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Resumo 

 

O tema deste estudo será relativo à formação de professores, mais especificamente 

sobre a metodologia utilizada por estes em sala de aula. A proposta deste trabalho é 

apresentar o estudo em fase inicial sobre as possibilidades da disciplina de 

“Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa II” ofertada aos alunos do 4° ano do 

curso de licenciatura de Letras Vernáculas e Clássicas, da Universidade Estadual de 

Londrina, no que diz respeito ao preparo em relação ao estágio, o qual deve 

proporcionar situações didáticas nas quais os futuros professores utilizem os 

conhecimentos que aprenderam e, ao mesmo tempo, possam mobilizar outros, 

oriundos de diferentes experiências. Para isto, será desenvolvida uma pesquisa, 

qualitativo-exploratória, utilizando-se como instrumento de coleta de dados um 

questionário que será aplicado aos alunos, sujeitos da pesquisa e um roteiro de 

entrevista aos professores responsáveis pelo estudo. O principal objetivo será 

verificar em  que medida a disciplina contribui para o aprimoramento da prática 

exercida no estágio, a partir pressupostos teóricos abordados na referida disciplina, 

com intenção de reconhecer a importância dessas teorias para a formação de 

professores 

Palavras-chave: Formação de Professores. Metodologia de Ensino. Teoria e Prática 

no estágio. 
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Introdução 

A preocupação e o interesse em estudar sobre metodologia de ensino da 
autora surgiu no momento de sua graduação, pois sentiu grande necessidade de 
maior orientação em suas práticas de estágio, nas quais teve muita dificuldade por 
lidar com uma realidade diferente do que se tratava na disciplina. 

Entende-se metodologia não só como a teoria passada pelo docente, mas 
também como a sua própria prática, no papel de professor dentro da sala de aula, 
sua postura, seus “métodos”, estratégias, resultando, desta forma, a observação e 
avaliação do aluno, que muitas vezes utiliza as ações deste professor como 
exemplos para a elaboração do seu plano de aula. 

Portanto, a seguinte pesquisa, As contribuições das teorias da disciplina de 
Metodologia de Ensino para práticas de estágio dos alunos do 4° ano do curso de 
Letras Vernáculas e Clássicas, como já indicado no título, visa mostrar as teorias 
utilizadas pelo docente responsável, e em que medida elas ajudam o graduando, 
futuro docente, a realizar a sua prática de estágio nas escolas. 

Com este fim, utilizou-se, como base para este estudo, autores como 
Mizukami (1986), Cunha (2001) e Oliveira e Alencar (2007) para demonstrar a 
abordagem e estratégias utilizadas, e como direcioná-las para uma aprendizagem 
significativa. 

A pesquisa baseia-se no interesse da autora em aprofundar seu 
conhecimento na área de Metodologia de Ensino, objetivando, com este estudo, 
apontar, por meio da exposição da ementa da disciplina e da aplicação de 
questionário realizado com os alunos pesquisados, qual a sua importância para essa 
prática e em que medida essas teorias favorecem no momento em que eles atuam 
como professores. 

 
Metodologia 

Partindo da problemática: em que medida os conteúdos teóricos da disciplina 
de metodologia favorecem a prática dos graduandos, futuros professores, em sala 
de aula, faz-se necessário executar uma pesquisa qualitativo-exploratória. 

Para isso, busca-se, de modo introdutório, investigar informações sobre o 
tema metodologia de ensino em autores pesquisadores, expondo seus conceitos, 
discutindo as suas principais ideias sobre o tema, para em seguida apresentar a 
ementa da disciplina, em que serão apontadas as teorias escolhidas para o estudo 
de tal disciplina; posteriormente, identificar os sujeitos da pesquisa –, conversar com 
o docente responsável pela disciplina, com a intenção de conhecer as estratégias 
que ele utiliza na sua prática docente, e por fim aplicar um questionário aos 
graduandos, por meio do qual objetiva-se responder a problemática indicada. 

O instrumento primordial desta pesquisa é o questionário, pois por meio dele 
será possível identificar as respostas dos alunos em relação às teorias utilizadas, e a 
partir de tais respostas tornar possível responder à questão proposta pela autora. 

