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Resumo
O presente documento descreve a prática desenvolvida no estágio realizado de
acordo com o regulamento da Prática de Ensino Supervisionada (PES) do Mestrado em
Ensino do 1º e 2º Ciclo que confere habilitação profissional para a docência no 1º Ciclo
e nas disciplinas de Ciências da Natureza, História e Geografia, Língua Portuguesa e
Matemática do 2º Ciclo do Ensino Básico. O relatório cujo tema é Análise do ensino de
Língua Portuguesa na 1ª Etapa do 3º Ciclo na escola Municipal, e suas relações com a
currículo e práticas docentes, tem por objetivo compreender como o Pacto Nacional de
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), como política pública aplicada no 1º ciclo de
alfabetização, pode redimensionar as práticas escolares, reguladas por um currículo
amplo que atenda às necessidades e direitos das crianças em fase de alfabetização e
letramento.
Adotamos como metodologia de investigação científica as abordagens
Exploratória e Descritiva, por meio da pesquisa qualitativa e quantitativa, utilizando
instrumentos de coleta de dados como questionários semiestruturados, observação
participante e levantamento bibliográfico e documental. O universo pesquisado
compreendeu escolas de 1º ciclo do polo Turu-Bequimão em São Luís, Maranhão,
Brasil.
Por meio da pesquisa, observamos que, embora a PNAIC seja um instrumento que
auxilie na formação dos educadores dos anos iniciais, muito ainda precisa ser investido
para que as políticas educacionais adotadas pelo governo federal possam elevar os
índices de alfabetização e letramentos dos anos iniciais. Dentre as ações, podemos citar
as estruturas físicas das escolas; a execução de um currículo formal que atenda às
demandas coletivas e individuais dos estudantes e que esteja identificado com o Projeto
Político Pedagógico de cada escola e a formação profissional docente em parceria com
as esferas públicas e instituições de ensino superior, exercendo sua função política e
social de ensino, pesquisa e extensão.
Palavras-chave: Ensino Língua Portuguesa. PNAIC. Alfabetização. Política pública.

II

Abstract
This document describes the practice developed in the stage carried out in
accordance with the Supervised Teaching Practice (PES) regulation of the 1st and 2nd
Cycle Teaching Master's Degree that gives professional qualification for teaching in the
1st Cycle and in the disciplines of Natural Sciences, History and Geography, Portuguese
Language and Mathematics of the 2nd Cycle of Basic Education. The report, whose
theme is Analysis of Portuguese Language Teaching in the 1st Stage of the 3rd Cycle in
the Municipal School, and its relationship with curriculum and teaching practices, aims
to understand how the National Pact of Literacy in the Right Age (PNAIC), as a policy
Applied in the 1st cycle of literacy, can resize the school practices, regulated by a broad
curriculum that meets the needs and rights of children in literacy and literacy.
We adopted as Exploratory and Descriptive approaches, through qualitative and
quantitative

research,

using

data

collection

instruments

as

semistructured

questionnaires, participant observation and bibliographical and documentary surveys.
The studied universe comprised schools of 1º cycle of the pole Turu-Bequimão in São
Luís, Maranhão, Brazil.
Through the research, we observed that, although the PNAIC is an instrument
that helps educate the educators of the early years, much more needs to be invested so
that the educational policies adopted by the federal government can raise the literacy
and literacy rates of the initial years. Among the actions, we can mention the physical
structures of the schools; The execution of a formal curriculum that meets the collective
and individual demands of the students and is identified with the Political Project
Pedagogical of each school and professional teacher training in partnership with public
spheres and institutions of higher education, exercising their political and social
function Teaching, research and extension.

Key-words: Teaching Portuguese Language. PNAIC. Literacy. Public policy
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INTRODUÇÃO
Ao falarmos em alfabetizar crianças e adultos no Brasil, podemos nos referir a
práticas diversas de ensino da leitura e da escrita, desde aquelas vinculadas ao ensino de
letras, sílabas e palavras com base em métodos sintéticos ou analíticos e que usam
textos cartilhados, até as que buscam inserir os alunos em práticas sociais de leitura e
escrita. Da mesma forma, as práticas desenvolvidas em diferentes espaços: na família,
no trabalho, na escola. Considerando que esta última é a instituição oficial responsável
pelo ensino da leitura e da escrita, podemos considerar que, mesmo nesse espaço, esse
ensino tem apresentado certa diversidade.
Dessa maneira, nos anos iniciais é fundamental que os alunos comecem a
aprender a utilizar a língua para aprender, sendo possível com a mediação do professor
que deve favorecer o aprofundamento e ampliação dos conhecimentos que os alunos
possuem sobre a linguagem e oferecer condições de desenvolverem cada vez mais sua
autonomia. Sendo fundamental que ao final do ciclo esse aluno seja autônomo no que se
refere ao domínio da escrita alfabética, o mesmo não acontece com relação à ortografia,
espera-se que o aluno tenha introduzido a segmentação em frases nos seus textos, mas
isso não significa que se espere que ele utilize com precisão os sistemas de pontuação.
É uma preocupação educacional e política que faz com que as aferições oficiais
ocorram cada vez mais cedo já sendo realizada no fim do primeiro ciclo de
alfabetização do Ensino Fundamental. O Ministério da Educação e Cultura, através do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, instituiu um novo modelo, sendo
assim, pensando na melhora da educação no Brasil os governos federal, estaduais,
municipais e o Distrito Federal assinaram o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa, que tem como principal objetivo a plena alfabetização dos estudantes entre os
seis e oito anos de idade. O Pacto consiste na formação continuada dos professores
alfabetizadores. Foi dividido em dois anos, sendo o primeiro, que ocorreu no ano de
2013, voltado à Língua Portuguesa e o segundo, em 2014, voltado à Educação
Matemática.
A educação plena é direito assegurado na Carta Magna e fortalecido pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação e sistematizado nos Parâmetros e Diretrizes Curriculares
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para garantir uma educação padronizada, mas que considere as diversidades regionais
do país. E para que haja sucesso na busca pela qualidade do ensino há que se ponderar
sobre a constituição de um currículo significativo e na formação continuada do
professor que está à frente de todo o sistema de ensino, junto ao estudante.
Assim, o presente estudo terá como objetivos analisar as implicações do ensino
da Língua Portuguesa na 3ª etapa do 1º ciclo das escolas municipais de São LuísMA,Unidades de Educação Básica Menino Jesus de Praga discorrendo aspectos
referentes a documentos como diretrizes curriculares para ensino fundamental, lei de
diretrizes e bases (LDB) e as políticas públicas implantadas dentre elas o Pacto no
Nacional de alfabetização na idade certa PNAIC entre outros documentos que norteiam
a educação nacional.
Para concretizar a investigação buscamos na literatura, em documentos oficiais,
na observação participante e na pesquisa, por meio da aplicação de questionários mistos,
elementos que pudessem responder ao tema. O trabalho tem como campo de
delimitação o núcleo denominado Turu-Bequimão, que compõe uma das oito zonas que
compõem a rede escolar municipal de ensino de São Luís, no estado do Maranhão,
Brasil.
Este documento está composto por cinco capítulos, destacando também a
Introdução e a Conclusão. O primeiro capítulo deste relatório descreve o Estágio
realizado como requisito da Especialização Conducente ao Mestrado. Nele
apresentamos o enquadramento institucional da Unidade de Educação Básica Menino
Jesus de Praga, escola em que foi realizado o Estágio, bem como sua caracterização e
descrição das turmas que receberam a prática estagiária. O segundo capítulo expõe
sobre o processo da prática de ensino supervisionada, fazendo um detalhamento das
aulas ministradas aos alunos do 6º ano, das turmas A e B num período de cento e
cinquenta minutos de prática estagiária.
O terceiro capítulo discorre sobre a importância do uso da linguagem estudo sobre
o ensino de língua portuguesa nos anos iniciais e suas relações com qualidade do
ensino, currículo e práticas docentes, fazendo um estudo das práticas pedagógicas
propostas pelo PNAIC O quarto capítulo apresenta a metodologia, análise e discussão
dos resultados da pesquisa realizada entre uma população de professores, coordenadores
e gestores das escolas do núcleo Turu-Bequimão que possuem ciclo de alfabetização.
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Que os resultados deste trabalho possam contribuir para reflexão e futuras
decisões por parte dos envolvidos na luta pela qualidade do ensino público,visando
encontrar formas simples, porém, concretas que atenuem as dificuldades no ensino e
que se afirmam entre as políticas de alfabetização e os resultados destas para a
aprendizagem de estudantes. Acreditamos que essas lacunas podem ser preenchidas e
estruturadas a partir da escola, do currículo e da formação docente.
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Capítulo 1

Enquadramento Institucional

1 ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL
Este capítulo tem como objetivo apresentar o campo de estudo, onde foi realizada
a Prática de Estágio Supervisionado, identificando o espaço geográfico em que se
encontra a cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, Brasil, bem como situar
e delimitar o bairro em que foi realizado o referido estágio, locus deste trabalho.
1 Caraterização do meio
A cidade de São Luís faz parte do Estado do Maranhão que ocupa um espaço
com área de 3331.983, 2 quilômetros. O Maranhão ocupa a 8ª posição em extensão
territorial,entre os estados brasileiros e seu litoral, com 640 quilômetros, é o segundo
mais extenso do Brasil. A população Maranhense é de 6.850.884 habitantes, conforme
dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2015), sendo assim uma
das maiores populações do nordeste. Metade da população mora nas cidades, sendo São
Luís a cidade maranhense mais populosa, com 1.011.943 habitantes. Os limites do
estado são: ao norte: Oceano Atlântico; ao Sul e sudoeste; Estado de Tocantins; a leste e
sudeste; estado do Piauí; a oeste e noroeste estado do Pará; conforme vemos no mapa a
seguir:

Figura 1: Estado do Maranhão
Fonte: http://www.baixarmapas.com.br/mapa-do-maranhao/consultado,
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2 A cidade de São Luís
São Luís localiza-se no Atlântico Sul, entre as Baías de São Marcos e de São
José de Ribamar e em 1621, quando o Brasil foi dividido em duas unidades
administrativas, Estado do Maranhão e Estado do Brasil, São Luís tornou-se a capital da
primeira unidade administrativa.

