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A PRÁTICA DE ENSINO E O PROJETO DE EXTENSÃO, “ESCOLA
LABORATÓRIO UMA ALTERNATIVA DE MELHORIA DE QUALIDADE DO
ENSINO FUNDAMENTAL:” CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES DE
INOVAÇÃO PEDAGÓGICA.
Marise Marçalina de Castro Silva Rosa - UFMA

RESUMO
Este estudo trata de uma experiência de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão por meio do Projeto Escola Laboratório: uma alternativa de melhoria de
qualidade do ensino fundamental. Caracteriza-se como uma experiência formativa
voltada para a produção/apropriação de saberes docentes sobre a aquisição da leitura e
da escrita por crianças e estagiários/as que procuram dar sentido às práticas de
extensão, ensino e pesquisa como forma de alargamento da universidade através de
num diálogo com os saberes escolares e culturais. Situam-se as concepções de estágio e
os fundamentos teóricos que norteiam os saberes, dizeres e fazeres dos agentes sociais
partícipes da experiência. Objetiva-se com este painel, discutir os dados apresentados
numa tese de doutorado defendida em 2010 sobre o projeto citada, bem como, as
constatações percebidas na realidade escolar. Destacam-se, em relação ao estágio
supervisionado, os projetos de intervenção como dispositivo de formação, elaborados
pelos futuros estagiários, visando o processo de ensino e de aprendizagem das crianças
da escola pública, campo de estágio, com dificuldades de aprendizagem da leitura e da
escrita. Faz-se análise sobre os saberes produzidos no campo didático e teórico
metodológico pelos futuros professores. Conclui-se discutindo os resultados do estudo e
apresentando proposições que indicam que a prática de ensino mediada pela extensão
universitária revela-se como uma prática de inovação pedagógica no campo acadêmico
e como ação formadora colaborativa que dá sentido e produz saberes docentes
marcadamente éticos, humanizantes, além de revelar-se como possibilidade real de
melhoria de qualidade do ensino fundamental da escola pública.

PALAVRAS-CHAVE: Prática de Ensino. Extensão Universitária. Alfabetização.

A boniteza da prática docente se compõe do anseio vivo de competência do
docente e dos discentes e de seu sonho ético. Não há nesta boniteza lugar para
a negação da decência, nem de forma grosseira nem farisaica. Não há lugar
para puritanismo. Só há lugar para pureza (Freire, 1996, p 37).

1 INTRODUÇÃO

A prática de ensino, desenvolvida no projeto em análise, é mediada por
atividades de extensão universitária articulada ao ensino e à pesquisa. Nesse sentido,
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analisa-se: Como os futuros professores, na condição de estagiários, se apropriam dos
saberes pedagógicos no processo de aprender a ensinar, por meio de atividades de
extensão universitária? Ou ainda, qual o lugar da extensão universitária na formação de
professores para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental? O estágio supervisionado
que articula ensino e extensão, em bases investigativas e colaborativas, produz a
melhoria de qualidade das práticas pedagógicas, tanto para ensinantes como para
aprendizes?
Tais questionamentos permitiram ao longo de minha experiência formadora,
construir um conhecimento teórico acerca da prática de ensino articulada á extensão
universitária por meio de projetos de intervenção numa perspectiva investigativa no
curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão nos últimos 17anos. Esse
processo de produção de saberes experenciados no cotidiano escolar permitiu que
compreendêssemos a natureza da prática pedagógica, os limites e incompletudes de uma
formação inicial. Bem como, algumas certezas nesse campo, o reconhecimento da
importância do estágio de futuros professores ser desenvolvido por meio de projetos:
extensão, pesquisa e intervenção; A relevância para o processo de ensinagem, de
supervisores de estágio/professores formadores, compreenderem o momento da prática
de ensino como um momento de rupturas, descobertas, construção de identidades,
inquietudes e produção de saberes com significação e sentido.
Sendo assim, a experiência dos supervisores docentes sobre a escola pública
com toda a sua complexidade, funções, desafios e metas em função de sua realidade e
necessidades vigentes, são determinantes, pois conhecer os professores, gestores e
alunos do ensino fundamental, permitem desenvolver práticas colaborativas que
potencializam as aprendizagens dos estagiários.
Ao pensar na apresentação deste trabalho, tivemos por objetivo analisar a
experiência do Estágio Supervisionado em Magistério das Séries Iniciais mediada pela
atividades de extensão universitária no Projeto Escola Laboratório na Unidade de
Ensino Integrada José Giorceli Costa da rede estadual de educação do Maranhão. Situar
as constatações e proposições sobre a prática de ensino de professores e estagiários na
realidade escolar, configurada por inovação pedagógica no campo da alfabetização e
letramento de crianças com dificuldades na leitura e na escrita e constatada sucesso no
processo de aprendizagem destas.
Nesse sentido, situaremos a referida experiência, em seguida discutiremos
os resultados de uma pesquisa de doutorado sobre o projeto supracitado, situando as

