade que eu acho imprescindível, pra nós professores, ter desde o
início da graduação, já ter esse contato com a sala de aula, para poder já ir
atrelando a teoria e a prática desde o início, porque se esperarmos para ir
para sala de aula, para começar a por em prática aquilo que a gente aprendeu
durante 4 a 5 anos, já é mais difícil.” (ARGENTINA, entrevista narrativa,
2019)

“Porque, quem não conheceu a experiência da extensão que dá preparação
de como funciona, de entender o ensino de perto, que foi direto para o
estágio e direto para sala de aula com os problemas todos, que muitas vezes
te desmotivam. Eu tenho colegas que quando chegaram ao final do curso, a
certeza que tinha é que não queria mais. É que talvez assim a experiência da
extensão, da iniciação científica ou do PIBID também modifica totalmente a
sua visão, porque você chega no problema da sala de aula, mas você não
chega mais tão sem nada assim, para pensar aquele problema, para pensar
aquela realidade.” (PARAGUAI, entrevista narrativa, 2019)
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A partir das narrativas de Argentina e de Paraguai percebo o quanto é necessário
aproximar os licenciandos cada vez mais cedo da prática docente. O estágio, apenas no final
do curso, e em um único componente, cria uma lacuna deficitária na formação inicial do
estudante e pode ser um divisor de águas muito complexo, quando se dá no final do curso,
pois na maioria das vezes é aí que o licenciando percebe se quer ou não seguir a carreira.
A ex-bolsista reconhece o quanto foi positiva a experiência no início da graduação
através do PALLE, algo que lhe propiciou uma maturidade acadêmica e pedagógica maior
para chegar ao componente de estágio, além de considerar que caso esta experiência prática se
realize cada vez mais tarde, a chance de ser frustrante e de deixar os licenciandos
despreparados e inseguros frente ao mercado de trabalho é muito grande.
Na expectativa de que seja realizada em um período considerável oportuno para os
estudantes de graduação, a disciplina de estágio se encarrega de orientar, preparar e formar,
inicialmente, o estudante de graduação em licenciatura e aproximar-lhe, além de familiarizálo, da realidade escolar. É a partir dessa experiência que o sujeito em formação poderá refletir,
retomando os conhecimentos apreendidos na universidade, junto às suas referências e
percepções do que é ser professor e assim poderá intervir e tomar decisões nesse contexto,
desenvolvendo e exercendo a sua autonomia.
Cabe frisar que o componente de estágio supervisionado não se encarrega de
preparar por inteiro o estudante de licenciatura, uma vez que o processo formativo, inclusive
daqueles que já são graduados, nunca se esgota, e pode começar, inclusive, antes mesmo do
seu ingresso no curso de graduação.
A formação do professor é uma soma de aprendizados e experiências ao longo de sua
trajetória. É fundamental ter esta consciência, pois aquele que se coloca nessa condição,
percebe-se como sujeito inacabado e capaz de se reinventar diante das mais variadas
circunstâncias e transformações no mundo. A educação é uma prática social, assim sendo,
jamais será estanque, os envolvidos não poderão chegar ao final de seu percurso da maneira
como chegaram, ou seja, é uma prática que implica em movimento e transitoriedade. Ao
longo do percurso, faz-se necessário realizar reajustes, a fim de que a educação cumpra o seu
papel transformador tanto naquele que ensina, como naquele aprende. Assim sendo, considero
que se faz necessário:

Aprender também a conviver com as próprias limitações e com as
frustrações e condicionantes produzidos pelo entorno, já que a função
docente se move em contextos sociais que, cada vez mais, refletem forças
em conflito. Isso significa que as instituições ou cursos para a formação
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inicial deveriam ter um papel decisivo na promoção não apenas do
conhecimento profissional, mas de todos os aspectos da profissão docente,
comprometendo-se com o contexto e a cultura em que esta se desenvolve
(IMBERNÓN, 2014, p. 63-64)

Uma das principais questões dos estudantes de graduação de língua estrangeira é se a
aula será dada na língua materna ou na língua estrangeira. Esse fator contribui ainda mais para
a preocupação e, em alguns casos, para a insegurança do estudante, uma vez que nem sempre
ele se sente seguro ou fluente para realizar uma aula em outro idioma, além de cogitar as
possíveis situações e imprevistos que podem levá-los a situações que não saibam
corresponder. É oportuno e de grande relevância frisar que toda essa fragilidade faz parte do
processo formativo inicial, afinal de contas, os estudantes estão adentrando num terreno
desconhecido e nessa conjuntura é natural que venhamos a sentir medo, bem como desafiados
pelo novo e por aquilo que ainda não dominamos.
É interessante que o professor da disciplina trate com tranquilidade e naturalidade
essas questões, fortalecendo a autoconfiança dos licenciandos e encorajando-os para esse
desafio, além de estimulá-los a estudar e a trabalhar o fortalecimento das suas fragilidades.
Esse apoio psicológico e encorajamento por parte do professor é vital para a abertura e
receptividade do aluno a esse novo cenário, o cenário que possivelmente será o mais
recorrente, caso deseje seguir com a profissão.
Muitos são os aprendizados formativos alcançados dentro do PALLE: a ex-bolsista
Bolívia pontua várias experiências formativas dentro do programa que foram contributos
preparatórios e significativos para a sua experiência na disciplina de estágio:

Eu desenvolvi mais a questão da competência comunicativa de língua
espanhola, aprendi a fazer muito plano de aula, a questão da organização
também. Lá a gente também tinha que estudar, não era só chegar e dar aula,
fazer plano e nada, a coordenadora sempre passava os textos para gente que
tinha que estudar, fazia reuniões, tudo isso pra poder fortalecer essa questão
do embasamento teórico da gente, para gente saber do que a gente estava
falando. Teve a questão de eventos também de língua estrangeira que a gente
ajudou a organizar com diversas discussões, apresentação de trabalhos. De
forma mais geral, era isso que a gente fazia no PALLE. Tudo isso contribuiu
para mim, porque facilitou a minha vida no estágio, e quando eu cheguei no
estágio já estava sabendo tudo, plano de aula, tudo, diferentemente dos
outros colegas que não participaram de uma atividade de extensão. Você via
que eles tinham dificuldades, porque estava tendo contato pela primeira vez,
e no meu caso, como eu já estava no PALLE, então pra mim, tudo isso foi
mais fácil, até mesmo encarar a sala de aula, e foi isso. (BOLÍVIA,
entrevista narrativa, 2019)
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O desenvolvimento da competência comunicativa é um dos maiores desafios para os
estudantes, pois não se pode pensar em um professor de línguas que não domine o idioma.
Assim sendo, conforme sinaliza Bolívia, o PALLE converte-se em um espaço que
potencializa essa questão. Além disso, muitos outros saberes são pontuados pela
colaboradora, como por exemplo, o plano de aula.
Uma aula precisa ser planejada para atingir seus objetivos de ensino e aprendizagem.
Desta forma, é o plano fundamentado teoricamente que orienta e provoca reflexividade
naquele que o constrói, analisa e reflete sobre sua prática. O plano de aula do PALLE não
conta com a estrutura convencional da maioria dos planos: objetivos, justificativa,
metodologia, conteúdo, recursos didáticos. Para além desses pontos, ele é construído a partir
de competências: discursivas, linguísticas, pragmáticas, interculturais, sociolinguísticas,
estratégicas. Diante disso, a bolsista precisa refletir sobre cada aspecto linguístico que será
abordado na aula. Assim, mais uma vez, a colaboradora sinaliza o quanto se torna profícua a
experiência docente no PALLE, que funciona como uma base preparatória que fortalece,
encoraja, capacita e contribui para a formação inicial de professores.
Partindo para o âmbito escolar, lócus principal de realização do estágio
supervisionado, para contribuir com esse processo inicial formativo e de adaptação é
necessária também a construção de uma relação saudável entre as principais parceiras:
universidade e escolas. É uma situação delicada e que requer atenção e cuidado, uma vez que
a instituição acadêmica adentra a um espaço que não é seu e onde o professor da disciplina,
junto aos seus estudantes, representarão a universidade.
É uma porta que se abre e que se deve ter o cuidado de deixá-la sempre aberta, pois o
professor da disciplina e os alunos assumirão um espaço, mais precisamente, a turma e os
horários de um professor que permitirá a presença deles, seja para observar, seja para realizar
uma prática de regência de aula, de oficina, etc. Nesse sentido, essa rede de contatos entre
ambas instituições e profissionais deve ser construída de modo responsável, respeitoso e de
comprometimento.
No que tange à dinâmica escolar e a chegada dos alunos estagiários nesse ambiente,
há diversas questões para serem alinhadas: muitas vezes os calendários não coincidem, por
exemplo, há o período de avaliações e programações específicas da escola, tais como,
olimpíadas (Matemática, Língua Portuguesa), celebração de datas comemorativas, gincanas,
mostras culturais, dentre outras atividades que não podem ser interrompidas em função dos
estagiários. Diante do exposto, faz-se cada vez mais necessária uma relação próxima e
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comprometida entre ambas as partes, a fim de ajustar esses possíveis desencontros e
estabelecer uma relação colaborativa.
Desse modo, são situações que considero que interferem de maneira significativa no
andamento do estágio supervisionado, que tem um prazo no calendário a seguir, assim como
as outras disciplinas, mas disciplinas que não enfrentam tais dinâmicas e intempéries.
Como citei anteriormente no subtópico sobre os desafios do professor na
contemporaneidade, a Covid 19 é uma fatalidade que compromete a realização do estágio; se
as escolas não funcionam, não há como realizar estágio. Os períodos de greve, seja nas
escolas públicas ou nas universidades, também podem trazer um choque de calendários. Além
disso, quando os calendários estão desalinhados, nem sempre se consegue realizar atividades
de estágio no início ou final do ano letivo.
Como já mencionei no tópico O ensino de Língua Espanhola no Brasil
contemporâneo, a situação do ensino de Língua Espanhola no Brasil é crítica após a
revogação da lei 11.161/2015. Esse fator dificulta ainda mais a realização do estágio, uma vez
que a retirada da obrigatoriedade do ensino dessa disciplina implica na redução de escolas que
ofereçam o ensino do idioma. Diante disso, o professor da disciplina de estágio precisa, na
maioria das vezes, se reinventar juntos aos licenciandos e às escolas, a fim de que o trabalho
seja realizado.
A receptividade da escola, seja da direção, do professor regente da turma, dos alunos,
assim como dos demais funcionários contribuem para a segurança dos estudantes que irão
estagiar. Uma vez que um ambiente acolhedor facilita e promove uma atmosfera de segurança
para quem é novo no ambiente, contribui de maneira significativa para o desenvolvimento do
trabalho. Nesse contexto, considero também uma relação de troca e de retroalimentação entre
a parceria da universidade com a escola que a acolhe, pois a chegada da universidade é uma
forma de dinamizar a realidade escolar, além de aproximar a escola, professores e alunos da
sua realidade.
Retomando a questão relatadas por algumas ex-bolsistas, a importância de terem
passado antes pela experiência da sala de aula na extensão, contribuiu para que se sentissem
mais preparadas para enfrentar esse momento crucial na formação e a questão da problemática
do currículo do curso, que ainda não era atualizado e só propiciava a experiência do estágio
no semestre final de curso. Para Tardif (2014):

Um professor de profissão não é somente alguém que aplica conhecimentos
produzidos por outros, não é somente um agente determinado por
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mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito
que assume sua prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um
sujeito que possui conhecimento e uma saber-fazer provenientes de sua
própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta. (TARDIF,
2014, p. 230)

Levando em consideração que a licencianda em questão já tinha uma considerável
bagagem teórica sobre as disciplinas pedagógicas, gerais e específicas do curso, o que é de
fundamental importância, ela, através do PALLE, teve a oportunidade de intercruzar e
ressignificar esses conhecimentos que fundamentam o exercício de sua profissão na disciplina
de Estágio, ainda que cursada tardiamente. Foi através do PALLE que ela pôde refletir e
alcançar um desenvolvimento maior nas habilidades e competências requeridas para o
exercício da prática docente, ainda que ela ainda estivesse no status de formação inicial
realizando o estágio supervisionado:

Mas a experiência com o PALLE, ela foi tão enriquecedora porque eu sou do
período em que o currículo a gente só tinha a construção do projeto do
estágio no sexto ou era sétimo semestre e a disciplina do estágio também no
último ou era penúltimo semestre, e quando eu fui pra essas disciplinas eu já
tinha noção do que era montar, pensar uma aula, o que era pensar as
competências, avaliar os materiais... Ver o que é que, como é que isso vai
contribuir, relacionar as discussões teóricas com a proposta da sala de aula e
muitas coisas que eu realizei no PALLE, eu levei para o estágio.
(PARAGUAI, entrevista narrativa, 2019)