Figura 2: Cidade de São Luís
Fonte: http://www.darlanguiamaranhao.com.br/passeios/city-tour-sao-luis-ma,

Para alguns historiadores, a origem da cidade de São Luís, capital do estado do
Maranhão, estaria em uma povoação dita de Nazaré, fundada pelos sobreviventes do
naufrágio da expedição com quem, em 1535, Aires da Cunha veio tentar a colonização
da terra por conta de seus associados donatários que haviam recebido, repartida em dois
quinhões da parte d’EL rei D. João III (1502-1557), quando ele dividiu o Brasil em
capitanias hereditárias, em conformidade com o que lemos a seguir: “[...] Os donatários
receberam uma doação da Coroa, pela qual se tornavam possuidores, mas não
proprietários da terra [...] não podiam vender ou dividir a capitania cabendo ao rei o
direito de modificá-la ou mesmo extingui-la” (Fausto, 1995, p. 38).
Sendo assim, a nau conduzida por Aires da Cunha não chegou a ser instalada,
naufragou no canal do Boqueirão. Os sobreviventes do referido naufrágio fundaram no
ano de 1534 a Vila Nossa Senhora de Nazaré, tal fato propiciou que os portugueses
desistissem de tentar conquistar o Maranhão por via marítima e assim o Maranhão,
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abandonado pelos portugueses, torna-se alvo dos piratas franceses. Dessa maneira,
Jacques Riffault1, em 1594, estabelece uma feitoria na terra encontrada, assim, ao
retornar à França, deixa alguns tripulantes, dentre eles, Charles Des Vaux. Este, após
nove anos de espera, consegue retornar a França, relatando as riquezas da terra e, em
1604, conduz Daniel de La Touche para fazer um reconhecimento e comprovar a
veracidade das informações. Assim, vemos que: “[...] tanto o Estado do Maranhão
como o Estado do Brasil eram subordinadas diretamente a Lisboa. O estado do
Maranhão era independente do Estado do Brasil, possuindo estrutura própria de
funcionamento administrativo” (BOTELHO, 2007, p. 25)”, contrariando assim o
acordo estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Em 1612 foi construída uma segunda
ocupação em terras brasileiras, ao norte do Maranhão. Além da boa posição geográfica
em relação aos portos da Europa e o potencial econômico da região, além das disputas
mercantilistas, vislumbravam a instalação de domínio colonial.
Sendo assim, com a morte do Soberano Henrique IV a organização de uma
armada de conquista é adiada até 1611, já no reinado de Luís XIII. Em 1612, Daniel de
La Touche, Senhor de La Ravardiére, com uma expedição de cerca de quinhentos
homens, em três navios sob as ordens do almirante Rassily aportam à Ilha Grande,
fundando uma colônia, a qual deu o nome de França Equinocial. Ao forte foi dado o
nome de São Luís, em homenagem ao rei menino, Luís XIII (1601-1643). Os franceses
permaneceram apenas três anos no Maranhão, em um período muito curto para que
deixassem marcas na nossa cultura e iniciassem a colonização das terras maranhenses.
Entretanto, o Governador Geral do Brasil, Gaspar de Sousa (1612/1616), mandaria, de
Pernambuco, uma expedição às ordens de Jerónimo de Albuquerque, que, firmado do
continente, venceria a batalha de Guaxenduba este um confronto militar ocorrido em 19
de novembro de 1614, entre as forças portuguesas e tabajaras, de um lado, e francesas e
tupinambás de outro. A batalha foi um importante passo dado pelos portugueses para a
expulsão definitiva dos franceses do Maranhão, a qual viria a ocorrer em 4 de novembro
de 1615. Dos franceses ficaria, apenas, o nome que, dado ao forte passaria à povoação,
depois se transmitiria à vila e, por fim, à cidade e mesmo a toda ilha, dita de São Luís.

O francês Jacques Riffault e sua tropa chegaram em terras maranhenses para explorar a riqueza do
estado e contaram com ajuda dos índios locais cujo chefe era Japiaçu. Construiu uma feitoria e regressou
à França, deixando como substituto Charles Des Vaux Ao regressar à França, procurou obter apoio do
governo francês para estabelecer uma colônia francesa no Maranhão.

1
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No ano de 1621, o governo português resolveu dividir a colônia brasileira em
dois estados, cada um com seu próprio governo: o estado do Brasil com sede em
Salvador, na Bahia, e o estado do Maranhão, com sede em São Luís. No ano de 1654, o
Estado do Maranhão passou a ser Estado do Maranhão e Grão-Pará. No ano de 1751,
passou a ser Estado do Grão-Pará e Maranhão, com sede na cidade de Belém. No ano de
1772 o estado do Grão-Pará e Rio Negro, com capital em Belém; a outra parte passou a
constituir o estado do Maranhão e Piauí, coma capital na cidade de São Luís. Dessa
maneira, no ano 1763, quando a capital do Brasil passou a ser cidade do Rio de Janeiro,
o Brasil estava dividido em três estados. Essa situação administrativa durou até o ano de
1808, quando D. João VI, rei de Portugal, veio com a família real morar no Brasil
(BOTELHO, 2007).
Durante quase todo o século XVI, do ano de 1501 ao ano de 1600, portugueses
e holandeses tiveram um bom relacionamento comercial. Os portugueses produziam o
açúcar no Nordeste brasileiro e os holandeses financiavam a produção, transportavam e
refinavam o açúcar brasileiro e depois o distribuíam na Europa. Com o objetivo de
prejudicar a Holanda, os Espanhóis proibiram de comercializar o açúcar brasileiro. Os
holandeses, entretanto, não queriam perder o lucrativo negócio do açúcar do nordeste
brasileiro. Sendo assim, no ano de 1624, os holandeses invadiram Salvador, na Bahia,
mas foram expulsos no ano seguinte, se instalando assim, em Pernambuco e em seguida
no Maranhão.
Comandados por João Corneles Lichtardt, os holandeses desembarcaram no
porto de Nossa Senhora do Desterro, hoje Portinho. A cidade de São Luís e suas igrejas
foram saqueadas e o pânico dominou a população. O então governador Bento Maciel
Parente foi preso. Os holandeses foram expulsos no ano de 1644.
Após a expulsão dos holandeses, os portugueses tiveram um difícil recomeço
da cidade de São Luís. A situação econômica da população, durante décadas, foi muito
difícil, principalmente pela falta de interesse do governo português.
Ao longo da história, São Luís teve sua economia baseada nas culturas do
algodão e da cana-de-açúcar, sendo principal exportadora para a Inglaterra nos séculos
XVII a XIX. Atualmente, a economia ludovicense baseia-se na prestação de serviços,
tendo como destaque o comércio e o turismo. A grande faixa litorânea, o acervo
arquitetônico e eventos como carnaval e festas juninas, movimentam o comércio local
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como hotéis, bares e restaurantes. A exportação também incrementa a economia através
do porto do Itaqui, localizado na região oeste da cidade. Produtos como bauxita, minério
de alumínio vindos do Pará, favorecem o desenvolvimento do setor industrial da cidade.
Fazendo um recorte acerca do bairro onde se insere a escola campo do estágio
supervisionado, este é chamado Planalto Vinhais I e pertence à microrregião CohamaVinhais, composta de 15 bairros, segundo dados da Fundação Municipal de Cultura
(FUNC).
3 SÃO LUÍS: Patrimônio Cultural da Humanidade
Apesar de ter sido fundada pelos franceses, em 1615, e ocupada pelos
holandeses, foi colonizada pelos portugueses. Um aspecto bastante específico da
história da cidade de São Luís foi a vinda de colonos açorianos que se fixaram na
cidade, trazendo costumes e tradições que se misturavam à cultura de índios e negros.
Sendo assim, Portugal fez de São Luís a mais lusitana das capitais brasileiras,
combinando senso artístico e proveito utilitário de sua aplicação. Dessa forma, a cidade
preserva o maior aglomerado urbano de azulejos dos séculos XVIII a XIX, em toda a
América Latina. Eles assumem importância no contexto universal da criação artística,
pela longevidade de seu uso, sem interrupção durante cinco séculos, resistindo a tempos
chuvosos e amenizando o calor do verão, devido aos tons brancos que refletem os raios
solares, tornando mais amena a temperatura no interior das edificações. Do mesmo
modo, pela forma que foram aplicados como elementos que estruturam a arquitetura,
através de grandes revestimentos no interior dos edifícios e em fachadas exteriores.
Seguindo essa premissa, em 1997, a UNESCO concedeu à cidade de São Luís
o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, quando considerou seus artefatos
materiais como bens representativos que contribuem substancialmente para a
identificação de um passado socialmente construído, o que propiciou compreender
melhor seu processo histórico, através de seu conjunto arquitetônico que passou a ser
apreciado como espaço representativo de um retorno ao passado, como síntese da
diversidade que caracterizaria a própria cidade, sendo, portanto, sua beleza e
importância de um dos maiores conjuntos de arquitetura civil de origem europeia no
mundo (BOTELHO, 2007).
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Vale ressaltar que as ações para a realização do tombamento do conjunto
urbano do conjunto arquitetônico da Ilha já vinham sendo desencadeadas desde a
década de 1940 em que tal Centro passava a ser considerado um local de importância
para a história e memória nacional por suas construções consideradas históricas. Tal
privilégio foi o auge das políticas patrimoniais que vinham sendo implantadas na época,
concebendo a relevância enquanto patrimônio para agrupamento dos casarões deste
espaço urbano. Em 1955, o Centro histórico de São Luís foi tombado através da atuação
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. No total, esse
conjunto arquitetônico que abrange o Centro Histórico da Capital possui três mil e
quinhentas construções, ocupando uma área de 250 hectares (SEMED, 2017).

Figura 3: Vista áerea do centro histórico de São Luís
Fonte: Meireles Junior (2012) http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2012/06/lugar-com-uma-luzmagica-o-ano-todo-diz-fotografo-sobre-sao-luis.html

No aspecto cultural, a cidade de São Luís reflete a miscigenação de raças
características da formação do povo brasileiro, o que se reflete na diversidade do seu
patrimônio material e imaterial. É de salientar que a cidade possui uma rica culinária,
influenciada, sobretudo, pela cultura africana e indígena, além de danças e ritmos,
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histórias e lendas conservadas através das gerações, revelando sua rica pluralidade
cultural.
Neste sentido, São Luís destaca-se no cenário cultural nacional por possuir
manifestações muito ricas, das quais se destacam as danças e ritmos presentes nas festas
juninas, como bumba-meu-boi, de tradição afro-indígena, assim como o "Tambor de
Crioula", o "Cacuriá" e o "Tambor de Mina”. No carnaval de São Luís, prevalece a
tradição das brincadeiras de rua, na qual os blocos populares se misturam aos brincantes
e às bandinhas tradicionais, sendo também importante salientar a forte presença das
escolas de samba.
No que se refere ao clima, este é tropical e semiúmido, na medida em que a
cidade de São Luís está localizada próximo à Zona de Convergência Intertropical,
apresentando grande quantidade de coqueiros, vegetação litorânea e manguezais, sendo
possível encontrar pequenas áreas de Floresta Amazônica que resistiram ao processo de
urbanização da cidade. Pequenos rios nascem na cidade, dentre os quais, o Rio Bacanga
que é o mais importante sendo muito útil para a pesca e navegação.
Num breve diagnóstico do desenvolvimento urbano de São Luís, ressalta-se
que, a partir da década de 1980, a cidade assistiu a um crescimento explosivo e
desordenado de sua população, atribuído ao fluxo migratório e à questão econômica,
concentrando grande parcela da população em áreas periféricas urbanas com residência
em habitações rústicas e palafitas, colocada à margem do processo de desenvolvimento,
enfrentando o desemprego, além de péssimas condições de moradia, saúde e educação,
cuja solução se constitui em um grande desafio para os governantes, conforme gráfico a
seguir.