Junqueira&Marin Editores
Livro 3 - p.005486

XVI ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino - UNICAMP - Campinas - 2012

4

constatações e as proposições que este estudo nos autoriza fazer sobre as possibilidades
de melhoria de qualidade do ensino fundamental a partir da articulação da universidade
com a escola pública por meio de projetos de extensão universitária como eixo
integrador da prática de ensino e a produção de saberes em bases colaborativas.
A proposta metodológica do Projeto Escola Laboratório fundamenta-se nas
perspectivas teóricas apresentadas na fundamentação teórica e nas concepções de
extensão universitária discutidas pelos estudiosos: Thiollent (2002), a produção de
conhecimentos no campo da extensão universitária por projetos acadêmicos, dada a sua
importância, precisa considerar o enfrentamento de alguns desafios, tais como: a
extensão como construção social, o papel da metodologia participativa nesse processo,
as dimensões crítica e reflexiva e o delineamento de um propósito emancipatório para a
extensão. Dessa forma, defende, entre outras coisas que: os projetos de extensão
adquirirão maior adequação aos objetivos de transformação social. A construção do
conhecimento ocorre em cada tipo de atividade dos projetos de extensão: (a) nos
diagnósticos e pesquisas efetuadas em comunidades ou instituições, (b) nas ações
formativas para membros dessas comunidades ou instituições, (c) nas ações formativas
para alunos, professores e técnico-administrativos da universidade, (d) nas ações
informativas ou mobilizadoras em públicos mais amplos. Objetivamente, a construção
social de conhecimento pressupõe uma interação e algum tipo de cooperação entre
diversos atores. Uma vez reconhecido isso, podemos considerar que a metodologia de
pesquisa e extensão adquire um caráter participativo. (THIOLLENT, 2002, p. 3).

2 A INDISSOCIABILIDADE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO DO CURSO DE PEDAGOGIA - UFMA

No âmbito das Instituições de Ensino Superior, apesar do imperativo
constitucional que define a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é
possível perceber a hierarquização dessas ações formadoras no campo acadêmico, das
universidades

brasileiras

como

um todo.

