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O Estágio Supervisionado é prática obrigatória no curso de Letras do CESUMAR, e objetiva oferecer ao
futuro licenciado um conhecimento da situação de trabalho diretamente em unidades escolares dos sistemas de
ensino com o intuito de avaliar suas competências frente a situações reais de trabalho. Outrossim, propiciar ao
acadêmico a possibilidade de verificar, em si e no outro, a realização de competências exigidas na prática
profissional, especialmente quanto à regência. Como aluno do referido Curso, busca-se – neste trabalho –
relatar parte das experiências adquiridas quando do cumprimento desta prática. Nesta etapa, através de aulas
ministradas pela professora coordenadora do estágio, buscou-se o caminho do resgate das fundamentações
teóricas que embasassem todo o trabalho prático a ser desenvolvido nas salas de aula, como também a postura
do professor diante da relação entre professor/aluno; aluno/professor; aluno/escola; aluno/texto e
aluno/material escrito, buscando fornecer subsídios que possibilitassem o desenvolvimento de atividades nas
aulas de Língua Portuguesa que priorizasse a formação de um cidadão ativo que compara, exclui, ordena,
categoriza, reformula, comprova, argumenta e conclui. Concomitante ao exposto o aluno-estagiário realizou
um período de prática investigativa, em que permaneceu por 10 h/a em sala de aula observando: a prática
docente de outro profissional; o enquadramento disciplinar dos alunos; as habilidades e competências exigidas
do profissional de Letras; nível cognitivo e lingüístico do aluno, etc. para que, a partir de então, pudesse
elaborar seu próprio planejamento de aula. Dentre as atividades desenvolvidas, separamos especificamente –
para esta apresentação – Literatura Brasileira, o período trabalhado foi O Modernismo. Percebeu-se, nesta
ocasião, um certo descaso com os textos literários e, a desmistificação dos referidos textos como algo sem
muito valor foi outro alvo. Para tanto, procuramos extrair de textos literários o máximo de
interdisciplinaridade possível, mostrando assim – como exemplo – que é possível estudar história, geografia,
sociologia e psicologia, através dos textos literários. 
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