As diversas atividades realizadas pelo PALLE – organização de eventos, importância
da experiência na extensão antes do estágio – são questões pertinentes e pontuadas pela
colaboradora que potencializaram o momento formativo durante o estágio. Nesse sentido,
Diniz e Pereira (2007, p. 91) afirmam que “na realidade brasileira os estágios supervisionados
e as práticas de ensino ocupam espaços pouco prestigiados nos currículos: em geral, aparecem
bastante tardiamente nesse percurso”. Assim sendo, o currículo do curso de Letras com
Espanhol, somente após a lei do Conselho Nacional de Educação (CNE), que cobrou 400h de
estágio, teve a sua grade reformulada e ressignificada segundo as demandas das leis e da
realidade atual do ensino de E/LE.
O currículo antigo em sua Matriz Curricular, Curso 249 que está em desativação, na
UEFS, trazia as disciplinas EDU256 Estágio Supervisionado em Língua Espanhola com carga
horária de 105 horas e EDU227 Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa e Literatura
Brasileira com a mesma carga horária no oitavo semestre. Os estudantes que ingressaram no
curso até o semestre 2017.1 estão inseridos no currículo 249, com integralização em 8
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semestres e carga horária total de 3.125 horas. Lembrando que o curso de licenciatura em
Letras com Espanhol da UEFS é de dupla habilitação: língua espanhola e língua portuguesa e
suas respectivas literaturas.
O currículo novo é identificado como Curso 2536 e está em fase de implantação. Já
no segundo semestre os alunos têm a disciplina EDU590 Prática Educativa I: Vivência
Escolar no Ensino Fundamental II, com carga horária de 60 horas. No terceiro semestre eles
estudam EDU592 Prática Educativa II: Vivência Escolar no Ensino Médio, com a mesma
carga horária; no quarto semestre eles cursam duas disciplinas do eixo Prática Educativa III:
Avaliação das metodologias de ensino de língua portuguesa e literaturas e EDU 595 Prática
Educativa IV: Avaliação das metodologias de ensino de Língua Espanhola e suas literaturas
também com 60h. No quinto semestre Prática Educativa V: Avaliação, desenvolvimento e
aplicação de material didático (ensino de Língua Espanhola e suas Literaturas) e DLA 118
Prática Educativa VI: Avaliação, desenvolvimento e aplicação de material didático (ensino de
Língua Portuguesa e suas Literaturas), ambas com 45h.
No sexto semestre eles cursam mais duas de 75h cada: EDU 596 Estágio I em Língua
Espanhola: Observação e EDU 597 Estágio I em Língua Portuguesa: Observação. No sétimo
semestre aparecem as seguintes disciplinas: EDU 598 Estágio II em Língua Espanhola:
Docência no ensino fundamental e EDU 599 Estágio II em Língua Portuguesa: Docência no
ensino fundamental, com 100h cada. No oitavo semestre: EDU 645 Estágio III em Língua
Espanhola: Planejamento de Estágio no ensino médio e EDU 646 Estágio III em Língua
Portuguesa: Planejamento de Estágio no ensino médio com 75h cada.
E por último, no nono semestre EDU 647 - Estágio IV em Língua Espanhola:
Docência no ensino médio e EDU 648 - Estágio IV em Língua Portuguesa: Docência no
ensino médio. O currículo novo, por conta da carga horária, precisou estender o curso com
mais um semestre, resultando no total de 9 semestres.
Essas disciplinas formam parte do núcleo de aprofundamento e diversificação de
estudos das áreas de atuação profissional, dos eixos de Prática Educativa constituída de sete
disciplinas, que resultam em 405 horas e de Estágio Supervisionado, com oito disciplinas,
formando 700 horas. Toda essa reformulação contribuiu para que os estudantes tenham um
contato mais cedo e maior com a prática docente e a realidade escolar, questão crucial e
bastante pontuada nas narrativas das ex-bolsistas.

6

Com base nas informações disponibilizadas pelo Colegiado do curso de Letras com Espanhol da Universidade
Estadual de Feira de Santana - UEFS. Disponível em: http://letrasespanhol.uefs.br/ site. Acesso em: 02 mai.
2020.
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4.2.3 Programa Universidade Para Todos (UPT)

O Programa Universidade Para Todos, oriundo das universidades estaduais da Bahia,
tem como objetivo oferecer aulas no formato de cursinho pré-vestibular para contribuir com a
democratização do acesso ao ensino superior da comunidade externa, a fim de que aqueles
que se encontram em condição de vulnerabilidade social possam estudar ou dar continuidade
aos seus estudos para o ingresso no ensino superior e a partir disso criar possibilidades de
ascensão e inclusão social.
Para Santos (2019, p. 37) essa questão pode ser considerada como o problema da
descolonização da universidade, em que não apenas a questão da produção de saberes deve
ser ressignificada, autêntica e contextualizada conforme o lugar em que é produzida, mas
também discute as condições de produção e de acesso a esse saber e aos espaços que discutem
e constroem tais saberes. É a busca pela democratização do espaço e produção do
conhecimento científico para todas as classes sociais, nesse caso, sobretudo, as que são
invisibilizadas e excluídas de modo abissal.
Segundo Teixeira (2018) o UPT existe há 15 anos e sua origem se deu da seguinte
forma:

[...] o início do UPT remonta a iniciativa dos estudantes da UNEB que já
ofereciam um curso pré-vestibular na comunidade e, a partir, do movimento
de greve de professores e estudantes da IES essa demanda por cursos prévestibulares foi reivindicada à Secretaria de Educação do Estado da Bahia.
No entanto, em relação ao quadro normativo quanto à origem e a finalidade
do UPT, ele se insere enquanto ação do “Faz Universitário”, o qual integra o
Programa de Educação Tributária do Estado da Bahia (PET/BA).
(TEIXEIRA, 2018, p.44)

Desse modo, o projeto Universidade Para Todos possui uma importantíssima função
social. Em 2004 fui aluna do cursinho, oferecido nas dependências do Colégio Estadual Luís
Viana Filho, na cidade de Feira de Santana, e em 2012 pude atuar como monitora bolsista de
Língua Espanhola, por ter consciência do quanto ele contribuiu para o meu ingresso no ensino
superior, que afortunadamente sucedeu por duas vezes e também pelo desejo de contribuir
com aqueles que assim como eu, não tinham oportunidades.
Ingressar e participar desse projeto era uma de minhas metas antes de finalizar a
graduação, fiz duas ou três seleções até ser aprovada, havia um profundo reconhecimento e
desejo em participar de mais um projeto de extensão, sobretudo por ser mais um dos que
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marcou e mudou a minha vida profissional e me mostrou que a universidade deve estar a
serviço da comunidade, das periferias e ocupada em diminuir o distanciamento entre as
classes sociais.
O UPT por um lado permite que estudantes de escola pública que não têm condições
de pagar um cursinho pré-vestibular possam ter uma oportunidade que os aproxime para
concorrer a uma vaga com estudantes de outras classes sociais e por outro lado, esse programa
concede a oportunidade aos estudantes das graduações em licenciatura de ministrar aulas e
vivenciar uma de suas primeiras experiências em sala de aula, como foi o caso de Argentina,
que ao exercer voluntariado no PALLE, era bolsista do UPT.

Aí, só fui ser bolsista mesmo mais pra frente na graduação, porque paralelo a
isso, também participava de outros projetos como: o Universidade Para
Todos. Então, eu dava aula no curso Para Todos, então como não podia ter
duas bolsas, eu era bolsista remunerada no Para Todos e no PALLE
continuava como voluntária. (ARGENTINA, entrevista narrativa, 2019)

O UPT, diferente de outros programas de extensão, remunera a partir da hora/aula.
Assim, esse programa funciona também como uma política pública de permanência para os
licenciandos. Para Farias (2010) os cursos populares são reflexos da expansão da educação
básica pública e consequente aumento da demanda por educação superior pela população
socialmente excluída da educação. Ou seja, funciona como uma prática das políticas públicas
de inclusão, frente a contextos hegemônicos que não priorizam, tampouco oportunizam
condições para os grupos minoritários: estudantes de escolas públicas, negros, índios,
quilombolas, ciganos, mulheres, lésbicas, gays, bi, trans, queer/questionando, intersexo,
assexuais/arromânticas/agênero, pan/poli, e mais (LGBTQIAP+), dentre outros. Hoje, já
existem muitas ações de políticas de inclusão, ainda que não suficientes, para a inclusão
desses grupos no ensino superior através da política de cotas, já que a educação superior
brasileira foi e ainda é excludente e direcionada à elite.
No que diz respeito à formação inicial de professores através destes programas de
extensão, além da experiência do exercício docente, cabe ressaltar que são nessas condições
que os sujeitos também compreendem a função social da universidade e passam a
ressignificar a sua ação como pessoa e profissional no mundo. A Proposta Pedagógica do
UPT (2003) traça seis objetivos, entre os últimos, no item 5.4, que dialoga com o objeto desta
pesquisa, está: “capacitar 1.266 estudantes dos cursos de graduação das 04 universidades do
Estado para o desempenho da função de professor/monitor”.
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Assim sendo, o programa carrega também a responsabilidade de contribuir e
propiciar um espaço onde os alunos possam se aproximar e se apropriar da realidade e prática
docente. Além da seleção de bolsistas monitores para darem as aulas através de editais da
própria instituição, os licenciandos contam com o apoio dos coordenadores de área, que
também são selecionados via edital, tendo como um dos principais critérios o currículo.
Assim sendo, esses futuros professores em formação são amparados, orientados e parceiros
dos coordenadores, nessa condição, segundo Angelim et. al. (2017, p.6):

Esses professores/monitores participam de formações continuadas nas
comunidades onde estão presentes as turmas de UPT, sendo organizadas
pelos coordenadores pedagógicos de cada polo, que orientam continuamente
o Professor/Monitor (estudante universitário em processo de formação) do
polo e das extensões, para que o mesmo apresente um desempenho de
qualidade e atenda de maneira integral à função que ocupa no Projeto. Em
dias previamente agendados (para garantir o deslocamento do monitor das
extensões à sede do polo ou do coordenador à extensão), promovem a
avaliação do plano de aula, da metodologia, das técnicas utilizadas e o
exercício da aula prática sobre conteúdos a serem trabalhados, bem como
realizar os necessários ajustes, mudanças e atualizações destes ou temas
emergenciais. (ANGELIM et.al., 2017, p. 6).

Paraguai, em sua narrativa, apesar de não poder participar do UPT, ela destaca a
importância de transitar nos mais variados espaços que realizavam ações extensionistas. Essa
aproximação também permite que a colaboradora perceba, reconheça e interfira na realidade
que a rodeia e também compreenda a realidade de onde veio, o que também contribui para a
formação e exercício da cidadania. É a partir dessa apreensão que ontologicamente ela
compreende a ampla dimensão do que é ser, estar e agir no mundo:

Eu tive a oportunidade de participar praticamente de todas as bolsas, todos
os programas, só não fui para o UPT, mas os outros eu me joguei em todos, e
hoje eu vejo quanto isso foi importante, não só pra minha formação como
professor, mas pra entender a importância da pesquisa, para entender a
universidade de outra forma, não só como espaço que você vem procurar
uma recompensa, pegar um canudo e sair. (Paraguai, entrevista narrativa,
2019)

No que diz respeito às competências desenvolvidas por Paraguai através da
experiência dos programas de extensão, Consolo e Porto (2011) compreendem a competência
da seguinte forma:
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A capacidade do indivíduo de agir eficazmente em um determinado tipo de
situação, apoiando-se em conhecimentos, sem, contudo, limitar-se a eles; é a
faculdade de mobilizar recursos cognitivos, saberes, habilidades e
informações, para solucionar, com eficácia, uma série de situações. Quando
pensamos em competências devemos também lembrar que estas envolvem
um compromisso social, ético e político dos professores no exercício de sua
docência; e ainda, que tais competências são influenciadas por diferentes
experiências, vivências e opções. (CONSOLO e PORTO, 2011, p. 67)

Criar condições e desenvolver políticas de inclusão para o ingresso das minorias no
ensino superior é uma ação que abraça profundamente a função social da universidade.
Construir e potencializar projetos que diminuam o distanciamento entre as classes sociais,
permitindo que esse espaço não seja apenas de privilégios, mas que garanta a participação de
sujeitos que estão à margem ascendam socialmente através da educação é uma das principais
responsabilidades da universidade na atualidade. Para além disso, a promoção de atividades
que se comprometam com a formação não só profissional, mas também humana, cidadã e
política dos sujeitos envolvidos é de extrema importância, pois é através dessas ações que as
transformações no e para além do entorno acontecem.