A questão

da

indissociabilidade,

historicamente tem representado um grande desafio para professores, alunos, gestores e
demais segmentos da comunidade universitária. O tripé ensino, pesquisa e extensão
significaram (e significam) um paradigma para as universidades no que tange ao
processo de apropriação e produção de conhecimentos. Existe um pensar relacional
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desse princípio que visa democratizar as ações e articular essas atividades nessa direção.
MARTINS (2008, p. 9) analisa o paradigma da indissociabilidade como sendo um
fundamento teórico-metodológico da construção do conhecimento na universidade.
Segundo a autora, o modelo pedagógico identificado com o princípio da
indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão afirma uma aproximação orgânica da
universidade com a sociedade, condição para uma formação teórico-crítica
indispensável ao sujeito.
O Projeto de extensão, Escola-Laboratório-uma alternativa para a melhoria
de qualidade do Ensino Fundamental, situa-se como campo e possibilidade de estágio
supervisionado dos acadêmicos de Pedagogia. É uma ação curricular que visa aproximar
de forma articulada o fundamento de indissociabilidade , o estágio supervisionado, como
componente curricular obrigatório nos cursos de formação de professores, tem a função
de reconhecer a historicidade das práticas educativas como uma prática social viva.
Sendo assim, o momento de organização da gestão de sala de aula, possibilita o
aprendizado de capacidades ligadas ao ato de ensinar, a partir do desenvolvimento de
atividades conscientes, que possibilitem aos futuros professores maior autonomia
pedagógica.
O estágio permite momentos de reflexão e escolhas teóricas pelos futuros
professores em processo de apropriação de saberes. Isto porque, ao planejarem e
colocarem em prática os conteúdos curriculares de forma consciente é possível
vivenciar situações didáticas, atividades de ensino e aprendizagem que contribuem para
a construção de saberes validados pela experiência. A escolha de uma abordagem
teórico-metodológica pelos estagiários, durante o processo formativo, permite a estes
desenvolver sua profissionalidade. Ou seja, como afirma Melo (2000, p. 100), a
atividade escolar é complexa, plena de especificidade e não se confunde com as
atividades da vida cotidiana. Ao contrário, pertence a uma esfera distinta e sua
apropriação plena exige uma atitude distinta daquela desenvolvida por ele em relação à
esfera cotidiana. Assim sendo, entendo que o estágio como espaço de construção de
experiência historicamente situada, permite aos futuros professores desenvolver
consciência crítica bem como, perceber as necessidades de sua prática a partir das
relações educativas com os alunos. Só assim, é possível compreender as especificidades
do seu fazer docente, compreendendo o que faz, por que e como faz a partir de valores
sociais marcados por uma ética própria da profissão de professor.
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Nos últimos quatro anos, o projeto em tela, vem sendo desenvolvido na
escola campo de estágio supervisionado em tempos de aula estabelecido pelas
professoras e em espaços definidos pela gestora da escola para desenvolvimento das
atividades do projeto com as crianças, do primeiro ao quinto ano, que apresentam
dificuldades de leitura e escrita ou ainda não construíram sua base alfabética.
Ao conviver na realidade escolar, constata-se que a escola possui uma
cultura organizacional própria, com seus “segredos”, códigos e formas de ser, o que faz
com que, nem sempre, os alunos estagiários e supervisores de estágio consigam fazer as
leituras adequadas em relação à apropriação dos conteúdos escolares e demais
componentes que caracterizam o cotidiano escolar e sua complexidade em termos de
compreender o funcionamento da escola. Ademais, para quem nunca ministrou uma
aula e vivenciou na prática, as atividades de ensino, como é o caso da maioria dos
alunos em formação para o magistério, o momento do estágio supervisionado
possibilita-lhes conhecer a realidade escolar e sua cultura e forma de ser. Além de
apropriar-se dos saberes relativos às atividades específicas dessa ação docente.
Para Rosa (2010), a prática de ensino no estágio supervisionado tem como
maior desafio a produção de saberes, habilidades e capacidades para a docência nos
anos iniciais do ensino fundamental pelos futuros professores emergentes do estágio.
Configurando-se, dessa forma, como um momento de muitas dúvidas, insegurança e
busca de respostas para o processo teórico-prático. Entretanto, para alguns estagiários, o
estágio é apenas mais uma disciplina a ser cursada no currículo. Assim sendo, cabe aos
professores formadores trabalharem no sentido de que todos possam se apropriar da
relevância dessa atividade no processo formativo, na construção da identidade docente e
no enfrentamento de problemas inerentes à profissão. Para tanto, a concepção de estágio
pensada, aponta para um processo investigativo para a produção da docência com base
em princípios concernentes à etnografia do fazer docente em contexto situado de uma
prática colaborativa. Segundo Rosa (2010, p.9,10 ),