Gráfico 1: Crescimento Populacional de São Luís
Fonte: Autoria Própria
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A cidade de São Luís apresentou um elevado crescimento populacional,
sobretudo nas últimas décadas, sendo importante salientar que a população cresceu mais
que a média brasileira e que as demais capitais do Nordeste. Uma das peculiaridades da
população de São Luís reside no fato de ser uma capital jovem, na qual 21% da
população tem entre 15 e 24 anos, tendo as mulheres como maioria (53,19%). Contudo,
a população com 60 anos ou mais cresceu 57% entre 2000 e 2010, passando de 49.517
para 77.971 pessoas.
No plano econômico, de acordo com dados do Instituto de Pesquisas
Econômicas - IPES, da totalidade da população economicamente ativa de São Luís,
9,3% situa-se no setor primário, dedicando-se à agropecuária, 26% no setor secundário
e 67% no setor terciário. O referido município apresenta, ainda, um IDHM de 0,768
(Fonte: Atlas Brasil 2013 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento).
No que diz respeito aos municípios, São Luís é a cidade que mais se
desenvolveu no estado, mas em relação aos demais municípios do Brasil, ela ocupa a
249ª posição. Contudo, a comparação realizada entre os 217 municípios do Maranhão
mostra que São Luís está em primeiro lugar na lista das cidades que mais se
desenvolveram, com um crescimento referente a 0,768, em segundo lugar está
Imperatriz com 0,731, seguida por Paço do Lumiar que registrou um desenvolvimento
de 0,724.
São Luís apresentou o 4º maior PIB entre as capitais do Nordeste e teve o
maior crescimento entre 1999-2010, sendo o 2º maior PIB per capita das capitais da
referida região, atrás apenas de Recife. Em termos de setoriais, destacam-se a
administração pública, comércio e construção civil no total de empregos formais,
apresentando, contudo, elevada informalidade, visto que quase 1/3 dos empregados não
tem carteira assinada, sendo o maior índice das capitais do Nordeste. Destaca-se ainda,
no setor econômico, um elevado contingente de trabalhadores por conta própria e
empreendedorismo de baixa performance. Ainda de acordo com este diagnóstico, apesar
de possuir o 2º maior PIB per capita, a cidade tem a 2ª menor renda per capita do
Nordeste e o 3º maior percentual de pobres (38%), com elevada desigualdade de renda,
considerada alta para padrões nacionais e mediana entre as capitais do Nordeste
(SEMED, 2014).
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4

Diagnóstico da Educação de São Luís
A Educação Básica compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o

Ensino Médio e tem duração ideal de dezoito anos contando com a Educação Infantil.
Como cita o Art. 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº
9394/96: "A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurandolhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios
para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
Dados da infância brasileira - UNICEF/2009 demonstram que os municípios
maranhenses não apresentam atendimento em creche, entretanto, na pré-escola a
matrícula é significativa, apresentando um crescimento continuado e de predomínio da
rede municipal a ambos os estágios da Educação Infantil, concentrando cerca de 80%
das matrículas.
Com relação à taxa de analfabetismo da cidade de São Luís, ressaltando a
população adulta é de 5,8%, considerado baixo para padrões da região Nordeste.
Ressalta-se que 30% da população adulta não completou o Ensino Fundamental, sendo
este índice considerado alto. Entretanto é o menor entre todas as capitais do Nordeste.
Outro aspecto que merece destaque é que a cidade de São Luís possui a maior
proporção de pessoas com o Ensino Médio completo entre as capitais do Nordeste, mas
em relação ao acesso à creche, este número é baixo (Diagnóstico MACROPLAN,
2013). A seguir será realizada a descrição da Escola pesquisada durante a realização da
Prática de Ensino Supervisionada.
5

Caraterização da escola onde decorreu a PES
A história da escola Menino Jesus de Praga nasceu do sonho de um grupo de

pessoas que em 1979 organizaram um movimento para a ocupação de terras no bairro
dos Vinhais, cujo primeiro morador fora o Sr. Domingos Chapadinha.
Após vários conflitos, envolvendo a tropa de choque da Polícia Militar, em
janeiro de 1982, o grupo de pessoas com bravura e determinação conseguiu consolidar
uma vila a qual foi denominada Vila Menino Jesus de Praga, em homenagem ao
padroeiro da igreja de mesmo nome localizada no bairro da Cohama. Frei Mario
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Palloni, Pároco da igreja na época, celebrou uma missa em solidariedade aos moradores
restabelecidos.
Em 1 de maio de 1984 foi fundada a União de Moradores da Vila Menino
Jesus de Praga que teve como Presidente o Sr. Antonio Ernesto Pereira. Este firmou
convênio com a Secretaria de Educação do Estado e fundou a Unidade Escolar Menino
Jesus de Praga que passou a funcionar na sede da União de Moradores, oferecendo à
comunidade a Educação Infantil e mais tarde a 1ª Etapa do Ensino Fundamental.
Com o crescimento da população da Vila Menino Jesus de Praga e adjacências,
a comunidade começou a reivindicar a ampliação da Unidade Escolar para atender a
demanda.
Em dezembro de 1993, assumiu a presidência da associação Menino Jesus de
Praga a Srª Tolentina dos Santos Silva que, com muito esforço, conseguiu da Prefeitura
Municipal de São Luís, na gestão da Prefeita Conceição Andrade, a área onde foi
construída a Unidade Escolar da rede Municipal de Ensino.
A Prefeitura de São Luís iniciou a construção da escola na área localizada no
bairro Planalto Vinhais II, Rua 02, Quadra 10, mas por várias vezes a obra foi demolida
pelos moradores do próprio bairro por ser indesejada pela comunidade a localização de
uma escola pública nesse bairro. Os moradores preferiam a construção de uma praça,
contudo, por interferência do Poder Público, a obra foi concluída.
Em 12 de junho de 1984, a escola foi inaugurada pela Prefeita Conceição
Andrade, recebendo o nome de Unidade Escolar Menino Jesus de Praga, em
homenagem ao padroeiro da igreja da Cohama.
Atendia, na época, as séries iniciais do Ensino Fundamental, ou seja, de 1ª a 4ª
série, nos turnos matutino e vespertino. Foi autorizada a funcionar através da Resolução
Nº 01/1997 – CME e reconhecida através da Resolução Nº 03/1998 – CME.
A escola teve como primeiras gestoras e professoras Enilda das Graças
Cantanhede, Franssinete Sousa, Conceição Lima e Antonia Arthuro.
Com o crescente aumento da clientela escolarizável e para oferecer a
continuidade do Ensino Fundamental, ou seja, 5ª a 8ª série, e Educação de Jovens e
Adultos, a escola passou por reforma e ampliação, sendo reinaugurada em 15 de agosto
de 2002, pelo prefeito municipal Tadeu Palácio. Foi autorizada a funcionar de 5ª a 8ª
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série pela Resolução Nº 08/2004 – CME e para a Educação de Jovens e Adultos através
da Resolução Nº 09/2004 CME.
Com mudanças na estrutura do sistema educacional, passou-se a chamar
Unidade de Ensino Básico Menino Jesus de Praga, tendo como Gestoras Adma de
Moraes Rego (Diretora Geral) e Joana Expedita Rangel Machado (Diretora Adjunta).
Em abril do ano de 2012, assumiu a direção da escola a Professora Mary Lucia
Bogéa de Assis (Diretora Geral) e Rosa Maria Silva Oliveira (Diretora Adjunta).
6 Unidade de Educação Básica Menino Jesus de Praga
A UEB Menino Jesus de Praga localiza-se na Rua 02, quadra 10, Nº 50, bairro
Planalto Vinhais II e serve a população escolarizável das Vilas Menino Jesus de Praga e
Conceição, bairros Planalto Vinhais, Vinhais e adjacências.
6.1 Diagnóstico da realidade escolar
A escola vem, ao longo desses anos, crescendo em sua atividade políticopedagógica, visando sempre consolidar a relação ensino-aprendizagem, em consonância
com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – 9394/96, bem como os
Parâmetros Curriculares Nacionais.
A procura por vagas cresceu muito nos últimos anos, tanto que no ano de 2014 a
escola precisou providenciar outro espaço para fazer funcionar seis salas de aula com as
matrículas excedentes. Hoje existe a Escola Pólo situada na Rua 02, quadra 10, Nº 50,
bairro Planalto Vinhais II, atendendo o Ensino Fundamental I (2º ao 5º Ano) com 217
alunos matriculados no turno matutino, Ensino Fundamental II (5º ao 9º Ano) com 232
alunos matriculados no turno vespertino e Educação de Jovens e Adultos com 87 alunos
matriculados no turno noturno, totalizando 536 alunos matriculados na Escola Pólo e o
Anexo I da UEB Menino Jesus de Praga que funciona no bairro da Cohama no prédio
anexo da escola da rede estadual Maria Firmina dos Reis. No turno matutino são
atendidas três turmas, duas de primeiro ano e uma de segundo com um total de 67
alunos matriculados; e no turno vespertino são atendidas três turmas, duas de primeiro
ano e uma de segundo, com um total de 65 alunos matriculados.
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Distribuição de alunos por ano
TURNO

NÍVEL DE ENSINO

NÚMEROS DE ALUNOS

MATUTINO

2º AO 5º ANO

217

VESPERTINO

5º AO 9º ANO

232

NOTURNO

EJA

87

TOTAL

526

Tabela 1: Dados do Projeto Político Pedagógico da Escola
Fonte: Autoria Própria

No geral, estão matriculados na UEB Menino Jesus de Praga um total de 668
alunos com frequência regular. A Escola Pólo atende ainda 250 alunos matriculados no
Programa Mais Educação nos turnos matutino e vespertino.
6.2 Espaço físico
A UEB Menino Jesus de Praga é uma escola de porte médio, com as seguintes
dependências: oito salas de aula, uma biblioteca, uma sala diretor / coordenador /
professores, uma secretaria, três banheiros, um almoxarifado, um depósito, uma cantina,
um pátio interno, corredores e área livre na entrada da escola.
Na sua infraestrutura, a escola não possui de espaços físicos adequados e
imprescindíveis para garantir uma boa qualidade na prática pedagógica e prestação de
serviços, quais sejam: um laboratório de informática, uma quadra de esporte coberta
para a prática de Educação Física e atividades recreativas, um refeitório e uma sala de
recurso.
6.3 Estrutura administrativa e pedagógica
Na estrutura Administrativa e Pedagógica, a UEB Menino Jesus de Praga
dispõe de três Gestores (um geral e dois adjuntos), cinco Coordenadores Pedagógicos,
(dois no matutino, dois no vespertino e um no noturno), um Apoio Pedagógico
(professor isento de sala de aula, por portaria), dois Secretários, dez Auxiliares
Administrativos, dois Operacionais, quatro Agentes Administrativos e três Merendeiras.
No quadro técnico e docente, todos têm formação superior com pós-graduação nas mais
diversas áreas.
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Seu quadro docente é formado de 15 professores no turno matutino, sendo um
com redução de carga horária, uma isenta de sala de aula e uma que trabalha no sistema
de redução de 1/3 da carga horária das outras professoras. O vespertino é composto por
vinte e dois professores e o noturno por sete professores. Os profissionais do quadro
técnico pedagógico são conscientes de suas responsabilidades, comprometidos, críticos,
com um referencial teórico histórico-crítico em constante processo de aprendizagem
continuada.
Tão importante quanto a infraestrutura é o suporte técnico oferecido aos
profissionais da educação através da formação continuada aos Gestores, Coordenadores
Pedagógicos e Professores, fundamentada e contextualizada para que a prática
pedagógica seja implementada com ações didáticas enriquecidas, dinâmicas, criativas,
participativas e reflexivas.
A equipe escolar mantém um relacionamento harmonioso, ético, pautado no
diálogo, na tolerância, no respeito e valorização do outro, com suas diferenças, com
inclusões das condições socioeconômicas culturais e ao ritmo de cada um.

6.4 Clientela escolar
A fundação da UEB Menino Jesus de Praga no Planalto Vinhais assegurou à
comunidade o acesso à aprendizagem, minimizando, assim, o deslocamento dos alunos
a outros bairros e consequentemente a redução do índice de evasão escolar.
Através de pesquisas e registros sobre a realidade da comunidade escolar
identificaram-se alguns aspectos que caracterizam seu perfil, quais sejam:
•

Grande parte das famílias dos alunos não tem escolaridade, uma pequena

parte cursou ou está cursando até a 8ª série do Ensino Fundamental através da Educação
de Jovens e Adultos;
•

A maioria das mães é doméstica, passando todo o dia fora de casa, não

dispondo de tempo para acompanhar seus filhos em suas tarefas escolares;
•

Vários alunos são oriundos do trabalho infantil;

•

Grande parte das famílias é oriunda de outros municípios, caracterizando

uma ocupação semiurbana;
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•

Percebe-se grande mobilidade dos alunos advinda de desavenças

familiares e separação dos pais, favorecendo, dessa forma, considerável índice de
abandono, comportamento animoso no cotidiano escolar, bem como envolvimento com
drogas por parte de alguns alunos. Diante dessa realidade, a escola e sua equipe vêm
propondo um trabalho de resgate da credibilidade junto à comunidade por meio de
reuniões e envolvimento dos pais em projetos didáticos e eventos realizados,
favorecendo convívio respeitoso, solidário e responsável, caracterizando assim um
perfil de gestão democrática que resulta da participação coletiva dos segmentos da
escola. Na perspectiva de contribuir para a construção de um mundo melhor, a escola
vem gradativamente modificando o seu cotidiano e sua cultura, se contagiando de
otimismo, confiança e colaboração.
A escola tem sido alvo de muitas avaliações, especialmente quando se trata do
trabalho docente,e e não há que se negar a forte relação entre a formação dos
professores e o desempenho dos alunos, sabendo-se, porém, que muitos são os fatores
que interferem neste desempenho. Urge que a escola mude, que rompa com velhos
paradigmas, que se enquadre na atualidade. E, para que isso seja possível, é necessária
uma mudança de pensamento sobre a escola, é necessário que se acredite na
possibilidade de encontrar caminhos melhores e mais adequados para os problemas
vivenciados no momento (ALARCÃO, 2001).