4.2.4 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) também aparece
nas entrevistas narrativas como parte do itinerário dos lócus formativos por onde
andarilharam as colaboradoras da pesquisa, que nesse subtópico são duas ex-bolsistas, uma
delas ingressou neste programa antes do PALLE e a outra a posteriori.
O PIBID é um programa gerenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES), do Ministério da Educação (MEC). Ele faz parte de um intento
de contribuir com a formação inicial docente, uma vez que os muros das salas de aula da
universidade junto aos currículos dos cursos de licenciatura não comportam, não dão conta,
exclusivamente, da construção e solidificação deste processo formativo.
Diante disso, necessita-se estabelecer um diálogo anterior a conclusão da formação
inicial com o campo de atuação desses futuros profissionais da educação básica, que no caso,
se desenvolve dentro da escola. Segundo Nodari e Pedra (2015) o PIBID nasce:

Com o objetivo de fomentar o interesse pela licenciatura, possibilitando aos
acadêmicos uma oportunidade de vivenciar a realidade escolar e as práticas
pedagógicas desde os primeiros anos da graduação, o Programa tem-se
mostrado um espaço de aproximação entre a escola e a universidade, além de
proporcionar a formação inicial e continuada de graduandos, professores da
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rede pública e professores das universidades. (NODARI e PEDRA, 2015, p.
10-11)

Nessa conjuntura, cabe ressaltar que, embora o PIBID tenha nascido em 2007 para
atender a demanda das áreas das Ciências Exatas e Naturais, apenas em 2010 ele é repaginado
estendendo-se às outras áreas de conhecimento, no âmbito das licenciaturas.
Já em 2018, através do edital de número 06 da CAPES, após uma crise oriunda em
2016 que implicaria na reformulação, deterioração do PIBID proposto pelo Ministro da
Educação, Aloísio Mercadante, cria-se a Residência Pedagógica (RP), com o então Ministro
da Educação, Mendonça Filho.
A RP nasce inspirada nas residências médicas e sua versão inicial surge bem antes do
edital de 2018. Segundo Silva e Cruz (2018), “[...] a primeira discussão surgiu em 2007 com
uma proposta do Senador Marco Maciel (DEM/PE) em que admitiu ter-se inspirado na
residência médica, apontando-a como um avanço na formação dessa categoria”. (SILVA e
CRUZ, 2018, p. 230).
Com outras nomenclaturas, a residência apresentou-se intitulada de três maneiras:
residência educacional (2007), residência pedagógica (2012) e residência docente (2014) e
todas se caracterizavam, principalmente, por constituir em uma etapa da formação que se
realizava após a conclusão do curso de licenciatura, o que difere da proposta atual.
Tais programas possuem foco principal no estudante de licenciatura, onde ambos,
PIBID e Residência – sendo que este último surge no intento de modernização do primeiro –
podem ser considerados um lócus de formação inicial e continuada tanto para o licenciando,
como para os professores da Instituição de Ensino Superior (IES) que supervisiona e orienta
os discentes e também para o professor regente da escola pública que pode ser municipal,
estadual ou federal e que realiza as suas intervenções pedagógicas onde está alocado o
programa. Ou seja, a formação se estende, contribui, transforma e interfere na realidade tanto
para os grupos educacionais que pertencem a (IES), como para os que são da escola pública.
Desse modo, tratando-se das possíveis itinerâncias formativas, em 2014, o PIBID de
Espanhol chega à Universidade Estadual de Feira de Santana. A chegada desse programa foi
mais um contributo formativo para os estudantes do curso de graduação em Letras com
Espanhol, bem como para as escolas públicas que recepcionavam os projetos.
Cabe ressaltar que a educação básica, como já foi mencionado, após a revogação da
lei 11.165/2005 que garantia o ensino de Língua Espanhola para o ensino médio
obrigatoriamente e de modo facultativo para o ensino fundamental, já não contava mais com a
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oferta do ensino deste idioma. Assim sendo, o PIBID de Espanhol traz novamente a
possibilidade de estudar o nosso idioma vizinho e latino que tanto dialoga com nossa história
e cultura.
Para os estudantes da escola pública era oferecida a oportunidade de aprender um
idioma através de projetos com fins específicos e diversas temática, aproximando-se de uma
cultura tão próxima a nossa, abrindo os horizontes, ampliando as possibilidades de
compreender, ser, estar e atuar no mundo interculturalmente, socialmente e profissionalmente.
Nessa questão, Paraquett (2009) pontua o seguinte:

De esa forma, aprender lenguas extranjeras pasó a ser una oportunidad de
crecimiento, de reflexión, de auto-conocimiento, de autocrítica. Conocer lo
que es diferente para conocerme. Y, cuando me conozco, cuando me
reconozco en el discurso ajeno, puedo emprender cambios que me permitan
formar parte de lo colectivo, de lo que, en principio, es global. Por fin,
aquella discusión nos permitió comprender que el aprendizaje de lenguas
extranjeras podría ser una herramienta importante en el sentimiento de
inclusión social y cultural. (PARAQUETT, 2009, p.06)

E para os graduandos em Letras com Espanhol constituiu mais uma oportunidade de
diversificar as possibilidades e experiências formativas, chegando ao campo de trabalho com
um leque maior de atuação e mais preparados para se reinventar e superar os desafios no que
diz respeito ao ensino de língua espanhola. Nessa perspectiva, é significativa a narrativa da
ex-bolsista Bolívia:

Eu era bolsista do PIBID na UEFS, só que aí chegou um momento que o
contrato tinha acabado e já tinha renovado, não podia renovar mais. Eu
estava buscando uma oportunidade de continuar fazendo alguma coisa
semelhante lá na universidade que me ajudasse na minha formação. Aí,
como eu já conhecia a professora e ela também era coordenadora do PIBID e
do PALLE, ela me convidou para fazer parte do PALLE como bolsista,
professora de espanhol. (BOLÍVIA, entrevista narrativa, 2019)

Bolívia pontua a necessidade de dar continuidade ao seu processo formativo. Através
da atitude da ex-bolsista, noto que ela percebe a formação como um processo inacabado,
conforme pontua Dominicé (2014), considerando que são várias as experiências que podem se
somar e se ressignificar junto ao processo que está constituindo a sua identidade e o seu fazer
docente. Quanto mais o sujeito transita por espaços formativos distintos, mais enriquecida se
torna a sua formação: o licenciando vai adquirindo maturidade para atuar em diversos
contextos e estabelece relações com os profissionais da área, que podem lhe ajudar a dar
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continuidade às suas atividades formativas, como foi no caso da saída de Bolívia do PIBID
para o PALLE.
No que diz respeito aos critérios para participar do PIBID, o licenciando deve estar
cursando a segunda metade do curso, o que demonstra que, em certa medida, o estudante já
possui uma formação inicial mínima para ingressar em sala de aula. Cabe ressaltar que no
PIBID os alunos não podem ir à regência supervisionada junto ao professor da disciplina,
diferente dos que participam da RP. Os alunos devem declarar disponibilidade de 32 horas
mensais para atuar no programa nas mais distintas atividades pedagógicas: discussões
teóricas, participação em atividades de planejamento e do projeto pedagógico, além de
reuniões pedagógicas, etc.; conforme pontua o edital Nº 7/2018 da Capes.
Cabe ressaltar que esses programas oferecem bolsas para os professores da educação
básica que recepcionam e se responsabilizam pelo projeto (preceptor/receptor) nas escolas, os
alunos dos cursos de licenciatura e para os coordenadores do projeto vinculados às IES.
Entretanto, na residência pedagógica existe mais uma modalidade de bolsa que é destinada
aos docentes orientadores. No que diz respeito à RP, no edital 06 da Capes/2018 aparece no
item 2.1 que: “O Programa de Residência Pedagógica visa: II. Induzir a reformulação do
estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, tendo por base a experiência da residência
pedagógica.” (BRASIL, 2018)
Logo abaixo trago um excerto da narrativa de Paraguai que conta também sobre o seu
ingresso no PIBID e as contribuições que tanto o PALLE como o PIBID deram à sua
formação:

Eu fiquei como bolsista do PALLE por volta de um ano, porque depois eu
fui fazer intercambio e quando voltei do intercambio fiquei vinculada a
iniciação científica e ao PIBID. Claro que quando eu fui pro PIBID também
contribuiu bastante, porque ampliou muita coisa que eu já tinha começado a
ver no PALLE, e o PIBID, já foi no período mais no final da minha
graduação. Então, eu fui para o PIBID e saí da UEFS com uma noção de
ensino bem mais fortalecido, diferente de alguns colegas que não passam por
esse tripé da formação, da pesquisa, ensino e extensão [...] (PARAGUAI,
entrevista narrativa, 2019).

Paraguai traz à baila e enfatiza o quanto os programas extensionistas e de apoio à
formação inicial docente fazem a diferença na vida acadêmica do licenciando. Ela
compreende esses espaços como divisores de águas na formação e ressalta o quanto eles
complementam e contribuem junto à formação propiciada pelo currículo do curso. Em sua
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narrativa e atuação a colaboradora reconhece a base da universidade: ensino, pesquisa e
extensão e produz um diálogo muito coerente com a sua prática.
Partindo para a RP, ela surge com o intuito de propor uma repaginada no estágio
supervisionado baseado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018). O próprio
Antônio Nóvoa em entrevista ao site Carta Educação, em 2017, pontua a necessidade de se
criar uma residência docente assim como possuem os médicos em formação: “O ideal seria
que quando acabassem a licenciatura fossem para as escolas acompanhados, em uma espécie
de residência docente para que, progressivamente, fossem adquirindo a autonomia
profissional”. É nessa perspectiva e com esse intuito que a RP tem acontecido nas escolas da
rede pública, denominadas pelo projeto como escola-campo.
Sobre a Residência Pedagógica o Edital Capes 06/2018 pontua no item 2.2.1.1 que a
residência pedagógica terá o total de 440 horas de atividades distribuídas da seguinte forma:
“60 horas destinadas à ambientação na escola; 320 horas de imersão, sendo 100 de regência,
que incluirá o planejamento e execução de pelo menos uma intervenção pedagógica; e 60
horas destinadas à elaboração de relatório final, avaliação e socialização de atividades.”
(BRASIL, Edital Capes 06/2018, p. 1-2)
Apesar de se tratar de um programa que visa aprimorar as competências no que diz
respeito à formação inicial dos estudantes de licenciatura, aproximando cada vez mais a teoria
da prática e permitindo que os estudantes desde a sua formação inicial apropriem-se e sintam
literalmente o “chão da escola”, essas bolsas também se constituem e funcionam como
políticas de permanência estudantil para que os licenciandos de menor poder aquisitivo
possam dar continuidade e finalizar os seus estudos, uma vez que a maior parte desse grupo é
constituída por sujeitos dessa condição econômica.
Entretanto, é imperioso salientar que o PIBID e a Residência Pedagógica não foram
criados para esse fim, mas sim com a intenção de corroborar e complementar a formação
desses futuros professores, já que os estágios supervisionados incluídos na grade curricular
dos cursos de licenciatura não têm dado conta da demanda que se exige para a formação
inicial docente, mas que não deixam de diminuir o índice de evasão dos estudantes, de
valorizar o magistério, impulsionando assim, os cursos de licenciaturas que não ocupam um
espaço de protagonismo nos cursos de graduação. Nesse sentido, Paraguai pontua que:

Foi a partir do PALLE que eu fui pensar em iniciação científica, que eu fui
conhecer o PIBID [...]Eu tenho colegas que quando chegaram ao final do
curso, a certeza que tinha é que não queria mais, e que talvez assim a
experiência da extensão, da iniciação científica ou do PIBID também ela
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modifica totalmente a sua visão, porque você chega no problema da sala de
aula, mas você não chega mais tão sem nada assim, pra pensar aquele
problema, pra pensar aquela realidade. (PARAGUAI, entrevista narrativa,
2019)

Mais uma vez vejo a importância de aproximar os licenciandos da prática cada vez
mais cedo. Paraguai ressalta essa questão, porque no período em que ela estudou na UEFS,
ela fazia parte do currículo antigo, onde o estágio só acontecia no último semestre. Por conta
desta falha, os licenciandos que dispunham de mais tempo, conheciam e tinham interesse
abraçavam estes espaços e ampliavam a sua itinerância formativa. Na concepção de Oliveira
(2017):
O PIBID, mesmo sendo apenas um Programa, figura como uma
possibilidade de articulação entre teoria e prática, aqui vistas como
complementares e não como elementos segregados, uma vez que a vivência
no espaço escolar passa a figurar como uma realidade de observação e de
desenvolvimento de experiências que emergem das atividades práticas que o
licenciando poderá empregar na escola (OLIVEIRA, 2017, p. 69).