É no “chão da escola”, que se concretizam as políticas públicas e se vive os
sonhos por uma educação de qualidade social e, principalmente, o jogo
paradoxal do cotidiano da escola. Por isso, é importante pesquisar, conhecer e
se perguntar sobre o ser educador comprometido com esse processo. O
estágio, situa-se como ferramenta indispensável para a formação da
identidade e desenvolvimento profissional.
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Estagiárias, professoras da escola e a professora formadora, alunos,
com demais técnicos e agentes sociais, envolvem-se num processo onde ensinantes e
aprendizes vislumbram a pesquisa como eixo metodológico capaz de produzir sentido.
Não se trata de observar, ministrar micro-ensino e ser regente de sala de aula. Este seria
um modelo artesanal, da racionalidade técnica de reprodução de modelos observados.
Contrária a essa concepção, e, pensando as possibilidades de inovação pedagógica que
podem ser vivenciadas nesse campo, destaco algumas momentos organizados para esse
estágio.
Na primeira etapa, visamos alcançar o objetivo relativo á desenvolver
práticas reflexivas no cotidiano escolar através de indagações pedagógicas, normativas
e de análises de casos, sobre situações de ensino em sala de aula, os estagiários iniciam
um processo de investigação da docência no contexto escolar, tendo como técnica a
observação participante, momento em que ele chega à escola e à sala de aula com o
olhar do viajante, é possível, assim, ver mais do que está sendo mostrado. Percebendo,
com isto, as evidências e marcas deixadas pelos agentes sociais da escola. Respeitando
a história individual e coletiva que faz parte das memórias e da cultura organizada do
lugar e de sua cotidianeidade. Nesse caso, a escola com tudo que ela representa, seus
códigos, seu nicho, suas culturas e linguagens, sua caixa preta. A sala de aula com suas
crianças, professoras e estagiários, absorvidos pela necessidade de aprender e de
ensinar, torna-se o lugar privilegiado para se inovar, crescer e fazer e desenvolver uma
prática pedagógica
A investigação sobre a história de vida das professoras, a gestão de sala de
aula, as rotinas de trabalho, o ambiente educativo, as relações interpessoais, bem como,
as crianças que (des)equilibram com suas inventividades para ser criança num lugar que
nem sempre é dela por condição. Ou melhor, apesar da escola ter sido pensada para ser
lugar de criança em muitos momentos, parece ter sido criada para os adultos dominarem
as crianças, esquecendo ser estas sujeitos de direitos e deveres responsabilizados. Essa
ação investigativa durante o estágio pode consubstanciar-se em mudanças qualitativas
nas práticas pedagógicas de futuros professores. Para Fino (2008, p. 01), “essas
mudanças envolvem sempre um posicionamento crítico, explícito ou implícito, face às
práticas pedagógicas tradicionais.” Ainda nessa fase de investigação, após coleta de
dados por meio de registros em diário de campo, entrevista semi-estruturada,
fotografias, observações naturalistas em sala de aula e reuniões com a professora
formadora, inicia-se o processo de escritura do relatório parcial do estágio para se
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apresentado e discutido coletivo. As conclusões

desse processo são aceitas como

provisórias. Logo, com a dinâmica de incompletude que é possível nesse momento. O
relatório parcial, além de ser uma narrativa de uma experiência única, vivida pelo
estagiário, apresenta um diagnóstico da sala de aula investigada, o que irá servir de base
para a fase seguinte.
A Construção da docência no cotidiano escolar significa que, se foi
desenvolvido um processo investigativo para permitir ao estagiário, conhecer a escola
naquilo que é “sagrado” para ela, a sala de aula por dentro, com o ensino e a
aprendizagem

acontecendo, com seus agentes sociais interagindo no cotidiano, o

momento seguinte seria fortalecido pelas informações e pelas capacidades que foram
apropriadas para que houvesse segurança na ação.
O Projeto Escola Laboratório consubstancia-se num projeto de extensão
universitária com o objetivo de promover, aos alunos com dificuldads no processo de
aprendizagem da língua materna, alfabetizar-se na perspectiva do letramento e, junto
com os acadêmicos de Pedagogia construírem experiências com relação de sentido no
campo da formação de professores alfabetizadores. Estrutura-se a partir da perspectiva
de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, resultante de experiência
desenvolvida ao longo de 15 anos com alunos do entorno social de Universidade
Federal do Maranhão.
Compreendendo dessa forma, que essa questão se insere no arcabouço de
Direitos Humanos em educação por possibilitar que crianças e pré adolescentes com
transtornos diversos, dificuldades de aprendizagens e pertencentes a um grupo social
com baixo poder aquisitivo se apropriem da leitura e da escrita numa dimensão
significativa. Nessa perspectiva, fundamenta-se numa extensão universitária crítica, na
Pedagogia Freinet, e na Teoria Histórico Cultural de Vigotski, Leontiev. O francês Élie
Bajard, oferece importante referencial sobre a leitura e escuta de texto. Ancora-se,
ainda, na perspectiva da alfabetização como instrumento cultural complexo (Mello),
visando alfabetização e letramento de meninos e meninas com alta vulnerabilidade
social, matriculadas na escola pública. Baseia-se na metodologia de Projetos de
intervenção como dispositivo de formação, priorizando as seguintes Atividades:
atividade diversificada; em grupo, individual/tutoria, light, e coletiva, aula passeio
dentre outras, desenvolvidos na sala do projeto. Situa-se nesse contexto, a prática com
inovação pedagógica sistematizada pela autora, Rosa 2010, organizada e desenvolvida,
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por esta e estagiários em docência, em cinco momentos distintos durante um tempo
estabelecido e consensuado com escola. Assim, são duas possibilidades de melhoria da
qualidade do ensino fundamental.
Nesta