18

Descrição da Prática de Ensino Supervisionada

Capítulo 2

Descrição da Prática de Ensino Supervisionada

2 Descrição da Prática de Ensino Supervisionada
“O aprender a ser professor, na formação inicial ou continuada, se pauta por objetivos
de aprendizagem que incluem as capacidades e competências esperadas no exercício
profissional do professor” (LIBÂNEO, 2002, p.73)

O estágio é uma prática de aprendizado por meio do exercício de funções
referentes à profissão que será exercida no futuro e que adiciona conhecimentos práticos
aos teóricos aprendidos nos cursos. Há várias modalidades de estágio, como o curricular
obrigatório que é uma atividade assegurada na matriz curricular do curso, cuja prática
varia de acordo com o curso e pode ser realizada em organizações públicas, privadas,
organizações não governamentais ou através de programas permanentes de extensão da
universidade.
Desta forma, o estágio supervisionado é uma prática importante, isto é,
apresenta grandes benefícios para a aprendizagem, para o progresso do ensino no que se
refere à sua formação, levando em conta a importância de se colocar em prática uma
atitude reflexiva logo no começo da sua vida como educador, pois é a maneira na qual o
estudante irá vivenciar na prática o que tem estudado na Universidade. É um
instrumento que pode fazer a diferença para aqueles que estão entrando no campo do
trabalho ligado à educação e que têm a capacidade de transformar a lamentável
realidade da educação no nosso país.
Essa educação ainda está longe de ser satisfatória, tornando-se imprescindível
no processo de formação docente, pois oferece condições aos futuros educadores, em
específico aos estudantes da graduação, uma relação próxima com o ambiente que
envolve o cotidiano de um professor e, a partir desta experiência, os acadêmicos
começarão a se compreenderem como futuros professores, pela primeira vez encarando
o desafio de conviver, falar e ouvir, com linguagens e saberes distintos do seu meio,
mais acessível à criança (PIMENTA, 1997).
Durante minha atuação como docente, percebi que aconteceram muitas
mudanças, vivemos num mundo em constante evolução, com as dinâmicas e
complexidades de um sujeito em desenvolvimento, com características únicas,
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implicados, sobretudo, com as tramas relacionais, num contexto social em que
convivem família e comunidade, influenciadas pelo meio social, por valores pessoais, e
um ambiente físico, geográfico e histórico. Tais fatos estão associados as dificuldades
no controle disciplinar nas salas de aulas, que se apresentam lotadas e mal estruturadas.
Quanto aos conteúdos, estratégias e recursos utilizados, pouco ou nada mudou,
o que provavelmente influencia diretamente as práticas pedagógicas que proporcionam
maior interesse pela aprendizagem, por parte dos educandos.
Fazendo um retrato socioeconômico da comunidade atendida na UEB Menino
Jesus de Praga, nota-se que na maioria são provenientes de uma classe econômica
carente, moradora nos entornos da escola, em terrenos que foram invadidos por estarem
desocupados, e aí construir suas moradias, e tendo mais tarde construído uma escola
para suas crianças, escola que posteriormente se tornou oficial na rede pública
municipal.
Durante a elaboração da PES, o investigador considerou que a observação
constitui uma técnica de investigação, que usualmente se complementa com a entrevista
semiestruturada ou livre, embora também com outras técnicas como análise documental.
Para a sua utilização como procedimento científico, é preciso que estejam reunidos
critérios, tais como o responder a objetivos prévios, ser planeada de modo sistemático,
sujeita a validação e verificação, precisão e controle. Partindo dessa premissa, iniciamos
o cronograma de aulas em conformidade com o funcionamento da escola pesquisada. A
primeira turma a ter aulas de Estágio foi o 6º ano A e B. Diga-se que foi a turma que
mais recebeu aulas devido à flexibilidade dos horários da estagiária, aliada à
disponibilidade dos professores observadores que precisaram organizar suas agendas
para atender às estagiárias que ficaram na escola campo.
Dessa maneira, o planejamento de sala de aula desemboca na prática do
professor e do aluno, por isso exige muito compromisso associado a algumas limitações
e possibilidades. O que acontece em muitas instituições de ensino é a banalização do ato
de planejar. Para muitos professores tornou um “ritual” que deve ser cumprido
semanalmente. Segundo Luckesi (1992), ao planejar apenas preenchendo fichas com
conteúdo, objetivos, metodologias, formas de avaliação, o professor não está fazendo
uma ação transformadora, simplesmente preenchendo formulário que não terá cunho
pedagógico algum. O planejamento é um conjunto de ações que são preparadas
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projetando um determinado objetivo, em ouras palavras é “um conjunto de ações
coordenadas visando atingir os resultados previstos de forma mais eficiente e
econômica” (Luckesi, 1992, p. 121). Vemos assim que, o planejamento é também uma
ação de organização, fundamental a toda ação educacional., planificar a intervenção
educativa contemplando atividades com objetivos específicos e transversais que
proporcionem aprendizagens nos diversos domínios, tendo sempre o cuidado em
cumprir as atividades propostas, mas sem demonstrar um caráter rígido e flexível para
realizar as atividades diversificadas para melhor exploração dos temas propostos.
Dessa forma, podemos afirmar que planejar é antecipar mentalmente um
conjunto de ações a ser realizada, isto é, agir conforme o previsto, assim o docente que
anseia realizar uma boa atuação no ambiente escolar necessita elaborar, participar e
organizar planos que atendam os níveis dos seus alunos, bem como os objetivos
esperados (Vasconcellos, 2000, p. 23).
Para Luckesi (1992) o estágio, quando ocorre nessa situação, se limita a mera
imitação de modelos posto que “o modo de aprender a profissão [...] será a partir da
observação, imitação, reprodução e, às vezes, reelaboração dos modelos existentes na
prática consagrados como bons”. Logo, os estagiários quando não possuem teorias
adequadas ou mesmo não conseguem articular a teoria com a prática, selecionam dentro
das experiências vivenciadas no estágio, modelos que mais se ajustam aos referenciais
que elaboraram. Dessa maneira, a reflexão, momento crucial do estágio se estabelece
apenas com relação às experiências vivenciadas não se caracterizando como pesquisa,
isto é, não avançando em relação à construção do conhecimento. Ou seja, é, segundo as
autoras, o “modelo por imitação”.
Nesse sentido, a prática profissional nunca é um espaço de aplicação dos
conhecimentos universitários, é um processo de filtração que os dilui e os transforma
em função das exigências do trabalho; um ponto relevante refere-se ao momento em que
os estudantes acadêmicos se apoderam de “modelos” tidos como “aqueles que deram
certo”, esquecem que a educação é uma prática social, e como tal não é imutável.
(Tardif 2008, p. 257).
A observação, considerada fase importante no Estágio Supervisionado, como
preconizam Almeida e Pimenta (2015, p. 116), este momento serve de aproximação do
estagiário com a realidade escolar, “permitindo pequenas intervenções para conhecer e
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auxiliar os trabalhos dos professores da escola”. Porém, a agenda cheia dos professores
supervisores não favoreceu o cumprimento desta etapa prevista na PES.
Entretanto, durante a realização do estágio e a vivência no ambiente escolar
foram percebidas as grandes dificuldades enfrentadas pelos educadores com relação ao
caos em que se encontra a educação pública municipal, salas lotadas, escola depredada,
condições insalubres de trabalho, falta de ventilação na sala, o que gera calor intenso, o
que favorece a inquietude e desatenção dos estudantes.
Quanto à estrutura física, o colégio ocupa uma boa área situada no perímetro
central do bairro, bem conservado e organizado. Quando se entra no colégio, podem-se
ver alguns trabalhos expostos de diversas disciplinas nos murais realizados pelos alunos.
A seguir, apresentam-se fotos coletadas pela pesquisadora no campo de estágio da
estrutura do ambiente escolar pesquisado.

FIGURA 4: Portão de acesso à entrada dos alunos
Fonte: Autoria própria
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FIGURA 5 : Visão da Escola área externa
Fonte: Autoria própria

FIGURA 6: Visão da Escola área externa
Fonte: Autoria própria
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FIGURA 7: Área correspondente ao corredor de acesso às salas de aula.
Fonte: Autoria própria

FIGURA 8: Pátio da Escola
Fonte: Autoria própria
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O ambiente da sala de aula precisa de muitas melhorias, faltam ventiladores, o
que causa muita agitação na turma por conta do calor intenso. Com carteiras
razoavelmente confortáveis, a sala comporta, em média, pelo menos 40 alunos.
Durante a observaçãos da PES ficou notório as salas com excesso de alunos no
local sem ventilação, em uma das salas percebi a presença de apenas um ventilador
disputado por todos, o horário das aulas no período vespertino, favorece ainda mais o
calor, haja vista que, a temperatura nessa região em que encontra-se a escola tem média
de 30º a 35º graus Celsius durante período vespertino essa temperatura parece ainda
mais elevada causando desconforto de todos, o que leva o professor perder muito tempo
antes de iniciar sua aula, pois necessita acalmar a todos e organizar carteiras sempre
desorganizadas, para assim, iniciar sua aula.

FIGURA 9: Momento de realização de atividade coletiva
Fonte: Autoria própria

Outro aspecto visível no campo de estágio foi a insatisfação por parte dos
professores que relatavam a ausência de materiais mínimos para o trabalho, como:
pincéis para quadro branco, papel, data show, até mesmo livros. Salas de aula lotadas
com número de alunos além do permitido. O que limita as aulas a serem apenas
discursivas, dialogadas, o que torna entediante para os alunos cada vez mais dispersos e
indisciplinados. A dificuldade de concentração dos alunos é visível, o que faz com que o
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educador perca 10 a 20 minutos para iniciar a aula, esse tempo é perdido em em
solicitação de disciplina por parte dos alunos e organização da sala de aula. Perguntado
aos professores numa conversa informal sobre o recurso mais utilizado em suas aulas,
todos de maneira unânime responderam: livro didático, pois possibilita um trabalho
direcionado para os conteúdos em sua sequência lógica da coleção, com a inserção de
outros recursos indicados pelos autores, confeccionado pelos alunos e professor. E por
ser o único recurso que possuem, na escola não possui recursos midiáticos como: data
show, computadores, máquina copiadora, retroprojetor ou qualquer recurso audiovisual
para facilitar na aprendizagem dos alunos.