É o reforço desse diálogo, o intento do matrimônio entre teoria e prática que sustenta a
expectativa de que os estudantes de licenciatura não se surpreendam, tampouco se frustrem e
abdiquem da profissão ao se formar e ingressar no mercado de trabalho. Essa tentativa de
aproximar a teoria e a prática a partir desses programas permite que os licenciandos tenham
acesso a uma formação inicial rica em múltiplas experiências, apresentando-os aos mais
distintos contextos e situações que podem suceder na escola, ancorados, apoiados e
supervisionados por professores que estão em ambientes que precisam estar em consonância e
proximidade cada vez mais: a escola e a universidade. Desse modo, os estudantes de
licenciatura são condicionados a um processo formativo de qualidade e significativo que os
prepara para as mais diversas possibilidades e divergências e que, sobretudo, dialoga com a
realidade.
Além de contribuir com a formação dos professores participantes e dos licenciandos, o
PIBID e a Residência Pedagógica também contribuem para a transformação da dinâmica
educacional das escolas nas quais se fazem presentes. Os estudantes dessas escolas, na
maioria das vezes, através de ambos programas citados, têm acesso a projetos e atividades
diferenciadas do que lhes é oferecido em seu cotidiano, o que também resulta na elevação da
qualidade da educação que é oferecida a esses alunos da educação básica.
Ademais, os professores das escolas, que na maioria das vezes estão distanciados de
programas de formação continuada por conta da sobrecarga de trabalho, têm uma
oportunidade de se aproximar, ressignificar e repensar a sua prática. É uma oportunidade de
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construção coletiva onde todos os atores são protagonistas: os professores das IES, os
professores da educação básica, os estudantes de licenciatura e os estudantes da educação
básica que transitam entre os cenários da escola e da universidade.
Não obstante, apesar da existência desses programas encontramos um grande entrave
pontuado por Oliveira (2017): “o problema é que o PIBID não é uma política de formação
direcionada a todos. Limita-se ao status de um Programa que, em tal condição, não atende a
totalidade de estudantes da licenciatura” (OLIVEIRA, 2017, p. 69). Assim, percebo que tanto
a RP como o PIBID ainda se apresentam como programas excludentes. Se tais programas
nasceram com o intuito de reparar, aprimorar e contribuir com a formação inicial de
professores, deveriam apresentar-se de maneira acessível a todos os licenciandos.
Para Dantas (2008, p 122), “alguns educadores já avançaram nas suas concepções
sobre formação de professores, atrelando-as às atividades de pesquisa, colocando o professor
como um sujeito ativo, criativo, investigador de sua própria prática.” Nesse sentido, é
importante que os professores que fazem parte desses programas de formação inicial docente
motivem e propiciem uma formação que também esteja atrelada ao perfil de um professor
pesquisador e reflexivo sobre a própria prática, fazendo desses espaços laboratórios de uma
formação mútua, tanto para o licenciando, como para o professor que supervisiona e orienta,
além da observação e discussão com os envolvidos.

4.3 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ATIVIDADES ACADÊMICAS

Nas entrevistas narrativas, entre as práticas pedagógicas e as práticas acadêmicas, as
que apareceram com certa regularidade foram: reuniões pedagógicas, produção de materiais
didáticos, apresentação de trabalhos em eventos, organização de eventos do PALLE, a
construção do plano de aula e do plano de trabalho para concorrer a bolsa PIBEX-PALLE e a
monografia. No que diz respeito às práticas pedagógicas, Franco (2016) sinaliza que elas:

Incluem desde o planejamento e a sistematização da dinâmica dos processos
de aprendizagem até a caminhada no meio de processos que ocorrem para
além da aprendizagem, de forma a garantir o ensino de conteúdos e
atividades que são considerados fundamentais para aquele estágio de
formação do aluno, e, por meio desse processo, criar nos alunos mecanismos
de mobilização de seus saberes anteriores construídos em outros espaços
educativos. (FRANCO, 2016, p. 547)
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Dentro do contexto formativo do PALLE tais práticas foram significativas e
contribuíram para a formação das colaboradoras. Essas práticas amadurecem o licenciando e o
preparam para diversos contextos educacionais, formativos, acadêmicos e de pesquisa, ou
seja, experienciar questões que são propiciadas além da grade curricular preparam os futuros
professores para os mais diversos desafios que podem aparecer na sua formação inicial e/ou
continuada.
Assim sendo, o contato com esses novos espaços que propiciam novas e
ressignificadas experiências pedagógicas, acadêmicas e de pesquisa através da extensão
universitária dão um novo tom e ampliam o leque de possibilidades e experiências formativas.
Ou seja, quanto mais experiências o licenciando vivenciar, mais potencializada será a
construção da sua identidade profissional, mais capacitado e reflexivo ele estará para lidar
com os desafios e imprevistos na sala de aula. Nesse sentido, (NÓVOA, 2007, p. 14) considera
que “a formação dos professores continua hoje muito prisioneira de modelos tradicionais, de
modelos teóricos muito formais, que dão pouca importância a essa prática e à sua reflexão.
Este é um enorme desafio para profissão, se quisermos aprender a fazer de outro modo”.
Segundo o regulamento das atividades acadêmicas para os cursos de graduação da
UFRRJ (2007, p. 2) elas:

são de natureza acadêmica, científica, artística e cultural que buscam a
integração entre a graduação, a pesquisa e a extensão e que não estão
compreendidas nas práticas pedagógicas previstas no desenvolvimento
regular das disciplinas obrigatórias ou optativas do currículo pleno. (UFRRJ,
2007, p. 2)

Assim, as atividades acadêmicas podem ser compreendidas como práticas que não
estão condicionadas aos currículos, mas que os estudantes possuem o livre arbítrio para de
acordo com as suas afinidades e interesses profissionais buscarem complementar e
potencializar a sua formação.

4.3.1 Reuniões pedagógicas

Nesse contexto, dentre os itens citados acima que transitam entre as práticas
pedagógicas e acadêmicas, ressalto a importância das reuniões pedagógicas, uma vez que elas
suleiam todos os demais itens, ou seja, elas são a base, o epicentro para discussão e produção
dos planos de aula, planos de trabalho, monografia, organização e participação em eventos,
bem como na produção de materiais didáticos.

129

As reuniões funcionam como elemento de mediação, suporte e orientação entre os
coordenadores da área de língua espanhola e as bolsistas, pois é o momento de discussão,
reflexão, amadurecimento e construção das práticas formativas citadas acima.
Nesta perspectiva, trago as narrativas de Paraguai e Buenos Aires, que contam sobre
como se deram os seus passos nas reuniões do Programa:

Eu me lembro que a primeira visita no PALLE foi justamente numa reunião
de quinta-feira. Na época tinham vários professores colaboradores, então
eram as reuniões cheias e a partir daí eu comecei a frequentar o PALLE
como voluntária, ter reuniões, orientações e a gente tinha na época muitas
reuniões para estudar mesmo a língua aplicada, discutir sobre as
competências. Sulamericana7 não era coordenadora, mas era a orientadora
da gente de espanhol e a gente marcava sempre reuniões com ela para
discutir algum material, algo teórico, antes de ir para experiência da sala de
aula. (PARAGUAI, entrevista narrativa, 2019)
Essas reuniões são muito significativas porque através delas a gente tem o
compartilhamento de experiências, discussões, aí a gente pode refletir o que
que deu certo, o que que não deu certo, no que pode melhorar, se a gente tá
cometendo algum equívoco. A gente pode tentar sanar essas dúvidas e esses
erros, então é um espaço, é um momento muito importante. (BUENOS
AIRES, entrevista narrativa, 2019)

A partir da descrição da chegada de Paraguai ao Programa e de Buenos Aires,
percebo o quanto os encontros pedagógicos permeiam a estada das bolsistas no PALLE. A
percepção é de que cada passo precisa ser orientado e discutido nessas reuniões, bem como a
preocupação do Programa em propiciar uma formação para as bolsistas antes e depois do
ingresso na sala de aula. A parte do feedback é muito interessante, pois é o momento onde se
pode perceber o que está funcionando, o que precisa ser aprimorado.
Ambas narrativas relatam a importância do suporte dado pelas reuniões pedagógicas.
É nesse momento que as bolsistas podem socializar suas dificuldades tanto com as colegas,
como com a coordenação. Esse momento é muito construtivo, pois a dificuldade de uma ou a
experiência exitosa de outra, pode propiciar transformações significativas na forma de
ensinar, de aplicar uma atividade. É um momento de revisão e discussão para que as bolsistas
junto à coordenação reflitam e discutam novas possibilidades que contribuam com o processo
de ensino e de aprendizagem de espanhol, o que certamente implica na formação tanto das

7

Sulamericana, nome da coordenadora é nome fictício, a fim de preservar a identidade da coordenadora. O nome
foi escolhido baseado nos mesmos critérios das Epistemologias do Sul que também regeram a escolha do nome
das colaboradoras da pesquisa.
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bolsistas, como da coordenadora, ou seja, caminham paralelamente a formação inicial e
continuada.

4.3.2 Plano de aula e produção de material didático

Um ponto bem característico e recorrente nas entrevistas narrativas das
colaboradoras é a dificuldade de lidar e aprender a construir o plano de aula, uma vez que o
plano de uma aula de língua estrangeira nem sempre se constrói nos moldes e estruturas das
outras disciplinas estudadas em contextos tradicionais. Nesse caso, as aulas são voltadas para
o ensino e aprendizagem de língua estrangeira, em um formato de curso de idiomas e às vezes
destinadas a fins específicos.
No excerto da narrativa a seguir, Paraguai destaca a importância do PALLE para a
aprendizagem e execução dos planos de aula. Junto a isso, aparecem outros elementos que
permeiam a construção do plano de aula: os materiais didáticos. Para se elaborar um plano, o
professor deve levar em consideração várias questões, dentre elas o material didático que será
adotado e deverá ser escolhido de acordo com o perfil, objetivo e nível de aprendizagem e
especificidades da turma, além disso, pensar no contexto onde se desenvolve esta
aprendizagem e os sujeitos nela envolvidos:

Então, na época o PALLE foi bem importante porque a gente conseguia
entender essa relação da teoria e da prática, como é que aquilo ia se
construindo na experiência da sala de aula. Depois a gente começou a ter a
experiência de analisar os materiais didáticos, que para mim eram totalmente
novos, no curso. Na graduação a gente não tinha nenhuma disciplina e
entender essa necessidade de pensar os planos de aula, pensar os materiais,
pensar a produção do material até do próprio professor. (PARAGUAI,
entrevista narrativa, 2019)

Como ex-bolsista é válido lembrar que Paraguai fez parte do currículo 249 do curso
de Letras com Espanhol, o currículo antigo em que a disciplina de estágio só era cursada no
final da graduação. Sendo assim, ela questiona e ressalta a importância do programa, uma vez
que ele propiciou o contato com a aprendizagem e desenvolvimento de planos de aula
embasados em teorias e metodologias voltadas para o ensino de língua estrangeira.
Além disso, a experiência da construção dos planos de aula dentro do programa foi
muito ampla e enriquecedora, uma vez que ela sinaliza a produção e reflexão dos materiais
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didáticos voltados ao seu trabalho, ou seja, vejo uma professora reflexiva sobre a prática que
ela mesma constrói e intervém.
O PALLE, desde 2014, adotou o mesmo plano construído pelo Programa Portal:
ensino-aprendizagem de línguas modernas para a cidadania, inclusão social e diálogo multi e
intercultural. O Programa Portal, localizado também na UEFS, fundamenta a sua construção a
partir do ensino por competências: gerais, linguísticas, pragmáticas, sociolinguísticas,
estratégicas e discursivas.
Ademais, não posso deixar de destacar aqui a questão da produção de material
didático sinalizada por Paraguai anteriormente e na fala de Assunção que destaco a seguir.
Através dessas narrativas, posso perceber o compromisso do programa PALLE em contribuir
para a formação de sujeitos autônomos, reflexivos, que se ocupam da construção de uma
aprendizagem a partir de sua realidade, através de um espaço formativo emancipador. Assim,
ela pontua:

Participar da extensão, da orientação científica, acaba tendo o olhar mais
crítico, não a gente não olha mais, no caso, eu digo por mim, a gente não
olha para um material didático como uma outra pessoa olha. Às vezes ela
não vê certos defeitos, digamos assim, que a gente acaba enxergando, que a
gente ver que não está legal, que não está uma sequência legal. Então, eu
acho que seja perceptível a diferença de quem participa de um processo
desse, de quem não participa, porque você vê que a pessoa acaba sendo mais
desenrolada digamos assim, como o pessoal fala, e é isso aí. (ASSUNÇÃO,
entrevista narrativa, 2019)

Barros e Costa (2010, p. 90) pontuam que a bibliografia de estudos que tratam do
processo de elaboração de materiais para o ensino de língua estrangeira não é extensa. Nessa
perspectiva, faz-se urgente possibilitar ações pedagógicas, como tem acontecido no PALLE,
em que os bolsistas reflitam e pesquisem sobre o material didático e a partir disso passem a
construir os seus de acordo com o perfil da sua turma, do objetivo a ser atingido e das
diretrizes metodológicas e teóricas discutidas e adotadas pelo programa, tais como: ensino de
línguas por competências, aprendizagem colaborativa e sociointeracionista, abordagem
intercultural que orientam o processo de ensino e aprendizagem de língua espanhola, bem
como a formação inicial docente desses bolsistas.
Quando Argentina refere-se à sequência, considero o que Dolz, Noverraz e
Schneuwly (2004) propõem como “sequência didática”, onde constam atividades progressivas
de acordo com as necessidades dos estudantes. A partir dessas atividades docentes, os
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bolsistas se tornam mais criteriosos e reflexivos ao selecionar e elaborar um material didático
para suas aulas.
Retomando a questão da produção do plano de aula, orientadas e com o apoio
pedagógico da coordenação, as bolsistas do programa construíam e revisavam seus planos de
aula. Argentina ressalta na transcrição logo abaixo o quanto essa questão era primordial e
cobrada no programa. Toda preparação e exigência contribuíram para a formação e
construção de uma identidade de uma professora mais segura em relação ao seu próprio
trabalho, mais responsável e que certamente desenvolveu sua autonomia docente ao
compreender o processo de construção dos planos de aula e ao refletir sobre a realidade da
sala de aula na qual estava atuando:

Tinha conversas para preparação do plano de aula. O que foi me deixando
mais segura, era também saber que tinham colegas que também estavam na
mesma situação para tirar dúvidas, caso fosse necessário. O planejamento
era uma coisa que era bem puxado assim, bem, não rígido, mas que era bem
cobrado [...] Tínhamos que fazer e entregar prontinho os planos de aula para
não correr o risco de chegar na sala sem planejar a aula... para não chegar na
sala de aula e fazer uma aula de qualquer jeito, sem nenhum objetivo.
(ARGENTINA, entrevista narrativa, 2019)

De acordo com Libâneo (1994, p.55), “o plano de aula bem estruturado favorece a
organização do trabalho didático, e estabelece uma metodologia facilitada com ordem de
execução no qual sem dúvidas poderá influenciar nos futuros resultados de ensino
aprendizagem no quais professores e alunos estarão submetidos. Nesse sentido, o professor
precisa pensar que o protagonista do plano de aula é o aluno, os objetivos de aprendizagem
são destinados aos seus interesses, realidade e comungando com o plano de ensino do curso.
Provavelmente, a consideração das bolsistas em relação à construção do plano de
aula ser difícil deve-se também ao fato de ele romper o paradigma de uma estrutura de plano
de aula cartesiano que não observa e não considera a língua como um organismo vivo, diverso
e de interação social e de transformação contínua que tira os professores em formação inicial
da sua zona de conforto e os leva a um lugar orgânico e de reflexão, de movimento e de
compreensão da língua para além da concepção obsoleta de regras e de estruturas gramaticais,
pois “o professor reflexivo será um investigador da sala de aula que formula suas estratégias e
reconstrói a sua ação pedagógica”. (ALMEIDA FILHO, 2002, p. 28). Por fim, cabe ressaltar
que o plano de aula permeia grande parte das atividades extensionistas mencionadas aqui:
PIBID, UPT, assim como o PALLE.
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4.3.3 Plano de trabalho e produção de material didático

Diante do contexto de transição entre o ensino médio e a familiarização com os
discursos orais e escritos do mundo acadêmico, muitos são os estranhamentos dos aprendizes
ao ingressarem na universidade, por isso, faz-se indispensável a promoção de disciplinas,
atividades e eventos que busquem familiarizá-los a esse ambiente, além de buscar atividades
extensionistas que potencializem e corroborem com a formação desses estudantes como
futuros pesquisadores.
Assim, atividades acadêmicas como o plano de trabalho do bolsista PIBEX da
UEFS (pré-requisito para concorrer as bolsas dos projetos extensionistas) aproximam os
aprendizes dos gêneros discursivos no contexto acadêmico, através de uma linguagem própria
e com objetivos específicos para um determinado fim. Dessa maneira, os gêneros discursivos
são considerados por Bakhtin (2003, p.28) “como unidades da comunicação discursiva certas
peculiaridades estruturais comuns, e antes de tudo limites absolutamente precisos”.
Assim sendo, o plano de trabalho para graduandos recém-ingressados na
universidade ampliava os conhecimentos dos bolsistas que ao longo do curso e de suas novas
experiências e reflexões dentro e fora da universidade, eram transformados, ressignificados,
bem como articulados também com muitas outras áreas de conhecimento, atividades,
disciplinas e práticas docente ao longo de sua formação. É o que pude perceber através da
narrativa de Buenos Aires:

Meu plano de trabalho é intitulado: Práticas de letramento semióticos em
aulas de língua estrangeira na extensão universitária. O objetivo é inserir
realmente esses recursos semióticos que são aqueles no qual existe uma
configuração textual diferente. É que com o avanço tecnológico, a
concepção de leitura deixou de estar estreitamente relacionada com a palavra
escrita e passou a ter vínculo com a composição verbal e não verbal. Então,
eu insiro nas aulas recursos imagéticos, no qual a gente estimula, como
forma de estimular a leitura de linguagem não verbal também... Porque antes
de entrar na universidade, eu tive acesso a alguns recursos, só que eu não
tinha consciência de que a linguagem não verbal, nem tinha essa
importância, porque ela também é uma forma de se comunicar, é possível
visualizar a leitura dela. (BUENOS AIRES, entrevista narrativa, 2019)

A partir do excerto da narrativa anterior, pude perceber o quão imbricada está a atual
bolsista com seu objeto de pesquisa do plano de trabalho. Ela consegue estabelecer relações
com sua percepção antes de ter acesso a essa bagagem teórica. Dessa forma, sinto o quanto é
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necessário e vital academicamente aproximar os licenciandos da realidade extensionista e de
pesquisa, além de estimular uma formação inicial docente crítica e reflexiva.
Como já foi mencionado, a construção do plano de trabalho do bolsista é um prérequisito para que o candidato possa concorrer à bolsa de extensão PIBEX. O plano de
trabalho se constitui da seguinte estrutura: nome do orientador, título do plano de trabalho,
objetivo geral, justificativa, caracterização do plano de trabalho como uma ação extensionista,
referencial teórico, metodologia, referências e um calendário mensal onde constarão as
atividades previstas a serem cumpridas pelo bolsista.
A construção do plano de trabalho é um passo muito interessante na vida do bolsista,
pois é uma oportunidade de, através da extensão, se aproximar da pesquisa desenvolvendo um
projeto que dialoga com sua área de formação e com as atividades desenvolvidas pelo
programa extensionista. É uma forma de se apropriar e vivenciar o que é a universidade, quais
os seus fins, uma forma de se ver e de se colocar como partícipe desse processo de construção
e aplicação do conhecimento na academia. Logo abaixo apresento o título do plano de
trabalho e ano de cada uma das colaboradoras da pesquisa:
 Argentina: Pontes interculturais: o manual didático para o desenvolvimento da
competência intercultural. (Ano 2010)
 Bolívia: Propostas de elaboração de recursos educacionais abertos para as aulas de
espanhol. (Ano 2016)
 Paraguai: Utilização do blog como recurso inovador para o ensino e aprendizagem de
língua estrangeira (Ano 2012)
 Buenos Aires: Práticas e letramentos semióticos em aulas de língua estrangeira na
extensão universitária. (Ano 2018)
 La Paz: AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem no ambiente de aprendizagem de
língua espanhola. (Ano 2019)
 Assunção: Recursos pedagógicos para atividades de extensão no curso de língua
espanhola. (Ano 2018)
Desse modo, o fato de o plano de trabalho ser uma atividade que inclui pesquisa
propicia um amadurecimento acadêmico aos estudantes. A identificação com o tema
pesquisado, bem como a sua profundidade que se desenvolve desde o momento em que
começa a ser pensado e construído o plano de trabalho e, depois, ao começar a ser executado
amplia os horizontes de pesquisa dos estudantes. Isso pode ser percebido através das
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narrativas das colaboradoras que decidiram dar continuidade aos estudos do tema investigado
na monografia: Paraguai, Argentina e Bolívia, que já concluíram o curso de graduação, e
Assunção, atual bolsista, que diz querer seguir com o tema. É o que diz Argentina em sua
narrativa:

Quando eu fiz o plano de trabalho era também sobre criação de material
didático, aí, o plano era fazer, era elaborar materiais, didáticos com materiais
autênticos a partir de alguns materiais que eu trouxe do intercambio:
panfletos, revistas, embalagens de comida. Então, a ideia era fazer, juntar
materiais para usar em sala de aula com a perspectiva mais intercultural com
material autêntico. Foi quando eu fui para outra bolsa, aí não seguimos com
esse projeto, embora na monografia eu tenha utilizado, partido dessa ideia
pra fazer a monografia, que era justamente a elaboração, no caso seria o
auxílio das redes, dos recursos abertos, do meio virtual para a criação dos
materiais didáticos, no víeis mais intercultural e que foi a minha monografia.
(ARGENTINA, entrevista narrativa, 2019)

Argentina traz uma questão muito pertinente para o ensino de línguas estrangeiras e
para a produção de material didático: o fator da interculturalidade, tema que ainda a
acompanha na pesquisa de mestrado. Vejo uma trajetória de pesquisa nesta ex-bolsista que
atravessou desde a experiência no PALLE, através do plano de trabalho, teve continuidade na
monografia de conclusão da graduação e em seguida estendeu-se para pesquisa de mestrado.
A partir desta itinerância investigativa, percebo o quanto a extensão está atrelada à pesquisa e
o quanto suas ações podem potencializar de modo significativo na trajetória formativa inicial
de professores, sobretudo em ações formativas futuras.
Além disso, a ex-bolsista, aliou as experiências e as itinerâncias formativas ao seu
plano de trabalho e à produção de material didático. Argentina tomou como ponto de partida a
sua vivência do intercâmbio na Argentina para produzir o seu plano de trabalho e adotou os
materiais autênticos lá recolhidos como fonte de pesquisa e de ensino e aprendizagem de
língua espanhola. De acordo com Viera (2012), o material autêntico pode ser compreendido
da seguinte forma:

O termo material autêntico refere-se aos textos (orais, escritos, visuais) que os
falantes de uma determinada língua utilizam para se expressar e se comunicar uns
com os outros; consistem em materiais que veiculam os aspectos sócio-históricoculturais de uma comunidade linguística e que podem ser um instrumento valioso
no processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, constituindo-se
numa fonte de insumo para os aprendizes. (VIEIRA 2012, p. 14)
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A partir do plano de trabalho de Argentina, percebo o intento dela de trazer uma
proposta muito significativa para a aprendizagem na sala de aula, a perspectiva intercultural, a
partir do uso de materiais autênticos. Essa é uma oportunidade de os aprendizes de Língua
Espanhola entrarem em contato com os gêneros discursivos que fazem parte do real contexto
de comunidades da língua-alvo. Abordar a interculturalidade é uma questão urgente no ensino
de línguas. Isso mostra o quanto o PALLE está comprometido em trabalhar com seus
bolsistas e alunos dos cursos de línguas de forma atualizada e contextualizada teoricamente e
metodologicamente, pois este ponto impacta na forma de ver, de se relacionar com o outro,
sobretudo aquele que é diferente de mim, e de aprender uma língua que está intrinsecamente
ligada à sua cultura. Sobre este ponto, Mendes (2008) pontua o seguinte:
Para que o ensino da língua estrangeira adquira sua verdadeira função social
e contribua para a construção da cidadania, é preciso, pois, que se considere
que a formação ou a modificação de atitudes também pode ocorrer – como
de fato ocorre – a partir do contato ou do conhecimento com/sobre o
estrangeiro, o que nos leva, de maneira clara e direta, a pensar o ensino do
Espanhol, antes de mais nada, como um conjunto de valores e de relações
interculturais. (MENDES, 2008, p.148)