última,

tais

momentos,

consubstanciam-se

nos

seguintes

procedimentos: 1º. Momento: Entronização, preparação e acesso à livros e a portadores
de textos diversos visando o desenvolvimento de uma experiência direta com a cultura
letrada e dessa forma a apropriação dessa cultura. Nessa perspectiva, os dois alunos em
processo de alfabetização e sob tutoria de uma estagiária, manuseiam os livros e
materiais disponibilizados, folheiam, fazem antecipações, conversam entre si, riem, se
encantam com as imagens e, nesse momento, são estimulados negociarem entre si o
que será lido. Assim, no 2º momento, a tutora inicia a exploração dos elementos gráficos
e

ilustrativos do texto, autores, editora, dentre outros, em

seguida, ler o texto

pausadamente, apontando para o que está sendo lido.
Os alunos colocam-se em posição de escuta. No 3º. momento, das duas
crianças em prática de tutoria, uma é desafiada a ler sozinha o texto, anteriormente lido
pela professora e pelo/a colega. Nesse momento duas pessoas escutam o que ela
consegue ler, do jeito que sabe. No quarto momento, esse ato de leitura se repete com a
outra criança participante dessa perspectiva de triangulação do ato de ler, sempre com a
valorização do ato de escuta. Num 5º. Momento, a professora faz leitura conjunta.. Ou
seja, Ninguém ler sozinho, a tutora vai ler junto com uma delas. E, depois repete essa
ação com a outra criança. Em tese, esse momento, é de apoio ao ato do leitor que
participou de um evento de letramento onde todos leem, escutam e,de acordo com suas
possibilidades, vão se apropriando de informações por meio de uma experiência direta
com o ato de ler lendo. Resultante de um esforço intelectual que, com base na
afetividade dos agentes sociais do projeto para com as crianças o ler, decifrar e
compreender ganha contornos de atos de

leitura por triangulação e forte

intencionalidade.
Nessa perspectiva, o último momento é, de forma coletiva, a discussão
dialógica visando a busca de compreensão e entendimento do que foi lido, para então,
finalizar com a escrita, reescrita ou ilustração do que foi lido. As crianças gostam
muito, quando, mais uma vez, são desafiadas a produzirem uma escrita do que foi
apropriado. Tornarem-se leitoras/autoras/produtoras de seus próprios textos, ou de textos
“escutados” por meio de uma relação de significação e sentido. Os resultados dessa
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prática pedagógica tem demonstrado que esse tempo, 50m, destinados a essa atividade
de tutoria e atendimento individualizado possibilitou que mais de 80% das duplas
tutoriadas avançassem de forma significativas em sala de aula. Passaram a gostar mais
de ler, de fazerem suas próprias escolhas em relação aos