FIGURA 10: Realização de atividade em grupo
Fonte: Autoria própria

A biblioteca escolar é restrita e poucos professores fazem uso da mesma, não
possui bibliotecário para zelar e cuidar da organização dos livros para que levem outros
recursos. O único material que os alunos possuem é o livro didático. As aulas sempre se
restringem a um tripé: livros-quadro-sala. Dessa maneira, o livro didático adquire uma
importância fundamental no processo de aprendizagem na sala de aula. Diante disso, o
professor deve buscar compreender a relação entre teoria e realidade, oferecer condições
para uma reflexão por parte dos alunos sobre produção do conhecimento, os livros
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tornam-se o único recurso para estudo dos alunos e o direcionador do planejamento do
professor que centra toda ação pedagógica da aula associando-a ao livro didático.
Em alguns momentos, apenas a utilização do livro como recursos didáticos
dificulta a compreensão dos conteúdos por parte dos alunos, a aula torna-se enfadonha e
sem nenhuma dinamicidade, sem despertar a vontade dos alunos em participar, a
dificuldade dos alunos compreenderem o conteúdo. O professor passa somente a
reproduzir o que está no livro, sem questionar a aplicabilidade desse conteúdo para seus
alunos e consequentemente sem transformá-lo em algo interessante. Dessa forma, o
docente que deveria mediá-lo a fim de promover uma incorporação desses
conhecimentos pelos alunos aos demais pré-existentes, não o faz. Como afirma Lajolo
(1996, p. 6) “não se espera que a aprendizagem se processe apenas pela leitura das
informações que o livro fornece, mas também pela realização das atividades que ele
sugere”. Nos tópicos que se seguem, será relatado o desenvolvimento das atividades que
ocorreram durante a realização do estágio nas turmas do 6º ao 9º ano do ensino
fundamental II.
1 Caracterização do Estágio de Ciências Humanas

A experiência do Estágio Supervisionado no nível de ensino fundamental II da
UEB Menino Jesus de Praga, teve início no dia 25 de agosto de 2015, no 6º ano (turma
62), com a disciplina de Ciências, tendo como professora cooperante Carliane, e como
docente supervisor o Professor Sérgio Mendes. Segundo os horários estabelecidos no
cronograma, as atividades ocorreram também nos dias 26 de agosto e 28 de agosto de
2015, perfazendo um tempo total de cento e cinquenta minutos.
Ao trabalhar com conteúdo de Ciências no 6º ano, pude experienciar o contato
com os alunos em uma faixa etária diferenciada, com a qual sempre trabalhei. Esse
olhar foi primordial para minha formação, oportunizou-me ver o interesse dos alunos e a
participação de todos durante a regência foi fundamental para compreender melhor o
processo de ensino de aprendizagem dos alunos. Iniciei a aula com o vídeo da música
Terra Planeta Água. Foi um momento peculiar, pois os alunos conheciam a música e
acompanharam a mesma com excelente participação, solicitaram que reproduzisse
novamente o vídeo com a música, foi um momento muito interessante, percebi o
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interesse e a participação de todos ao acompanharem a melodia da música. Em seguida
perguntei aos alunos o que sabiam, por que o planeta terra é chamado de planeta azul.
Cada um apresentou suas ideias prontamente e perguntei sobre qual a razão de
cuidar da água do nosso planeta e sobre os cuidados com a água. Cada aluno apresentou
suas ideias e conceitos, haja vista que a professora cooperante em sua aula anterior, já
havia iniciado comentários acerca desse assunto. Na sequência, apresentei imagem do
planeta Terra com as quantidades de água doce e salgada (cf. Anexo 1). Detalhando
sobre a fórmula da água, indiquei que essa molécula é formada por dois átomos de
hidrogênio e um de oxigênio e aspectos relacionados ao ciclo da água na natureza.
Comentei aspectos da água como sendo capaz de dissolver várias substâncias,
para isso fiz a experiência do açúcar, sendo dissolvido pela água apresentei um
experimento com a participação dos alunos que após a explicação sobre como seria
realizado o experimento puderam experimentar e realizar e entenderem a razão da água
ser considerada um solvente universal.
No dia 26 de agosto, iniciei a aula destacando a importância da água para os
seres vivos. Explicando sobre o ciclo da água na natureza e sua importância na
manutenção da sobrevivência dos seres vivos, trouxe alguns dados comparativos de
água que podemos encontrar nos alimentos. Nesse momento, percebi o interesse de
todos em conhecer esse quantitativo de água que podemos encontrar nos alimentos. Em
seguida, realizamos uma atividade escrita que foi entregue aos alunos que realizaram
em duplas e em seguida cada dupla apresentou os resultados da atividade. Assim foi
realizada a avaliação do que foi aprendido naquele dia. Dessa maneira, o estágio
supervisionado tem ainda, por intuito, alertar ao futuro professor que deve estar aberto
para mudanças e inovações a partir de um redimensionamento de sua ação docente, de
sua prática educativa, por meio da formação continuada e, independente do sistema
escolar que esteja inserido, da natureza administrativa que ele trabalha, deve ter o
compromisso com a qualidade do ensino e com o seu aluno.
No dia 28 de agosto, retomamos a aula do dia anterior e, reforçando os
conceitos trabalhados, realizamos uma atividade com a participação dos alunos a
algumas perguntas elaboradas pelo professor e cada grupo deveria responder atribuindo
um ponto para cada grupo. Após concluída essa ‘dinâmica’, solicitei aos grupos que
escrevessem um texto comentando sobre a importância da água para os seres vivos.
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Durante esse período, ministrando essa disciplina, pude perceber a empolgação de todos
ao ter uma aula diferenciada com utilização de novos recursos didáticos.
2

Caracterização do Estágio de Geografia
O assunto trabalhado foi apresentado pelo professor titular da matéria,

conforme a estrutura curricular e o rol de conteúdos da série e do período letivo em que
os estudantes se encontravam. Para isso, a temática da aula foi proposta pelo professor
titular da disciplina, tendo como tema definido: os agentes externos; solo, intemperismo
e erosão; como objetivo: identificar a ação dos agentes externos na modelagem do
relevo, enfatizando o conceito de solos bem como os processos de intemperismo e
erosão, estabelecendo a relação entre a interferência humana e as alterações da
superfície. Por ser um assunto de pouco domínio, aliado ao pouco tempo disponível
para estudos entre a entrega do tema e a aula, optou-se pela exposição oral com auxílio
de slides, quadro branco e fichas de trabalho (cf. Anexo 2). Durante a aula, percebi a
agitação dos alunos, com uso do recurso visual data show, apresentei slides com
imagens referentes aos agentes exernos da natureza, o que despertou interesse e
participação no que seria mostrado, em seguida, acredito que tal interesse demosntrado
remete ao fato de que na escola não possui esse material e dificilmente os professores
têm acesso. Então, foi uma aula diferente do que eles estão acostumados no dia a dia.
Outro fator que causou grande euforia foi a presença do professor Sérgio, a sua maneira
diferente de falar (sotaque português) deixou as crianças intrigadas e desejando saber de
onde ele era, de que país. Antes de iniciar a aula, expliquei a todos o motivo da aula e a
que país ele pertencia. Foi um momento muito interessante, todos queriam perguntar.
Ao final dessas apresentações iniciamos a aula com a temática proposta.
No dia 25/08, o conteúdo foi apresentado nos slides uma imagem e foi
interrogado aos alunos o que eles visualizavam e diversas foram as sugestões. De
seguida, foram apresentados os conceitos de: solo, erosão, agentes do relevo e
intemperismo com uso da imagem para que assim os estudantes visualizassem e
compreendessem melhor o conteúdo abordado. Explicando acom a utilização do recurso
visual data show, Por fim, com uso do livro didático, solicitei que os alunos
respondessem a uma atividade proposta no mesmo. Pode-se considerar que os objetivos
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propostos no planejamento foram alcançados uma vez que os alunos responderam e
participaram oralmente.
Na aula do dia 28/08, os conteúdos abordados foram os conceitos de: dunas,
delta, erosão fluvial, erosão pluvial, etc. Ao final da aula foi proposta uma atividade
com diversas imagens e, oralmente, os alunos foram desafiados a identificar qual o tipo
de erosão, para que compreendessem as diferenças entre cada tipo.

FIGURA 11: Momento de atividade do estágio
Fonte: Autoria própria

Foi uma aula muito participativa, pois os alunos interagiam a cada imagem,
apresentando com a participação dos grupos, demonstrando interesse e participação. A
cada imagem, além de identificar o tipo de característica geográfica, o professor
apontava a cidade à qual a região do Brasil pertencia, o que instigou e suscitou ainda
mais o interesse dos alunos na aula.É relevante o estabelecimento de situações de
interação e cooperação entre os alunos, os professores e sem dúvida de recursos
didáticos que propicie melhores condições do processo de ensino-aprendizagem com
apresentações de informações, conceitos e assimilação de dados (conteúdos), mantendo
a relação de diálogo entre os discentes a utilização de recursos didáticos favorece a
participação e interesse de todos pela aulas, a utilização destes recursos nas aulas de
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Geografia foi importante para alcançar os objetivos do aula seguindo a premissa
proposta pelo autor que fala que: “aproximar o aluno da realidade” Piletti (2006, p.
154). Estes momentos de proximidade com os alunos foram muito importantes, para o
tipo de relação que eles esperam aprender nas aulas, e como a Geografia, esta associada
ao cotidiano do aluno. Trazendo a reflexão de que a utilização de recursos didáticos
torna-se indispensável, quando um docente quer tornar sua aula mais dinâmica e
atrativa, facilitam o aprendizado, funcionando como uma ponte entre o conteúdo a ser
aprendido e o aluno. O professor de Geografia nunca poderá deixar de oferecer aos seus
alunos aprender Geografia a partir do vivido. Observar e interpretar o espaço são
fundamentais para entendermos os fenômenos geográficos.
3

Caracterização do Estágio de História
Dando continuidade ao Estágio Supervisionado, na área das Ciências Humanas,

a disciplina trabalhada foi História, cujo professor cooperante foi Sylvanio Aguiar
Mendes, na turma 62 (6ª série), compreendendo os dias 28 de agosto; 02 e 03 de
setembro de 2015, com carga horária de cento e cinquenta minutos. A supervisão das
aulas ficou sob responsabilidade do professor Sérgio Mendes. Assim como as demais
disciplinas, os conteúdos trabalhados em História seguiram a proposta curricular do ano
em curso e do período letivo em estudo. O professor cooperante apresentou o tema:
Mesopotâmia, abordando os seguintes aspectos: Localização, Organização política,
Sociedade e Economia e Religião e Cultura. Tendo como objetivos: Conceituar a origem
da palavra mesopotâmia com seu sentido Geográfico, tendo como objetivos: Entender o
processo de mudança das aldeias com o surgimento das cidades; Caracterizar a
organização política da sociedade mesopotâmica; Descrever a economia local e o modo
de sobrevivência dos povos mesopotâmicos.
A aula foi iniciada com apresentação do mapa antigo (cf. Anexo 3), mostrando
a localização da Mesopotâmia, sua origem, questionando aos alunos o que eles
conhecem sobre o Iraque. Na sequência, solicitei que apresentassem o que sabem sobre
essa região no passado, antes da era cristã, utilizando esses dados para uma breve
explanação, fazendo a referência à aula anterior que foi ministrada pelo professor titular,
o professor cooperante explanou sobre: os impérios que surgiram anteriormente ao
surgimento da civilização mesopotâmica, abordando aspectos sobre a vida econômica,
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social, política e religiosa. O que suscitou a curiosidade dos alunos que fizeram diversas
perguntas sobre o que foi abordado dentre elas: Sobre como essa civilização possuía
tantos deuses. Na ocasião comentei o significado das religiões politeístas, destacando
alguns dos deuses que eram idolatrados por esse povo, o que despertou muito interesse
de todos. No dia 31 de agosto, demos continuidade ao assunto na sala 62, com os
objetivos de: Conhecer os principais povos que viviam na Mesopotâmia.
Para isso, o professor cooperante iniciou a aula perguntando aos alunos o
significado de nomandismo e sedentarismo, explicando-lhes como a existência dos vales
inundáveis do Tigre e do Eufrates como importantes para a ocupação da região por
diferentes povos. Outro momento da aula que suscitou perguntas e interesse foi sobre a
origem dessa civilização, ao comentar sobre a origem do primeiro tipo de escrita
(Cuneiforme).Em seguida, foi proposto aos alunos que realizassem atividade do livro
para melhor compreensão da matéria exposta.
No dia 01 de setembro, demos continuidade ao assunto na sala 62 (6ª série) e
nessa ocasião abordamos a apresentação de vídeo com o título: Grandes Civilizações; A
partir do vídeo, expliquei as principais características dos povos que faziam parte da
Mesopotâmia; momento para esclarecimentos e participação dos alunos, que tiraram
diversas dúvidas. Em seguida, entreguei para os alunos o resumo de todo o conteúdo
estudado para que os mesmos colem no seu caderno, e assim resolvessem de uma ficha
de trabalho, para correções orais junto ao professor cooperante. Novamente foi um
momento enriquecedor e proporcionou ao professor uma avaliação de todo os
aprendizados dos alunos durante as aulas ministradas.
É fundamental para o aluno desenvolver sua autonomia visto que sua vida não
se resume aos espaços escolares. Ele se relaciona em diferentes âmbitos sociais e
precisa de saberes culturais e acadêmicos para fortalecer sua identidade e ser ativo no
espaço em que se insere. Cabe então à escola e aos professores priorizar um currículo
que reflita sobre as várias dimensões do desenvolvimento humano.
Considera-se que a aula desenvolveu-se sem problemas, visto que se notou
uma maior participação nesta aula em relação à anterior. Os estudantes preocuparam-se
em produzir, embora alguns ainda apresentassem dificuldades em entender o
desenvolvimento da tarefa. Para tanto, dei uma atenção específica a esses jovens no
sentido de organizarem suas ideias, na tentativa da uma produção escrita independente.
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Diante da oportunidade de ministrar aulas juntamente com os alunos, os
momentos de proximidade com eles foram muito importantes, pois pudemos perceber
que tipo de relação eles têm com a História, ou seja, o que eles esperam aprender nas
aulas, como a História pode ajudá-los em suas vidas, o que os motiva a estudar outras
questões.