Portanto, torna-se imperioso pensar o desenvolvimento da competência comunicativa
atrelada à importância de formar sujeitos e aprendizes com uma consciência intercultural, de
maneira que o professor saiba mediar os conflitos das diferenças e que a diversidade seja
valorizada e reconhecida para que juntos construam e desenvolvam a ideia de pertencimento,
identidade, bem como trazer, adaptar ou produzir materiais que promovam essa discussão.
Cabe ressaltar que para que os aprendizes de um idioma se tornem seres
interculturais, essa postura precisa ser adotada e inerente ao professor na sala de aula, ou seja,
ela precisa estar atrelada aos currículos, à formação inicial docente. Nessa perspectiva, a
experiência da aprendizagem e de uma formação intercultural também contribui para uma
formação cidadã, de respeito e de diálogos com as diversidades.
Retomando a questão do material didático, além de Argentina, Paraguai e Assunção
também trazem esse ponto em suas narrativas:

Eu sempre pensei na produção de material como a gente desenvolvia no
PALLE, como a gente pensava: “O que é que eu vou trazer para essa sala de
aula? Como é que eu vou alcançar tal competência? E quais os caminhos que
eu vou traçar pra chegar?” E, claro que assim na realidade da sala de aula,
você não pode deixar excluir o material didático. Como é que eu vou aliar o
que tem nesse material didático que é proveitoso com a realidade do
contexto do aluno? Esse gancho foi uma das maiores contribuições que o
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PALLE trouxe para a minha formação. (PARAGUAI, entrevista narrativa,
2019)

O meu plano de trabalho era sobre recursos educacionais abertos, que era a
criação de material didático que eu fazia e qualquer pessoa tinha acesso a
esse material didático, é a gente disponibilizava pra qualquer pessoa que
quisesse, seja professor ou aluno. Essa pessoa tinha acesso, ela poderia
alterar, reproduzir, fazer o que quisesse com o material, desde que deixasse
claro que a autoria era minha, mas essa pessoa era livre pra fazer qualquer
coisa. Então, através disso, no PALLE, eu acabei desenvolvendo muitas
atividades, materiais didáticos baseados nas competências e para um melhor
desenvolvimento do aluno em todas as competências em língua espanhola.
(ASSUNÇÃO, entrevista narrativa, 2019)

Paraguai, em sua fala, traz à tona o quanto a produção de um material lhe provocava
reflexão. De acordo com Freire (2002, p.87), a “reflexão crítica sobre a prática é essencial na
formação permanente dos professores”. Todos estes questionamentos feitos por ela são
extremamente pertinentes durante a preparação de uma aula, de um plano, da construção,
adaptação e escolha de um material didático. Como já mencionei anteriormente, o plano de
aula era e continua sendo desenvolvido por competências (linguística, estratégica, discursiva,
sociolinguística, intercultural, pragmática), é a partir delas que se alcançam os objetivos de
ensino e aprendizagem da língua.
Ressalto também que a produção de materiais didáticos do PALLE gira em torno do
trabalho integrado com as quatro habilidades: compreensão leitora e compreensão auditiva;
expressão e interação escritas e expressão e interação orais, tendo como base o MCER (Marco
Comum Europeu de Referências para as Línguas) do Conselho da Europa. Ademais, essas
produções seguiam o modelo da aprendizagem colaborativa que contribui na formação do
estudante por meio de quatro princípios fundamentais: o trabalho conjunto, a interatividade, a
aprendizagem compartilhada e a construção de conhecimento coletivo, esperando-se dele o
envolvimento ativo na sua própria aprendizagem e a inserção em um contexto social solidário
e desafiador (BARKLEY; MAJOS; CROSS, 2014, p. 45).
Desse modo, a promoção da produção de materiais envolvia atividades que aderiam a
aprendizagem colaborativa, metodologia que também se ancora no Sociointeracionismo de
Vygotsky. Dentro da Teoria Sociocultural vygotskyana, é defendido que o aprendizado e o
desenvolvimento cognitivo se realizam a partir da interação social. É nessa perspectiva que se
encaixa o plano de trabalho de Assunção, que tratava da produção de materiais didáticos em

138

recursos educacionais abertos nos quais qualquer pessoa, estudante ou professor, poderiam ter
acesso, usar, reproduzir, alterar, desde que informassem a fonte autoral.
Assim, no processo de ensino e aprendizagem, os alunos estudantes colocam-se
como atores e protagonistas do processo de aprendizagem. Enquanto que os professores
promovem e mediam atividades que desenvolvam o senso de comprometimento, de
responsabilidade consigo e com o outro, aprendam a lidar com as múltiplas formas em que
aparecem a diversidade e a subjetividade dos sujeitos, além de desenvolver a autonomia.
O professor ocupa o espaço de mediador e os alunos, pares, grupos participam das
atividades através de um engajamento mútuo, a fim de realizar as atividades propostas juntos,
refletindo e questionando-se. Nesse sentido, a aprendizagem colaborativa contribui para o
trabalho em equipe, não só neste contexto de aprendizagem, mas em outros contextos pessoais
e profissionais, fazendo com que os sujeitos aprendam a escutar um ao outro, buscar soluções
em conjunto, de forma democrática, desenvolvendo o espírito de coletividade.

4.3.4 Monografia

Como já mencionei anteriormente, os planos de trabalho das três ex-bolsistas
(Argentina, Paraguai e Bolívia) foram uma fonte de maturação na pesquisa que se postergou
para a monografia, conforme pontua Paraguai a seguir:
Além disso, a minha monografia foi também fruto da experiência no
PALLE. Foi porque na minha época a ideia que a gente tinha no PALLE era
de além das aulas de sala de aula tínhamos que relacionar com o blog, então,
às vezes a gente tinha aulas no sábado e tinha um blog que alimentávamos e
continuávamos discutindo com os alunos ou tentando manter a língua
estrangeira em discussão durante a semana. E a partir desse blog, foi que eu
comecei a pensar junto com a coordenadora na competência digital do
professor, e aí foi quando surgiu o tema da minha monografia.
(PARAGUAI, entrevista narrativa, 2019)

Através dessa prática acadêmica, a monografia, percebo o quanto o Programa
potencializa a formação do professor pesquisador e reflexivo. Reflexivo principalmente,
porque conseguiu estender um plano de trabalho, amadurecer o tema investigado através das
leituras e práticas docentes e pedagógicas e adquirir um embasamento que fizesse com que as
bolsistas quisessem aprofundar, ressignificar e refletir mais sobre o que foi aprendido.
Provavelmente, tudo isso foi um contributo muito importante para uma grande mudança no
desenvolvimento profissional das bolsistas que estavam em formação inicial.
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Nesse sentido Bortoni (2008, p. 48) sinaliza que o professor pesquisador é aquele
profissional que produz conhecimento sobre suas próprias problemáticas com o intuito de
melhorar a sua prática, e não aquele que apenas usufrui do conhecimento produzido por outras
pessoas. Assim, considero urgente estimular cada vez mais os professores em formação inicial
a terem contato com o desenvolvimento e produção de pesquisa.
Esse contato possibilita que eles avancem cientificamente em suas carreiras e possam
promover uma educação de maior qualidade e com maiores possibilidades de ascensão
intelectual, profissional e social, tanto ele, como os seus alunos, uma vez que ele propiciará
uma prática que é fruto de sua investigação e estará centrada nas particularidades dos sujeitos
envolvidos.
O ponto de partida de Paraguai para a construção do plano de trabalho e da
monografia foi o blog. Sobre esse dispositivo de ensino e de aprendizagem que fomentou a
pesquisa da ex-bolsista trago as considerações de Rojo sobre a necessidade de trabalhar com
esses recursos digitais que promovem o multiletramento tanto dos aprendizes, como dos
professores:
Leitura e produção de textos em diversas linguagem e semioses (verbal oral
e escrita, musical, imagética ... corporal e do movimento... Matemática,
digital, etc.) essas múltiplas linguagens e as capacidades de leitura e
produção por elas exigidas são constitutivas dos textos contemporâneos. Isso
encaminha, é claro, para a necessidade de um trabalho interdisciplinar, já
que não somos formados para ensiná-las todas [...] É importante abordar as
diversas mídias e suportes em que os textos circulam: impressos, mídias
analógicas (TV, rádio, vídeos, cinema, fotografia) e, sobretudo, com as
digitais, já que a digitalização é o futuro da informação e da comunicação.
(ROJO, 2009, p. 119)

Dentro desse contexto de produção monográfica, o apoio pedagógico da coordenação
é de extrema importância para mediar e orientar o processo formativo: as três ex-bolsistas
contaram também com a coordenadora do programa no período para orientação da
monografia, uma vez que o tema dialogava com os planos de trabalho, ou como no caso de
Bolívia, que ainda que não abordasse as mesmas categorias que fundamentavam o plano de
trabalho, dialogava com o ensino e aprendizagem de língua estrangeira. Logo abaixo
apresento o tema das monografias defendidas por elas:


Puentes interculturales: uma proposta para desenvolvimento da competência
intercultural através de recursos educacionais abertos. (Argentina, 2014)
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Competência digital de professores em formação: novos desafios para o ensinoaprendizagem de línguas. (Paraguai, 2015)



As crenças no uso das estratégias de aprendizagem e comunicação de discentes e
docentes dos cursos de Letras de uma universidade baiana (Bolívia, 2018)

4.3.5 Organização de eventos do PALLE e apresentação de trabalhos

Por fim, diante do imperativo de promoção de atividades que colaborem com a
formação de professores além da sala de aula, visto que nem sempre o currículo do curso
contempla as demandas que envolvem a formação acadêmica de modo geral e específico,
trago as duas últimas atividades acadêmicas que atravessaram a narrativa de todas as
colaboradoras: a organização de eventos do PALLE e apresentação de trabalhos em eventos.
A discussão desses pontos se faz necessária, uma vez que “a mudança mais
espetacular que se produz com o ingresso na universidade é a relação dos novos estudantes
com as regras e os saberes, uma verdadeira aprendizagem prática que deve ser desenvolvida”
(COULON, 2017, p. 1242). Ou seja, familiarizar os bolsistas do Programa a este tipo de
atividade acadêmica amplia e potencializa a sua formação como professor pesquisador. Cabe
ressaltar que todas estas questões eram discutidas nas reuniões pedagógicas de grupo ou de
orientação individual.
No que diz respeito a organização de eventos Campello (2000) pontua que:

Os eventos científicos vêm se consolidando como um importante espaço de
dinamização de discussões e avanços de pesquisas de uma determinada
especialidade, promovendo a integração do ensino e o desenvolvimento
cultural e científico na sociedade. Os diversos tipos de encontros científicos
variam, principalmente, em abrangência e objetivos, mas, de maneira geral,
exibem uma estrutura semelhante que adquire singularidade de acordo com a
dimensão projetada (CAMPELLO, 2000, p. 48).