Referencial Teórico 

Antes de iniciarmos o estudo da literatura pesquisada, é importante ressaltar 
que nesta pesquisa a metodologia será trabalhada como ferramenta para a 
formação de professores, ou seja, abordar-se-á somente a metodologia de ensino 
no âmbito da prática de docência. 
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A partir desta observação, inicia-se este tópico apresentando o conceito de 
dois termos: método e metodologia. Conforme apontado no dicionário de Língua 
Portuguesa Houaiss (2008, p. 502), método é: “procedimento, técnica ou meio para 
se atingir um objetivo [...] processo organizado de ensino, pesquisa, apresentação 
etc. [...] modo de agir [...] maneira sensata de agir; cautela [...]” (grifos da autora), 
enquanto que metodologia é considerada “conjunto de métodos, princípios e regras 
empregados por uma atividade ou disciplina”. Com isso, entende-se que método, no 
campo da presente pesquisa, é o modo como o docente age, suas atitudes, e a 
metodologia é a forma ou organização dos princípios que este docente apresenta. 

Relativo a estes conceitos, assemelha-se ao que Mizukami (1986) aponta, 
pois esta autora observa que há algumas abordagens prontas, que apresentam com 
clareza seus referenciais, no entanto ela diz que há também os que seguem 
modelos, ou imitações, ou seja, pode-se mudar os princípios a partir do outro, da 
abordagem do outro. Isso pode ocorrer na formação dos professores, tanto na 
disciplina de metodologia quanto em outras, em que o aluno, mesmo seguindo o que 
acha certo utilizar como método, observa as ações do “outro”, no caso o professor, 
utilizando-o como modelo a ser seguido. Mizukami (1986, p.13) discorre ainda que 

 
[...] a ênfase [da transmissão de conhecimento] é dada às situações 
de sala de aula, onde os alunos são instruídos e ensinados pelo 
professor. Comumente, pois subordina-se a educação à instrução, 
considerando a aprendizagem do aluno como um fim em si mesmo: 
os conteúdos e as informações tem de ser adquiridos, os modelos 
imitados (1986, p.13). 

 

Continuando na perspectiva de observar as ações do docente, Cunha (2001, 
p. 104) explica que: 

 
[...] mais do que os princípios teóricos que aprenderam, na definição 
de sua docência os professores inspiram-se nas práticas escolares e 
acadêmicas vividas. A lembrança de antigos professores e a 
localização de experiências marcantes na história dos docentes são 
inspiradoras das suas escolhas e concepções. 

 

A autora continua expondo ainda que: 
 

[...] a forma como se transmite o conhecimento pode ter mais 
significado do que o próprio conhecimento, porque ela é dependente 
da base material da sociedade, produzindo a consciência dos 
sujeitos, na simbiose entre o coletivo e o individual onde os níveis 
macro e micro se relacionam. Não são os conteúdos ou as 
informações que carregam as relações sociais que geram a 
reprodução social ou cultural, mas a forma de transmissão, entendida 
como a teia de relações de poder e de subjetividades que a 
permeiam. Os Cursos de Licenciatura não se definem apenas pelo 

currículo explícito.3 

 

Entende-se que há uma harmonia na fala das ideias apresentadas pelas autoras, e 
que há uma possível concordância de que é preciso apresentar as teorias 
relacionadas à aula por meio de um bom método, o qual deve ser escolhido pelo 
próprio docente. 

 

3 Idem. 
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Seguindo com o mesmo pensamento, tem-se a pesquisa de Oliveira e 
Alencar (2007), em que são apresentados métodos criativos na formação e atuação 
do docente. Desta forma, destaca-se uma fala muito importante dos autores, quando 
discorrem que: 

 
[...] é preciso que os cursos formadores de professores, nas 
instituições de educação superior, conscientizem os futuros 
professores da importância da criatividade para si próprios e para os 
alunos que formarão, colocando a criatividade como instrumento do 
ensino-prendizagem e como mola-mestra de respostas inovadoras e 
soluções desse novo contexto mundial. A ação educativa deve 
acompanhar a dinamicidade e o momento de transformação do 
mundo atual. Professores criativos passam para seus alunos esse 
espírito criativo; cabe-lhes estimular o potencial criador de seus 
alunos, contribuindo para que se constituam homens criativos no 
futuro (OLIVEIRA; ALENCAR, 2007, p. 224, grifos da autora). 

 

Desta forma, pensa-se em “conscientização” do professor, mostrando assim a 
importância da criatividade do aluno (futuro docente) ao atuar em sala de aula. 
tentando desenvolver nesse uma aprendizagem significativa, estimulando-os para a 
busca de mais conhecimento. 

Portanto, pretende-se realizar a pesquisa baseando-se nas literaturas 
apresentadas, aprofundando e expondo mais o conhecimento sobre o tema 
abordado, com propósito de responder a hipótese apresentada. 
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