4 Caracterização Estágio de Matemática
A aula de matemática ocorreu na turma 82 (8ª série/8º ano). O conteúdo
abordado, proposto pela professora titular Arcângela Ferreira da Silva, possuía como
objetivos principais: Conhecer a estrutura das potências; Reconhecer a decomposição
dos números primos. O período de execução foi de 28 a 31 de agosto. A aula ministrada
foi dividida em dois momentos no primeiro encontro, o que facilitou o desenvolvimento
do conteúdo. A entrada na sala de aula decorreu dentro da normalidade. O docente
indicou o conteúdo a abordar: a potenciação. Em seguida, questionou os alunos com o
intuito de aferir os seus conhecimentos prévios. Posteriormente, adotou como
metodologia a exposição oral para apresentar os conteúdos. A estratégia de abordagem
seguinte assentou no ensino pela descoberta, tendo sido realizado um jogo que
promoveu a colaboração e emulação entre os alunos. No fim, os conteúdos abordados
foram sistematizados de forma oral, o que estimulou a participação de todos com breve
explicação do conteúdo. Após esse breve momento, os alunos foram desafiados a
resolverem na lousa algumas questões relacionadas ao conteúdo ministrado. Para isso, o
professor dividiu a turma em grupos que disputavam quem conseguiria concluir todas as
questões corretamente. Com placar para elencar qual seria o grupo vencedor, num
ambiente de descontração e muita motivação da turma, facilitando assim a
aprendizagem de todos e favorecendo a aprendizagem do conteúdo.
No dia 31 de agosto, a aula foi iniciada através de aula expositiva e
participativa, para retomar conteúdos necessários para a compreensão do tema em
questão, reconhecendo o conjunto dos números naturais; conhecer os critérios de
divisibilidade de alguns números; encontrar múltiplos e divisores de alguns números.
Junto com os alunos, foi construído o Crivo de Erastóstenes (cf.anexo 4) seguindo a
comanda e verificando a regularidade existente entre os números primos. Durante a
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aula, foi percebido o entusiasmo dos alunos com relação ao conhecimento sobre os
números primos visto que os mesmos integram um tema relevante no ensino de
Matemática. Sendo um momento de revisão de conteúdo anteriormente trabalhado pelo
professor titular da disciplina, temos então, um conhecimento sistematizado acerca deste
tema favorece inúmeras situações de aprendizagem que poderão ser exploradas em
diferentes sequências didáticas. A partir do conhecimento sobre números primos, é
possível tratar, por exemplo, dos critérios de divisibilidade, decomposição de um
número em fatores primos, entre outros. A aula decorreu com dois horários seguidos,
portanto, no segundo momento realizei atividades escritas. Foi possível perceber que a
utilização de recursos didáticos torna-se indispensável, quando um docente quer tornar
sua aula mais dinâmica e atrativa. Além disso, os recursos didáticos facilitam o
aprendizado, pois eles funcionam como uma ponte entre o conteúdo a ser aprendido e o
aluno, conforme proposto pelo professor da disciplina previamente, dando continuidade
aos assuntos trabalhados.
5 Caracterização do Estágio de Português
A Prática de Estágio Supervisionado realizada com a disciplina de Língua
Portuguesa ocorreu nos dias 25 e 28 de agosto de 2015, na turma 61 (6º ano), tendo
como professora cooperante Claudia Martins e acompanhada pela professora Dulcina,
perfazendo o tempo total de 150 minutos. O tema a ser trabalhado na disciplina de
Língua Portuguesa foi entregue pela professora regente, respeitando a sequência da
estrutura curricular. Trabalhou-se com: Estrutura da história em quadrinhos, estilos dos
balões e significados, ampliando o conceito de gênero para o reconhecimento da
estrutura em outras linguagens. De acordo com a professora titular da turma, os alunos
já tinham estudado o conteúdo, cabendo a mim reforço e fixação dos assuntos, que foi
feito por meio de slides, tiras de histórias em quadrinhos, anotações no caderno,
atividades orais e escritas (cf. Anexo 5).
O trabalho do dia 25 foi facilitado por haver duas aulas seguidas da disciplina,
cumprindo parte da carga horária estipulada de 100 minutos e favorecendo a
apresentação de conceitos, exemplos e atividades com música. Os alunos foram
solicitados e tiveram boa participação, demonstraram interesse e conhecimento sobre o
assunto e responderam satisfatoriamente aos questionamentos. Na avaliação final da
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aula, a professora orientadora salientou a necessidade de realização de registro
esquematizado ou resumo do conteúdo pelos alunos, mesmo que os alunos já
conhecessem o conteúdo anteriormente. Ela ainda frisou que, nos momentos em que eu
pedi que os alunos lessem, que poderia ter solicitado individualmente, isso promoveria o
interesse em participar oralmente da aula. Para a professora orientadora, as explicações
e a anotação ajudam na consolidação dos conhecimentos, além de constituir-se de
material para futuros estudos e consultas.
Em relação ao trabalho do dia 28, as abordagens foram mais direcionadas para
as atividades escritas, haja vista que as atividades escritas possibilitam melhor fixação
dos conhecimentos adquiridos em aulas anteriores, exercitando assim os conhecimentos
com atividades, o que foi feito através de registros no quadro a partir de esquemaresumo e exercícios escritos. Vale ressaltar que essa parte da aula já tinha sido planejada
antes mesmo das observações dadas pela professora Dulcina.
Considera-se essencial o registro escrito e as atividades como reforço para os
conteúdos, porém, optou-se para fazê-los somente ao final para garantir um apanhado
geral do que foi trabalhado ao longo das aulas.
Em alguns momentos houve um pouco de dispersão, aliada ao calor da tarde e
também à desorganização na disposição das cadeiras efetuada pelos alunos sem
respeitar um posicionamento ordenado das carteiras para as aulas dos demais
professores ou dos conteúdos a serem ministrados. Mas houve uma preocupação minha
em arrumar o espaço, separar alunos que de alguma forma estavam causando a
dispersão e expliquei, através de exemplos científicos, a necessidade de manter a
concentração para aquisição satisfatória dos conhecimentos e obtenção de
aprendizagens. Essas ações foram relatadas como positivas por parte da professora
orientadora.
Nesse sentido, há que se compreender que o professor aprende no cotidiano a
ressignificar sua docência e a reinventar as suas práticas, fazendo delas uma referência,
onde a cada dia o professor leve-se a refletir nela sobre ela.
Do mesmo modo, Imbernón (2002) ressalta a importância da formação de
professores, visto como o desenvolvimento de um conhecimento profissional:
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A nosso ver, a profissão docente desenvolve-se por diversos fatores: o salário, a
demanda do mercado de trabalho, o clima de trabalho nas escolas em que é
exercida, a promoção na profissão, as estruturas hierárquicas, a carreira
docente etc. E é claro, pela formação permanente que essa pessoa realiza ao
longo de sua vida profissional. (IMBERNÓN, 2002, pág. 44).

Tudo isso deve ser pensado junto a uma rotina escolar desafiadora, sendo
contrária a uma rotina autoritária que limita, pelo seu autoritarismo, os processos de
desenvolvimento e aprendizagem infantil. Mas, infelizmente, as escolas brasileiras do
Ensino Fundamental são organizadas fisicamente para crianças que não crescem, pois o
tamanho da carteira das crianças com seis anos é o mesmo para as crianças de dez anos
que já são pré-adolescentes. Assim, nessa aula, retomei o que havia sido desenvolvido
na aula anterior, dividir a turma em duplas e solicitei que cada dupla elaborasse uma
história em quadrinhos. Foi um desafio, pois, no início, os alunos pontuavam como
entraves que não sabiam desenhar, escrever, entre outros. Porém, ao entregar as fichas
com os quadrinhos em branco para preencherem, a turma liberou a imaginação e
criaram histórias engraçadas, embora também outras tristes.
Em seguida, realizamos uma votação para escolher a melhor história e também
foi um momento de descontração e risadas, porém a turma teve maturidade para
escolher os três melhores.
A metodologia por nós seguida constitui-se em aulas expositivas por
considerar que estas são as estratégias mais utilizadas no processo de ensino e
aprendizagem. Nas aulas práticas, elas se justificaram como método de ensino que
julgamos apropriados pelo não conhecimento pleno do perfil da turma e pelo momento
de consolidação de conhecimentos já adquiridos pelos educandos.
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Capítulo 3

A importância do uso da linguagem

3. A IMPORTÂNCIA DO USO DA LINGUAGEM

Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do
nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos
lugares. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para
sempre, à margem de nós mesmos.
Fernando Pessoa

Nas relações com outros indivíduos, o homem usa a linguagem como um
mecanismo de ação carregada de intencionalidade. A linguagem é a palavra em
movimento, a prática da comunicação verbal entre os sujeitos sociais, ou seja, ao
mesmo tempo em que a linguagem é uma entidade formal, constituindo um sistema, é
também atravessada, por entradas subjetivas e sociais, isto é, “a palavra discurso,
etimologicamente, tem em si a ideia de curso, percurso, de correr, por em movimento,
prática de linguagem, como o estudo do discurso observa-se o homem falando”
(ORLANDI, 1999, p. 15).
No âmbito dessa perspectiva, a aprendizagem e o desenvolvimento estão interrelacionados desde os primeiros dias de vida da criança. Esse fator é observado no
momento do domínio dos sistemas simbólicos do mundo sócio-histórico-cultural
vivenciado, em associação com o domínio do pensamento e da linguagem. O momento
crucial vivenciado da espécie humana surge no desenvolvimento do pensamento verbal
e da linguagem como sistema de signos. É o momento em que o biológico se transforma
no sócio-histórico, ou seja, o pensamento e a linguagem são funções tipicamente
humanas, constituídas filogeneticamente ao longo do seu desenvolvimento. Assim, a
linguagem surge como a primeira função de comunicação e intercâmbio social, onde a
criança utiliza a língua apenas com a função comunicativa separada do pensamento sem
conseguir atuar no plano simbólico “[...]. O significado de uma palavra representa uma
amálgama tão estreita do pensamento e linguagem, que fica difícil dizer se se trata de
um fenômeno do pensamento ou da fala” (VYGOTSKY, 2005, p. 150).
Em uma determinada fase do desenvolvimento da criança, o pensamento e a
linguagem associam-se e ela começa a participar do plano simbólico, utilizando a
linguagem como suporte. Este suporte possibilita que a criança transite em vários
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tempos do plano simbólico. Esse caminho do pensamento não é simples, e pode ser
expresso por palavras, mas é por meio desse diálogo que o pensamento começa a existir.
Sobre esse ponto, considere-se o seguinte:

A relação entre o pensamento e a palavra não é uma coisa, mas um processo,
um movimento contínuo de vaivém do pensamento para a palavra, e vice-versa.
Nesse processo, a relação entre o pensamento e a palavra passa por
transformações que, em si mesmas, podem ser consideradas um desenvolvimento
no sentido funcional. (VYGOTSKY, 2005, p. 156)

A função planejadora da fala introduz mudanças qualitativas na forma da
cognição da criança e reestrutura diversas funções psicológicas, tais como: memória,
atenção voluntária, formação de conceitos, entre outras. A fala egocêntrica tem uma
função pessoal, ligada às necessidades do pensamento, que indica a trajetória da criança,
dos processos socializados para os processos internos do pensamento, transmutando ao
aprender a linguagem falada.
A criança verbaliza o pensamento tornando-se suscetível à repetição e análise,
concomitante às suas construções intelectuais e interiorizadas da fala. Essa
complementação torna a linguagem uma ferramenta primorosa, proporcionando ao
indivíduo sua participação no universo da racionalidade humana. Vygotsky (2005, p.
151) enfatiza que:
O significado das palavras é um fenômeno de pensamento apenas na medida em
que o pensamento ganha corpo por meio da fala, e só é um fenômeno da fala na
medida em que esta é ligada ao pensamento, sendo iluminado por ele.