Nessa perspectiva, o PALLE, a cada ano, promove um evento para tratar sobre a
formação de professores de línguas estrangeiras. Neste contexto, é possível para os bolsistas
compreender como se dá a dinâmica da organização de um evento, seja no trabalho como
monitor, na escolha e discussão do tema do evento e das palestras que ocorrerão no evento,
assim como conhecer e contatar os teóricos e profissionais que participarão do evento, além
da dinâmica de estruturação: disponibilidade de salas, teatro, anfiteatro, auditório; recursos
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tecnológicos, tais como: data show, notebook, caixa de som, microfone, quadro, piloto; coffee
break; suporte aos palestrantes e aqueles que vão apresentar seus trabalhos, atuar como
monitor, dentre muitos outros aspectos.
Conforme pontua La Paz: “então, nos eventos a gente está por dentro também da
organização, a gente estava ali, um na inscrição, um organizando ali, aqui...” (entrevista
narrativa, 2019). Em consonância com tal narrativa, PARAGUAI (entrevista narrativa, 2019)
diz que “participar desses eventos foi importante até para entender o que era organizar um
evento, como que era a logística toda de pensar em evento, de pensar no público, pensar na
formação mesmo”.
Sobre a questão da apresentação de trabalhos em eventos, posso considerar uma
iniciativa bastante válida, pois colocou as bolsistas em contato em mais uma atividade que
promove a pesquisa em um contexto diferente. A possibilidade de apresentar trabalho
desenvolve a autonomia e a autoconfiança das colaboradoras, uma vez que elas se veem como
protagonistas deste processo, além de responsáveis e produtoras de seu trabalho investigativo.
É o que narra Bolívia: “o que me marcou muito foi a questão do evento do PALLE,
que além da gente tá organizando, a gente apresentou trabalho, eu apresentei meu trabalho pra
pessoas que vieram de outros estados do Brasil, então isso me marcou muito, para meu
currículo.” (BOLÍVIA, entrevista narrativa, 2019)
Diante disso, faz-se necessário familiarizar as bolsistas sobre a dinâmica da
apresentação de um trabalho em evento. Em sua maioria, há a necessidade de elaboração de
resumos para submissão da proposta de trabalho para aprovação da comissão científica do
evento, além da produção de slides para apresentação e alguns que facultam ou exigem a
produção de artigo científico.
Dentro dessa dinâmica é perceptível a presença de gêneros discursivos que caminham
na perspectiva do letramento acadêmico e muitas são as dificuldades dos estudantes em se
adaptar a esse novo tipo de discurso. Para Bakhtin (2003, p. 125) o discurso é uma construção
social, realizada por indivíduos em interação em um contexto sócio histórico determinado.
Assim, os gêneros discursivos tornam-se incontáveis, pois vão se remodelando, se
reinventando de acordo com a necessidade do contexto da sua utilização e das transformações
e necessidades sociais. Como o que aconteceu com a carta, o telegrama que evoluíram para email, mensagens de texto e aplicativos de redes sociais, tais como: whatsapp, instagram,
messenger, facebook, telegram, etc.
A partir do contexto universitário, são então apresentadas às bolsistas novas formas
de aprender a escrever, ler, aprender, interagir e vivenciar a universidade com fins específicos
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através de diferentes propostas de atividades pedagógicas ou acadêmicas, seja através da
extensão, da sala de aula, da pesquisa e de tantas outras possibilidades no contexto
universitário. Fischer (2007, p. 182) afirma que “o letramento acadêmico pode ser definido
como sendo um desenvolvimento contínuo de conhecimentos sobre as diferentes formas de
interação com os gêneros próprios do discurso acadêmico.”
As práticas de letramento acadêmico, estas são muito importantes para os indivíduos
que ingressam nas instituições universitárias, visto que o exercício e o uso de gêneros
discursivos que perpassam esse tipo de letramento são essenciais e movem o contexto
universitário.

Barton e Hamilton (2000, p. 21), compreendem que a Universidade é

constituída por diversas práticas sociais, na qual emergem diversos gêneros. Além de
reconhecer a sua importância, essas práticas potencializam o amadurecimento acadêmico dos
estudantes que aprendem a transitar e a produzir os mais distintos tipos de discursos orais ou
escritos, nos mais variados contextos, quer sejam educacionais, quer sejam profissionais.
Para finalizar, a participação em eventos, seja como ouvinte, na organização de
eventos ou com apresentação de trabalho, estas oportunidades são situações para discutir,
aprender, (re)construir, rever as práticas e conceitos cristalizados, é um momento de dar uma
nova forma à sua prática docente e às suas concepções sobre o processo de ensino e
aprendizagem de línguas. A narrativa de Buenos Aires traz a seguinte informação sobre o
último evento do PALLE, realizado em outubro de 2019:

A gente apresenta trabalhos, inclusive teve esse que passou... e foi um
evento muito importante, porque ele descontruiu por exemplo a concepção
de ensinar línguas... que você ensinar não é construir conhecimento para o
outro, a questão de falar uma segunda língua, que nem sempre você precisa
falar como um nativo, então foi um fato que contribuiu bastante para
formação da gente como bolsista. (BUENOS AIRES, entrevista narrativa,
2019)

Democratizar o ensino superior é também criar condições para que os futuros
professores compreendam e vivenciem o máximo de oportunidades dentro da dinâmica da
universidade, assim sendo, incentivar e possibilitar ações onde os estudantes deem
continuidade à sua formação através da pesquisa e divulgação do conhecimento científico
produzidos por eles próprios, de maneira que possam realizar as suas atividades atendendo
aos requisitos de cada gênero discursivo seja oral ou escrito estendendo ao contexto das
disciplinas do curso e demais atividades acadêmicas. Por fim, destaco a importância do
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PALLE em inserir as bolsistas na realidade acadêmica através de práticas que buscaram
aproximar-se cada vez mais de situações reais.
Aqui, então, finalizo a análise das narrativas junto aos elementos da unidade de
análise temática que emergiram nesse movimento de compreensão do processo formativo
inicial de professores de língua espanhola, através do contexto da extensão universitária. E a
seguir, as considerações finais a partir de uma possível leitura e/ou desfecho para a trama aqui
narrada e encenada, uma vez que essa pesquisa traz grandes contribuições para o campo, mas
também pode ser vista através de outras lentes, perspectivas e enquadramentos, já que aqui
não houve a pretensão de esgotar as múltiplas possibilidades de olhares e compreensões.
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5. POSSÍVEIS (RE)LEITURAS E DESFECHOS PARA ESTA TRAMA

Aqui, formalmente, no papel finalizo esta pesquisa. Entretanto, sinto que esse
movimento investigativo seguirá ecoando em mim, uma vez que como autora dessa pesquisa,
gostaria de considerar e ressaltar o papel que ela ocupa como um espaço de produção
científica que também forma, transforma e reverbera na vida pessoal e profissional daquela
que a construiu, sobretudo porque me acompanha no cotidiano do meu fazer docente.
Sendo assim, sinto este lugar como um potencializador para a (auto)formação dos
sujeitos pesquisadores, neste caso, professores que abraçam uma pesquisa que está voltada
para a escuta sensível, narrativas (auto)biográficas, histórias de vida e formação e levam em
consideração estes aspectos no cotidiano do seu labor.
Foi a partir da construção de um movimento de vai e vem, desde as leituras teóricas,
que teve a sua culminância a partir da produção das entrevistas narrativas que, ao serem
realizadas, simultaneamente, eu, como pesquisadora, me via em tantas outras histórias de
vida-formação-profissão das colaboradoras que vieram antes e depois de mim, atuar no
PALLE.
Ao passo que as entrevistadas relatavam suas experiências, eu revisitava minhas
memórias, acionava, despertava, trazia à tona memórias outras que estavam esquecidas e as
ressiginificava, bem como me questionava em relação ao que fui, ao que hoje sou e ao que
posso ser, uma vez que as narrativas possuem uma capacidade transformadora, pois
mobilizam ambos os lados: o de quem narra e o de quem ouve ou lê.
Além disso, pude contar com a reverberação do intercruzamento das narrativas,
histórias de vida e formação que se aproximavam, comungavam de muitos aspectos, mas que
também tinham suas singularidades, uma vez que, conforme mostrou essa pesquisa, por mais
que as experiências tenham se desenvolvido no mesmo tempo cronológico e espaço, as
colaboradoras traziam consigo as suas identidades que estão em constante processo de
transformação, imbricadas em suas subjetividades e que certamente influenciaram na forma
de ressignificar as experiências.
No que diz respeito à questão suleadora, a mesma obteve resposta no campo e os
objetivos propostos também foram alcançados. Ambos giraram em torno da compreensão de
como se dá o processo de formação inicial de professores de língua espanhola dentro da
extensão universitária e das contribuições e experiências formativas que ela traz para os
licenciandos e bolsistas do PALLE de língua espanhola. Nesse contexto, dentro dos meus
objetivos e questão de pesquisa junto às colaboradoras consegui desvelar regularidades e
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irregularidades de experiências, itinerários e de práticas formativas realizadas no PALLE que
contribuíram para este processo.
Assim sendo, este trabalho trouxe contributos para as áreas em evidência, uma vez
que discutiu sobre a formação inicial de professores de Língua Espanhola na
contemporaneidade, mostrou o quanto a extensão universitária pode potencializar este
processo e o papel social e transformador que este espaço ocupa tanto para os licenciandos,
como para a comunidade externa. Todo este desenrolar se deu sob à luz da pesquisa
(auto)biográfica, através do dispositivo de pesquisa que foi a entrevista narrativa, além de
trazer questões políticas e de enfrentamento sobre o ensino de Espanhol no Brasil no contexto
atual. Sendo assim, através destes pontos abordados, essa pesquisa abre caminhos para outros
questionamentos e desdobramentos de futuras pesquisas, uma vez que ela não teve a
pretensão de exaurir o tema.
O processo de formação inicial de professores de língua espanhola aqui trazido pelas
colaboradoras me mostrou questões para as quais nós, profissionais da área, precisamos estar
atentos. É necessário incentivar e encorajar os nossos licenciandos a experienciar o máximo
de oportunidades que extrapolem o currículo do curso, sobretudo aquelas que propiciam
contextos de trabalho, público-alvo, metodologias de ensino, práticas pedagógicas e
acadêmicas distintas do que já é oferecido na grade curricular, como por exemplo, no
componente de estágio curricular.
Esses outros espaços formativos, conforme foi pontuado na pesquisa, podem ser
vivenciados por meio do PIBID, Universidade para Todos, Residência Pedagógica,
intercâmbio acadêmico, extensão universitária, dentre outros.
Essa pesquisa desvelou também que considerar o potencial da extensão universitária
faz-se urgente, pois como se pôde perceber através deste trabalho, ela também estabelece
diálogos com as outras duas pernas do tripé universitário: o ensino e a pesquisa, ainda que em
dimensões não uniformes. Por conta disso, a curricularização da extensão nos cursos de
licenciatura em Letras com línguas estrangeiras ocupa um lugar chave para o
desenvolvimento da formação de professores. Esse movimento poderá propiciar ainda muito
mais experiências e oportunidades formativas menos desiguais aos licenciandos, uma vez que
estará implementada no currículo.
Conforme foi apresentado na análise de dados, ao construírem o plano de trabalho,
ao participarem das reuniões pedagógicas, ao apresentarem os resultados dos seus planos de
trabalhos em eventos, além de estarem potencializando a sua formação acadêmica, as ex e
atuais bolsistas estavam realizando o movimento do professor pesquisador em formação e
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trazendo à baila os caminhos formativos, a conexão com a comunidade externa e os papeis
sociais que a extensão pôde e pode desenvolver, pois a extensão é um espaço onde a
universidade e a sociedade se articulam e estabelecem uma relação de troca e ambas ganham.
Assim, no sentido da preocupação com a formação inicial no contexto extensionista,
os grupos externos à academia que não gozam de privilégios também usufruem deste espaço
por meio do PALLE: os estudantes de escola pública, o público da terceira idade, pois a
extensão precisa, principalmente, provocar transformações sociais e de integração e
compreensão do seu entorno através de uma relação dialógica e responsável.
Diante destes resultados, percebo a contribuição desta investigação diante da
necessidade imperativa desse movimento em que prepara os sujeitos para que se tornem
professores pesquisadores, afinal, os cursos de licenciaturas também devem oportunizar
contextos em que os licenciandos, além de desenvolver-se como futuros professores possam
também compreender o que é e como se faz pesquisa, pois prática e teoria caminham e se
constroem juntas, ambas se transformam a partir das experiências e dos contextos em que se
concretizam.
Esse ponto também pode ser observado quando percebi que os temas dos planos de
trabalho converteram-se em pesquisa de trabalho de conclusão de curso das três ex-bolsistas e
quem sabe futuramente também não se converta nos futuros trabalhos das bolsistas que ainda
estão em atuação. Acredito também que essas oportunidades de pesquisa foram contributos
chaves para o ingresso na pós-graduação, uma vez que já há uma ex-bolsista no doutorado em
Estudos Linguísticos, na UEFS e outra no mestrado em Língua e Cultura, na UFBA.
Além disso, necessito enfatizar o lugar político que ocupou esta pesquisa ao adotar e
assumir o sul, ancorada no pensamento de Boaventura, como local potente e de resistência
onde atuam os professores de Língua Espanhola no Brasil. O lugar político também nos faz
pensar a quem está servindo o conhecimento produzido pelas universidades, uma vez que é o
governo quem tem direcionado, sobretudo no contexto atual, o que deve ser estudado,
investigado nas universidades e ensinado na educação básica, bem como as áreas do
conhecimento acadêmico que merecem receber financiamento e nesse caso, as Ciências
Humanas tem ficado de fora.
Esse movimento tem acontecido através de uma política excludente, onde se segue
ainda colonizando, oprimindo e silenciando os que estão no “sul”, dentro do nosso próprio
país o que pode ser representado através da oposição das metrópoles e também do próprio
governo federal atual (sociedade emancipada e que regula as leis) e dos territórios coloniais
(lugar dos marginalizados que é apropriado, explorado, silenciado e violentado).
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Toda essa discussão demonstrou e trouxe à tona na pesquisa a necessidade de insistir
na luta e resistência por nossa identidade enquanto América Latina, ainda que práticas
neoliberais intentem submergir a nossa língua-cultura, a nossa história, os nossos povos
originários, dentre outros fatores. Essa tentativa de silenciamento e de apagamento em um
campo de disputa foi ilustrada em vários pontos da dissertação desde os desafios enfrentados
pelos professores, sobretudo após a revogação da Lei 11.161/2005 e da nova Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), onde em um espaço de poder a hegemonia da língua inglesa
ocupa um espaço e condição de privilégio e o Brasil se coloca de costas para a língua
predominante na América. Vejo essa ação como fruto de uma globalização perversa e por que
não classificar como uma ação necropolítica, já que busca submergir, aniquilar as línguas que
possuem menor expressão em números e de poder econômico, sobretudo a dos povos
originários e dos demais povos do globo tido como subalternos.
Outro aspecto trazido à baila para a reflexão das universidades e dos cursos de
licenciatura em Letras com Espanhol e demais línguas foi a questão da popularização do
ensino de línguas estrangeiras no Brasil, o que se faz urgente, sobretudo nas escolas públicas e
também através das universidades por meio das ações extensionistas, sobretudo agora com a
possibilidade de atividades promovidas através da curricularização da extensão, uma vez que
é a forma de permitir com que as camadas populares tenham acesso ao direito de aprender
algo que comunga com a sua história e com a identidade cultural do seu povo.
Além disso, a abertura dessa possibilidade permite com que sujeitos em condição de
vulnerabilidade social tenham oportunidades maiores e melhores para ingressar no mercado,
apropriar-se de diversos espaços e aprendizados que requerem o conhecimento de uma língua
estrangeira, além de contribuir com a sua formação pessoal, cidadã e ampliar sua percepção e
a sua relação com o mundo pelo viés da interculturalidade. Assim, o acesso à aprendizagem
de línguas estrangeiras, neste caso, de Língua Espanhola, não deve ser um privilégio, mas
uma atividade que deve ser democratizada e popularizada.
A partir da discussão que eu trouxe aqui, e dos dados trazidos pelas colaboradoras,
evidencio a necessidade de uma formação de professores cada vez mais voltada a uma postura
para a construção de uma identidade docente que saiba ensinar e agir de maneira intercultural
na sala de aula, a fim de propiciar um ensino de línguas e a promoção do uso e construção de
materiais didáticos, a partir dos quais os alunos possam compreender e saber lidar com a
diversidade tanto na escola como fora dela. Dessa forma, também estarão contribuindo para a
construção de um mundo mais pacífico, onde haja mais respeito pelas diferenças, onde se
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favoreça o convívio da heterogeneidade e a integração, harmonização e valorização e
convívio pacífico das mais distintas e subalternas culturas.
Esse trabalho investigativo também me trouxe a possibilidade de perceber e conhecer
quantas práticas formativas podem ser desenvolvidas e ampliadas além do currículo de
graduação. Os currículos precisam ser revistos a fim de promover uma formação onde os
licenciandos de Letras com Espanhol consigam atribuir sentido à teoria e à prática.
As práticas educativas junto aos estágios supervisionados precisam ser cada vez mais
aprimoradas. Por conta disso, este trabalho tem a sua relevância para os professores
universitários que trabalham com a formação inicial, sobretudo aqueles que são responsáveis
pelo componente curricular de estágio supervisionado. Entretanto, cabe ressaltar que esses
profissionais devem estar atentos à importância e ao diálogo que esta disciplina deve manter
com as outras disciplinas do curso, uma vez que o componente de estágio não se sustenta
sozinho, a fim de que se possa propiciar uma formação acadêmica realista, viva,
contemporânea e que também se preocupe em atender às necessidades formativas.
Percebi através das narrativas, sobretudo no caso das ex-bolsistas, o quanto o
currículo tem suas limitações e, consequentemente, os licenciandos necessitam buscar outras
alternativas para complementar, amadurecer e diversificar a sua formação, no caso deste
estudo que foi através da extensão universitária, um lugar que que deve ter o seu potencial
reconhecido e o seu trabalho e permanência ampliado, valorizado e colocado em pauta na
formação inicial de professores, principalmente no contexto atual com a curricularização da
extensão.
Todo ser humano traz consigo a sua história de vida, construída a partir de suas
experiências com o meio e com os sujeitos, e junto com ela surge o seu conhecimento, a sua
leitura e forma de ver o mundo. É a partir desse enlace que é possível perceber a história do
mundo, que é fragmentada e construída a partir da história e da forma de ver e de se relacionar
com o mundo de cada um.
Esta pesquisa me trouxe a inquietação de que precisamos ampliar o espaço de
discussão da pesquisa (auto)biográfica, de modo que os sujeitos envolvidos possam
protagonizar, contar e reinventar as suas histórias de vida-formação-profissão, pois
certamente o que trazem os seus modos de dizer reverberam no coletivo, pois narrar é uma
descoberta de si mesmo e do outro.
Assim, vejo que um ser humano e uma sociedade que não preservam, consideram e
valorizam as suas memórias não poderá rememorar, tampouco contar suas histórias e
transformá-las, muito menos permitir com que os outros conheçam o que foi o seu mundo e
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possam tomá-las como ponto de orientação para repetir o que foi positivo, ressignificar ou
reescrever novas formas de vida, inspirando novas interrogações a si mesmos e aos que
vierem posteriormente.
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APÊNDICE I