livros que querem ler,

manifestando desejo de irem para o projeto e ficarem mais tempo, envolverem-se nas
aulas de leitura dentre outros. Todo esse processo é organizado por meio de registros
diversos pelas tutoras/estagiárias, em forma de narrativas no diário de campo; imagens
por meio de fotografias e vídeos. Portfólios com as produções das crianças e relatório da
prática de ensino em bases colaborativas e investigativas. Resultados obtidos: 15
monografias, uma tese de doutorado e inúmeros artigos, comunicações, pôsters e
trabalhos em eventos científicos..
Face ao exposto, é possível perceber o papel fundamental dos estágios
supervisionados na formação inicial como forma de aproximar os futuros professores
das questões próprias da profissão de professor, além de contribuir para o
desenvolvimento da profissionalidade docente e, em conseqüência, da apropriação dos
saberes e conhecimentos necessários a sua formação. Nessa perspectiva, o estágio
supervisionado possibilita aos futuros professores uma reflexão crítica que oriente
romper com a racionalidade técnica, de reprodução de práticas tradicionais que ainda
predominam na escola.
A postura que assumimos em relação ao estágio é compreendê-lo como um
dos componentes curriculares dos cursos de formação de educadores, como
um campo de conhecimento próprio e um método investigativo que envolve
reflexão e a interação na vida das escolas, dos professores, dos alunos e da
sociedade na qual estão inseridos. (PIMENTA, 2004).

Sendo um componente curricular obrigatório na formação de futuros
professores, os estágios supervisionados assumem função de possibilitar experiências
formadoras relativas à ação docente, bem como vivências da relação teoria e prática no
cotidiano escolar. Permitem, ainda, aproximar os futuros professores da realidade
escolar e refletir sobre a complexidade do processo ensino-aprendizagem.

CONCLUSÃO

Nesse texto, foram apresentadas algumas atividades desenvolvidas no
processo de formação de futuros professores, alunos do Curso de Pedagogia da UFMA,
por meio da disciplina “Estágio Supervisionado” no Projeto Escola-Laboratório.
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Conclui-se que no processo de formação docente o estágio supervisionado é
compreendido como uma atividade dominante, neste caso, em particular, mediado por
atividades de extensão universitária, o que favorece a apropriação de saberes
necessários ao desenvolvimento do trabalho educativo de forma intencional e
humanizadora.
Ressalta-se que, o fato dos estagiários terem opção por mais de um campo
de estágio para a efetivação da prática de ensino, ampliam-se as oportunidades de
vivenciarem diferentes metodologias e ambientes de ensino-aprendizagem, assim como
maior autonomia pedagógica.
No Projeto Escola-Laboratório, o ensino e a aprendizagem das crianças são
planejados de forma a possibilitar aos estagiários uma maior autonomia docente,
segurança na gestão de sala de aula, acompanhamento e avaliação do ensinoaprendizagem.

Destaca-se, ainda a oportunidade de interação social entre os

responsáveis pelas crianças, os estagiários e os alunos. Um dos objetivos do referido
Projeto situa a construção de uma experiência alfabetizadora a partir do trabalho com as
crianças do entorno social da UFMA, o que fortaleceu os vínculos dos alunos com a
comunidade do entorno, com sua realidade.
Como experiência formadora que desenvolve o ensino nessas bases, o
estágio supervisionado em docência do ensino fundamental, no Curso de Pedagogia da
UFMA, consubstancia-se num processo mediado por atividades de extensão
universitária que ao longo de 15 anos possibilitou e vem possibilitando aos futuros
professores apropriações/objetivações de saberes e conhecimentos necessários ao
desenvolvimento de uma prática mais consolidada teoricamente.
São importantes por que diversificam as ações do estágio e deslocam o lugar deste
como sendo o de mera reprodução, numa perspectiva aplicacionista, para uma prática
inovadora nesse campo. Nessa linha de pensamento, situo a extensão universitária como
dispositivo de formação e como práxis mediadora na produção/apropriação de saberes
diferenciados. O ensino, a pesquisa e a extensão articulados e trabalhados de forma
indissociáveis, contribuem para a formação de professores éticos, sensíveis e humanizados.
Ou ainda, as relações pedagógicas desenvolvidas no campo de estágio, são também relações
de poder que geram saberes e fazeres cotidianos marcadamente humanizadores.
A perspectiva dos projetos de trabalho coloca-se como uma metodologia que rompe
com a fragmentação do processo de ensino numa perspectiva tradicional para possibilitar aos
estagiários inovarem por meio do dispositivo de projetos de intervenção. Nas fases de
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investigação e, consequentemente de construção da docência, os estagiários, não só
pesquisam e registram suas observações. Porém, estes, aprendem e apreendem um conjunto
de saberes, fazeres e modos de ser e estar na profissão os quais irão contribuir fortemente
para a formação da identidade docente e para o seu desenvolvimento profissional.
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