A linguagem expressa organiza o pensamento da criança. Deste modo a fala é
uma função primordial dos indivíduos, sendo o primeiro contato social impulsionado
pela necessidade de comunicação. Nos primeiros meses de vida, a criança comunica-se
através de risos, de choro, etc. Esta comunicação estabelece um meio de contato social
com os membros do seu grupo. Vygotsky denominou essa fase de estágio préintelectual do desenvolvimento da fala, ou seja, este estágio ocorre antes da aquisição da
fala da criança e demonstra uma inteligência prática que consiste na sua capacidade de
agir no ambiente e resolver problemas objetivos com auxílio de instrumentos
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intermediários. Isto evidencia o modo como a criança interioriza os padrões de
comportamentos fornecidos por seu grupo cultural.
Estes padrões de comportamento são transmitidos pela compreensão da relação
entre a palavra, ou seja, linguagem, que aciona a própria mudança e evolução nos
modos de pensá-la, organizando a contribuição entre pensamento e linguagem, e pela
interação e troca com o pensamento em movimento na busca pela essência, que envolve
os sujeitos e promove a criação do conhecimento compartilhado, através da linguagem
que a atividade mental pode ser elaborada e compreendida como tarefa de:
[...] uma psicologia verdadeiramente objetiva. No entanto, seus fundamentos
não devem ser nem fisiológicos, nem biológicos, mas sociológicos. De fato, o
marxismo encontra-se frente a uma árdua tarefa: a procura de uma abordagem
objetiva, porém refinadas e flexíveis, do psiquismo subjetivo consciente do
homem, que, em geral, é analisado pelos métodos de introspecção (BAKHTIN,
1992, p. 48).

Desse modo, se a atividade mental tem um sentido, se ela pode ser
compreendida e explicada, ela deve ser analisada por intermédio de signo real e tangível
(BAKHTIN, 1992, p. 51). Esse signo real tangível que pode explicar a atividade mental
e, ao mesmo tempo ser reelaborado pelo aluno no processo de apropriação. Mais do que
pela palavra, é pela enunciação, é pela dialogia, como aponta Bakhtin, que o homem
encontrará o caminho possível para pensar o mundo e construir a sua própria
consciência, porque:
[...] a atividade mental não é visível nem pode ser percebida diretamente, mas
em compensação, é compreensível. O que significa que durante o processo de
auto-observação, a atividade mental é recolocada no contexto de outros signos
compreensíveis. O signo deve ser esclarecido por outros signos (BAKHTIN,
1992, p. 61).

De acordo com esta afirmação de Bakhtin, a compreensão se dá pela relação
entre os signos, ou seja, um signo se contrapõe a outro signo e esse é o fundamento do
diálogo, ferramenta necessária para a compreensão da consciência. A evolução da
consciência individual dependerá da evolução da própria língua. É a própria ação do
homem, o seu pensar, o seu sentir que provocam as mudanças na língua e, ao mesmo
tempo em que ele próprio evolui, transforma o uso do seu dispositivo linguístico, altera
a língua e altera a sua própria consciência.
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Seguindo esta premissa, o professor desempenha um papel fundamental, isto é,
ao mesmo tempo em que lida com a língua oral ou escrita, estabelece o movimento
dialógico necessário para a construção de sua consciência e da consciência dos seus
alunos, porque as palavras são sensores mais sensíveis dos movimentos da consciência
do homem estabelecendo o movimento dialógico necessário para a construção do
conhecimento.
Através da linguagem como mecanismo de comunicação, o professor interage
com seus alunos, assim, “[...] a mediação é um ato de interação entre mediador e
mediado” (SOUZA, 2004, p. 39). Na aprendizagem por mediação, o mediado não
aprende apenas pela exposição direta ao estímulo, mas existe um mediador,
desempenhando o papel educacional de atuar sobre o estímulo. Sobre esse ponto,
considera-se o seguinte:
O mediador seleciona, assinala, organiza e planeja o aparecimento do estímulo,
de acordo com a atuação estabelecida por ele e com a meta de interação
desejada. Pela mediação, o mediador adquire os pré-requisitos cognitivos
necessários para aprender, beneficiar-se da experiência e conseguir modificarse. Dessa maneira, a aprendizagem mediada caracteriza-se como um processo
intencional e planejado (SOUZA, 2004, p. 40).

Nesse tipo de aprendizagem, os processos de desenvolvimento e de
aprendizagem compreendem necessariamente a presença do “outro” como representante
da cultura e mediado de sua apropriação, ou seja, a apropriação “[...] é um processo que
tem como consequência a reprodução no indivíduo de qualidades capacidades e
características humanas de comportamento” (LEONTIEV, 2007, p. 93).
Desse modo, a aprendizagem mediada é o caminho pelo qual os estímulos são
transformados pelo mediador que seleciona os estímulos mais apropriados, seleciona-os,
elabora esquemas, amplia alguns, ignora outros. É por meio desse processo de mediação
que a estrutura cognitiva da criança adquire padrões de comportamento que
determinarão sua capacidade de ser modificada. Assim, quanto menos mediação for
oferecida, menos será a capacidade de ser modificada. Assim, quanto menos mediação
for oferecida, menor será a capacidade de a criança ser afetada e de se modificar.
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1 O ensino de língua portuguesa nos anos iniciais
Deve-se ter em mente que a língua é compreendida como algo que se encontra
em constante transformação visto que essa é recriada a cada momento, conforme as
necessidades de seus falantes. Sendo assim, o aprendiz deve ser motivado e estimulado
a entender o processo de ensino de gramática o relacionando a seu cotidiano e
experiências. O objetivo do ensino da língua portuguesa não deve ser limitado ao ensino
das regras e estruturas da gramática, deixando as fundamentais partes do estudo que são
justamente a língua e seus diversos modos de comunicação. Conforme Bagno (1999, p.
52)
É claro que é preciso ensinar a escrever de acordo com a ortografia
oficialmente, mas não se pode fazer isso tentando criar uma língua falada
‘artificial’ e reprovando como ‘erradas’ as pronúncias que são resultados
naturais das forças internas que governam o idioma. Estudar a gramática é de
suma importância e necessita existir, visto que o educando, reconhecendo as
estruturas que compõem a língua, conseguirá usá-la de modo mais simples e
coerente.

A língua portuguesa é um sistema de diferentes formas e significados. Sua
função é desenvolver na sociedade a comunicação, o entendimento, a expressão da
língua e a evolução da sociedade. Por intermédio desse sistema simbólico, podemos
argumentar defender, encobrir, pensar, isto é, expressar ideias e sentimentos (BRASIL,
1997).
Dessa maneira, podemos perceber que nos dias atuais, grandes dificuldades são
encontradas no processo de alfabetizar, sendo que essas dificuldades são agravadas
tanto pela desigualdade e grande número de analfabetismo como pelas expectativas
criadas pela sociedade, ou seja, o ensino de língua portuguesa, nos anos iniciais que
estão voltada para leitura dos alunos que ainda não compreendem bem as funções e as
finalidades da mesma, ou seja, a dimensão cultural, não dominando o funcionamento do
código escrito, ou ainda, não sabe o que precisam fazer para ler. As dificuldades na
alfabetização ainda é algo frequente na vida escolar, onde o aluno pode carregar o
resultado negativo por toda sua vida escolar, pois essa dificuldade não foi suprida no
momento que foi descoberta, é então onde entra o professor com sua capacidade de
diagnóstico e também saibam como contornar e fazer com que o aluno supere tal
situação.
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A criança que apresenta alguma dificuldade deve ter uma atenção destacada,
fazendo-se necessárias intervenções diferenciadas, para insistir no desenvolvimento de
suas próprias habilidades, sem esquecer, da necessidade dos pais estarem inclusos de
forma direta nesse processo, estando por dentro da situação para juntos enfrentar essas
dificuldades sem pressionar o aluno.
Dessa maneira, o professor deve desenvolver estratégias para que o aluno
assuma a linguagem como forma de estruturação do pensamento, veículo de cultura,
veículo de sociabilização e meio de comunicação, além de disponibilizar um clima
propício ao aparecimento do desejo e da necessidade de falar, comunicar e de se
expressar, onde o professor deve seguir de acordo as necessidades, interesses e
expectativas dos alunos. Um dos destaques no processo de alfabetização e superação
das dificuldades é o empenho do professor, pois o alfabetizador necessita de outros dons
para se sair bem, deve confiar na capacidade de desenvolvimento dos alunos, além de
criatividade, inventividade, iniciativa, combatividade e está focado nas necessidades e
interesses dos seus alunos.
Sendo assim, é necessário que se mude essa concepção mecânica da língua
portuguesa para que a aprendizagem aconteça verdadeiramente. Também é preciso que
os problemas relacionados ao ensino de língua portuguesa sejam solucionados, como
por exemplo, a falta de leitura e interpretação dos textos, as evasões da língua
portuguesa, a pronuncia das palavras, as concordâncias verbais, entre outras. Vale
ressaltar que “a leitura é a extensão da escola na vida das pessoas. A maioria do que se
deve aprender na vida terá de ser conseguido através da leitura fora da escola. A
leitura é uma herança maior do que qualquer diploma”. (CAGLIARI, 1992, p.148).
Sendo assim, a habilidade cognitiva de leitura é, no âmbito da capacidade de
linguagem, constituída por operações mentais, que o sujeito busca interpretar a
experiência do mundo e as representações culturais. Ler é um esforço de interação entre
as representações de um sujeito leitor e as representações de outros sujeitos. O objeto da
habilidade cognitiva de leitura são os textos, definidos como quaisquer experiências
com as quais interaja o indivíduo com o leitor. O estudo da língua é fundamental, sem
ele não avançamos muito no campo da linguagem; Bakhtin (1994), trabalha com um
mundo em movimento e em perene transformação, seu objeto está sempre em processo,
não se submete a uma forma fixa e imutável. Para o autor, a linguagem é um fenômeno
profundamente social e histórico e, por isso mesmo, ideológico.
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A unidade básica de análise linguística, para Bakhtin (1994, p. 46), é o
enunciado, ou seja, elementos linguísticos produzidos em contextos sociais reais e
concretos participantes de uma dinâmica comunicativa. A visão bakhtiniana da
linguagem como fenômeno social tem uma relação direta com a construção do sujeito,
segundo o autor o sujeito se constitui ouvindo e assimilando as palavras e os discursos
do outro, fazendo com que essas palavras e discursos sejam processados de forma que
se tornem, em parte, as palavras do sujeito e, em parte, as palavras do outro. Todo
discurso, segundo Bakhtin, constitui-se na fronteira entre aquilo que é seu e aquilo que é
do outro:
A linguagem não é algo neutro que pode passar fácil e livremente para a
propriedade particular das intenções do falante [...] Apropriar-se dela, força-la
a se submeter às nossas próprias intenções e inflexões é difícil e complicado
(BAKHTIN, 1992, p. 97).