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
COMTEMPORANEIDADE – PPGEDUC (MESTRADO)
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I – SALVADOR – BA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES
HUMANOS
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº466/2012 E RESOLUÇÃO 510/2016
I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA ENTREVISTADA
Nome do Participante: _________________________________________________________
Documento de Identidade nº: ___________________________________________________
Data de Nascimento: _____ / _____ / _______
Endereço: __________________________________________________________________
Bairro/comunidade: ___________________________________________________________
Cidade: ___________________________________________________________________
Telefone: ( ) ________________________________________________________________
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:
1.
TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: O processo de formação inicial docente
na extensão universitária: narrativas (auto)biográficas de estudantes de Licenciatura em Letras
com Espanhol
2.
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Dayana Karla Barbosa da Silva
3.
ORIENTADORA: Tânia Regina Dantas
III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A
PESQUISA:
O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada: O processo de
formação inicial docente na extensão universitária: narrativas (auto)biográficas de estudantes
de Licenciatura em Letras com Espanhol de responsabilidade da Mestranda Dayana Karla
Barbosa da Silva do curso de Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC)
da Universidade do Estado da Bahia. A seguir, apresento informações sobre a pesquisa:

A pesquisa tem como objetivos:
Primário:
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Compreender o processo inicial de formação docente de graduandos da Licenciatura em
Letras com Espanhol, da Universidade Estadual de Feira de Santana, através de uma
investigação que emprega como estratégia de pesquisa as narrativas (auto)biográficas, em um
programa de extensão universitária.
Secundários:
Analisar as narrativas (auto)biográficas de bolsistas do PALLE, a fim de desvelar informações
e experiências que contribuam à formação inicial docente do professor de língua espanhola;
Entender os percursos desenvolvidos pelos sujeitos investigados no seu processo de formação
inicial, quais os itinerários percorridos, similitudes e divergências, através das narrativas
(auto)biográficas;
Recolher narrativas (auto)biográficas para apontar possíveis caminhos que possam contribuir
com a formação inicial docente de professores de língua espanhola.
A realização desta pesquisa poderá trazer benefícios contribuindo para as discussões sobre a
formação inicial docente de professores de língua espanhola, a partir da extensão
universitária, de maneira a trazer elementos que levem à compreensão do processo que o
envolve e suas eventuais consequências.
Além disso, o uso do dispositivo das entrevistas narrativas permitirá que os sujeitos
colaboradores, através das suas memórias revisitadas, reflitam sobre sua própria prática e
possam ressignificá-la, bem como perceber a importância de sua participação no PALLE para
a sua formação e para a construção da história deste programa.
Acrescenta-se também que esta pesquisa nos permitirá conhecer e fortalecer o potencial da
extensão universitária para a formação inicial de estudantes de licenciatura, sobretudo de
línguas estrangeiras, assim como contribuir com o banco de pesquisas sobre o histórico
formativo docente do Núcleo PALLE e sobre os desafios da atual conjuntura do ensino de
língua espanhola no Brasil.
IV. ESCLARECIMENTO SOBRE A PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA
Sua participação é voluntária e não haverá nenhum gasto ou remuneração resultante dela.
Garantimos que sua identidade será tratada com sigilo e, portanto, o (a) senhor (a) não será
identificado (a), apenas se concordar com a identificação. Sua recusa em participar da
pesquisa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição.
Quaisquer dúvidas que o (a) senhor (a) apresentar serão esclarecidas pela pesquisadora e, caso
queira, poderá entrar em contato também com a professora orientadora ou com o Comitê de
Ética da instituição. Esclareço ainda que de acordo com as leis brasileiras o (a) senhor (a) tem
direito a indenização caso seja prejudicado (a) por esta pesquisa. O (a) senhor (a) receberá
uma cópia deste termo onde consta o contato dos pesquisadores, que poderão tirar suas
dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.
Caso aceite, o (a) senhor (a) será entrevistado (a) e essa entrevista será gravada em áudio.
Devido à exposição de sua história de vida o (a) senhor (a) poderá sentir-se emocionado (a),
ansioso (a), ou chorar por relembrar e relatar suas memórias. Portanto o risco da pesquisa será
o de causar emoções/sentimentos que podem surgir no processo de entrevista. Entretanto,
comprometo-me a agir de forma sensível e equilibrada frente às suas emoções garantindo-lhe
o tempo e atenção necessária.
V. CONTATO DOS PESQUISADORES
Dayana Karla Barbosa da Silva (Mestranda Responsável pela pesquisa)
Endereço: Rua Escalada, 106, Gabriela Telefone: (75) 99135-9498
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E-mail: dayanakarla@gmail.com
Tânia Regina Dantas (Orientadora) – PPGEduC (UNEB) - Universidade do Estado da Bahia –
UNEB, Prédio de Pós-Graduação - 1º Andar, Avenida Silveira Martins, 2555 Cabula,
Salvador, Bahia, Brasil - CEP.: 41.195-001. Telefones: (71) 3117-2394 ou (71) 3117- 2404
VI CONTATO DO COMITÊ DE ÉTICA
Comitê de Ética em Pesquisa - Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA. CEP:
41.150-000. Tel.: 71 3117-2200.
VI. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Após ter sido devidamente esclarecido (a) pela pesquisadora sobre os objetivos, benefícios e
riscos de minha participação na pesquisa intitulada: O processo de formação inicial docente
na extensão universitária: narrativas (auto)biográficas de estudantes de Licenciatura em Letras
com Espanhol, e ter entendido o que me foi explicado, concordo em participar sob livre e
espontânea vontade, como voluntário (a) consentindo que os resultados obtidos sejam
apresentados e publicados em eventos, artigos científicos e livros desde que a minha
identificação não seja realizada e assinarei este documento em duas vias sendo uma destinada
ao pesquisador e outra via a mim.

Nome
fictício
escolhido
pelo
(a)
entrevistado
_____________________________________________________________________

(a)

Ao levar em consideração o valor inestimável existente nas histórias relatadas e ter
consciência de que as memórias registradas na entrevista são resultado de minhas vivências
enquanto
pessoa
e
bolsista
do
Núcleo
PALLE,
eu,
___________________________________________________ autorizo que meu nome seja
utilizado na pesquisa.
Salvador – BA, ______ de _________________ de 2019

_____________________________________
Assinatura da participante da pesquisa

______________________________________
Assinatura da Pesquisadora

______________________________________
Assinatura da Professora Orientadora da Pesquisa