E é exatamente por isso que ele se contrapõe que uma língua seja um conjunto
de formas (signos) e suas regras de combinação (sintaxe). Para Bakhtin, o significado é
uma impossibilidade teórica. Um signo, aceitando-o provisoriamente, não tem um
significado, mas receberá tantas significações quantas forem as situações reais em que
venha a ser usados por usuários social e historicamente localizados. Em uso, a língua é
muito diferente do seu modelo teórico. Para a linguística, um signo tem um significado.
Sabemos, entretanto, que ao falar, estamos diariamente modificando, acrescentando,
excluindo, torcendo os significados codificados pela língua. Referindo-se à prática de
análise linguística, o autor destaca a problemática da prática dominante de uma noção já
pronta, através de exercícios, fixar uma reflexão, na medida em que o que se fixa de fato
é metalinguagem utilizada nesse procedimento, enfatizando que o aluno termina com a
sensação de que saber sua língua é, na verdade, saber utilizar-se da metalinguagem de
descrição dessa língua;
No ensino, não se trata de trabalhar com dados ou fatos para, refletindo sobre
estes, produzir uma explicação. Trata-se de aprender/ensinar as explicações já
produzidas e fazer exercícios para chegar a respostas que o saber já produzido havia
previamente fornecido.
Enfim, por acreditar que é possível reverter ou minimizar as dificuldades
encontradas em relação a leitura, a produção de textos e a oralidade dos alunos de séries
iniciais do ensino fundamental, pensou-se uma proposta de formação continuada para
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professores dos anos iniciais que contemplasse o ensino de Língua Portuguesa a partir
dos gêneros textuais, numa perspectiva lúdica, e pautada em discussões pertinentes à
educação de modo geral, ao trabalho do professor, da escola e da família.
Contudo, a pretensão maior foi contribuir de alguma forma para minimizar os
problemas decorrentes da leitura e da escrita no ensino de Língua Portuguesa nos anos
iniciais, por meio de metodologia diferenciada, a partir de atividades lúdicas, a fim de
evitar problemas como evasão e repetência e evitar a exclusão escolar e,
consequentemente, social.
Assim, o PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa2 é um
compromisso formal e solidário assumido pelos governos Federal, do Distrito Federal,
dos Estados e dos Municípios, desde 2012, para atender à Meta 5 do Plano Nacional da
Educação (PNE), que estabelece a obrigatoriedade de alfabetizar todas as crianças, no
máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental.
A garantia da alfabetização plena de todas as crianças, como redigido na
estratégia 5.1, exige uma visão sistêmica da educação e é um dos pilares para o alcance
de outras Metas do PNE, em especial a de nº 2, que determina universalizar o ensino
fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e
garantir que os alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de
vigência do PNE.
Considerando que, em média, 97% das crianças brasileiras estão matriculadas no
1º ano e que a etapa de Alfabetização é a base para “garantir uma educação inclusiva,
equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem durante toda a
vida para todos” (Marco de Ação da Agenda de Educação 2030, da qual o Brasil é
signatário), a responsabilidade pela alfabetização das crianças precisa ser acolhida por
docentes, gestores e instituições formadoras como um imperativo ético indispensável à
construção de uma educação efetivamente democrática e socialmente justa.
O PNAIC foi lançado em 2012, e, de acordo com dados disponíveis no Sistema
Informatizado de Monitoramento do PNAIC (SisPacto), em 2013, foram capacitados,
em Linguagem, 313.599 professores alfabetizadores em curso com carga horária de 120
horas; em 2014, foram 311.916 profissionais e a ênfase da formação foi em Matemática,
em curso com carga horária de 160 horas; em 2015, foram capacitados 302.057
2

Foi instituído em 5 de julho de 2012, no Diário Oficial da União, pelo ministro de Educação, Aloizio
Mercadante Oliva, que no uso de suas atribuições age sobre o Ensino Fundamental de Nove Anos (2009)

46

A importância do uso da linguagem

professores em temáticas como Gestão Escolar, Currículo, a Criança do Ciclo de
Alfabetização e Interdisciplinaridade; e, em 2016, foram 248.919 alfabetizadores e
38.598 coordenadores pedagógicos atendidos em cursos com carga horária mínima de
100 horas e com ênfase em leitura, escrita e letramento matemático
Para a Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC, a formação continuada de
professores é componente essencial da profissionalização e da valorização docente,
devendo integrar-se aos desafios da escola e pautar-se no direito dos profissionais do
magistério de buscarem atualização e aperfeiçoamento ao longo da vida.
A formação PNAIC, em 2017, atenderá a três grupos diferenciados:
a) professores e coordenadores pedagógicos do 1º ao 3º ano do ensino fundamental
permanecem como foco no processo de formação;
b) professores da pré-escola e coordenadores pedagógicos da Educação Infantil; e
c) Articuladores e mediadores de aprendizagem das escolas que fazem parte do
Programa Novo Mais Educação. No item a seguir, será comentado sobre o programa
características e a maneira como foi modificado o ensino nos anos iniciais com relação
ao ensino de língua portuguesa (BRASIL,2017, p.3).
2 PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: o desafio da
alfabetização na idade certa
Conquistado o acesso à educação primária universal, o principal problema do
ensino fundamental é o baixo rendimento na aprendizagem de seus alunos. O Pacto foi
concebido com o objetivo de enfrentar este desafio. Trata-se de um compromisso
assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios, no
sentido de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade,
ao final do 3º ano do ensino fundamental.
O programa prevê a formação continuada de professores alfabetizadores.
Inclui, também, a oferta de materiais específicos para alfabetização, tais como livros
didáticos, dicionários, jogos pedagógicos, obras de apoio pedagógico e tecnologias
educacionais de apoio à alfabetização.
Em 2013, para o ciclo de alfabetização em Língua Portuguesa, o Pacto contou
com a adesão dos 27 estados e 5.420 municípios, para formação de aproximadamente

47

A importância do uso da linguagem

16 mil orientadores de estudos e de mais de 319 mil professores alfabetizadores. Em
2014 foi ofertado o ciclo de formação em Matemática (BRASIL, 2016).
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) foi instituído em
5 de julho de 2012, no Diário Oficial da União, pelo ministro de Educação, Aloizio
Mercadante Oliva, que no uso de suas atribuições age sobre o Ensino Fundamental de
Nove Anos (2009) e abre a Portaria Nº 867, de 4 de julho de 2012. A portaria do MEC,
esclarece no artigo 5º, que as ações do pacto têm por objetivo:
I ‐ garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam
alfabetizados, em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano do
ensino fundamental; II ‐ reduzir a distorção idade‐série na Educação Básica;
III ‐ melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB);
IV ‐ contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores
alfabetizadores; V ‐ construir propostas para a definição dos direitos de
aprendizagem e desenvolvimento das crianças nos três primeiros anos do ensino
fundamental. (PORTARIA Nº 867, Art 5º, 2012).

No PNAIC, os entes governamentais (governos: Federal, do Distrito Federal,
dos estados e municípios), comprometem‐se legalmente a:
I. Alfabetizar todas as crianças em língua portuguesa e em matemática.
II. Realizar avaliações anuais universais, aplicadas pelo Inep, junto aos
concluintes do 3º ano do ensino fundamental.
III. No caso dos estados, apoiar os municípios que tenham aderido às Ações do
Pacto, para sua efetiva implementação. (BRASIL, s.d., pág.11).

Conforme o PNAIC, a criança é alfabetizada quando compreende o
funcionamento da escrita, domina as correspondências entre grafema‐fonema, lê,
escreve e compreende textos escritos. Esta posto na formação continuada que:
Em uma concepção de alfabetização focada na inserção das crianças nas
práticas sociais, podem ser desenvolvidas metodologias que, de modo
concomitante, favoreçam a apropriação do sistema alfabético de escrita por
meio de atividades lúdicas e reflexivas e a participação em situações de leitura e
produção de textos, ampliando as referências culturais das crianças. (BRASIL,
s.d., p.20).

Segundo este mesmo documento, para o processo de alfabetização é necessário
que os professores estejam preparados, motivados e comprometidos, e acompanhem o
progresso da aprendizagem das crianças. Contudo, é preciso disponibilizar o acesso aos
instrumentos pedagógicos e é importante que o professor, figura central neste processo,
saibam utilizá‐los, todavia, o PNAIC considera que é preciso assegurar a formação
continuada para o trabalho ser desempenhado com competência e entusiasmo. O PNAIC
considera que o papel do professor é importante para a sociedade e para o
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desenvolvimento do conhecimento do mundo, pois é ele quem favorece a aprendizagem
e “organiza um determinado conhecimento e dispõe de uma certa maneira de propiciar
boas condições de aprendizagem” (BRASIL, 2012d, p. 6), por isso, existe a
necessidade do professor acompanhar as transformações da sociedade e o PNAIC
propõe a formação dos professores alfabetizadores direcionando maneiras para a
atuação docente.
A intencionalidade do PNAIC é citada e estruturada em quatro eixos de
atuação: 1) Formação; 2) Materiais Didáticos; 3) Avaliações; 4) Gestão, mobilização e
controle social. No PNAIC a formação de professores alfabetizadores com ênfase em
língua portuguesa ocorreu em 2013 e incluiu três cursos, direcionados cada um para
professores do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental. Cada curso teve duração de dez
meses (estes são divididos em oito módulos, com oito cadernos de formação) e foi
ministrado por um orientador de estudo que teve de considerar os princípios formativos
aprendidos no curso de Formação de Professores ministrados por formadores e
coordenadores das universidades federais. Dentre outras propostas, os cadernos da
formação propõem, algumas reflexões pedagógicas e o reconhecimento da perspectiva
da Inclusão nos elementos do ensino, seja na alfabetização, avaliação, planejamento,
currículo.
2.1 O que é Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC

A primeira ação do PNAIC é a formação continuada de professores
alfabetizadores e de orientadores de estudo. O MEC proporcionou um curso presencial
de dois anos para professores alfabetizadores, com carga horária de 120 horas por ano,
baseado no Programa Pró-Letramento. Os encontros com os educadores são conduzidos
por orientadores de estudo. Os orientadores de estudo são professores das redes
municipal e estadual, que participaram de um curso específico, com 200 horas de
duração por ano, ministrado por universidades públicas. Os municípios tiveram que
informar ao MEC quem são os educadores da região com formação em pedagogia e
experiência com os anos iniciais do ensino fundamental. Eles serão o foco de atuação do
pacto, o grande diferencial dessa ação é que o curso ocorre dentro de cada município, no
próprio ambiente de trabalho do profissional.
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O segundo eixo trabalhado pelo pacto é a distribuição de materiais didáticos
voltados para a alfabetização. O MEC distribuiu 60 milhões de livros didáticos para os
três primeiros anos do ensino fundamental, por meio do Programa Nacional do Livro
Didático – PNLD. Além dos livros, também foi disponibilizando jogos pedagógicos.
Para avaliar os resultados do PNAIC, o Ministério se baseará nos resultados colhidos
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, por
meio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb.
Este eixo reúne três componentes principais: avaliações processuais, debatidas
durante o curso de formação, que podem ser desenvolvidas e realizadas pelo professor
junto com os alunos; disponibilização de um sistema informatizado no qual os
professores deverão inserir os resultados da Provinha Brasil 3de cada criança, no início e
no final do 2º ano; e aplicação, para os alunos concluintes do 3º ano, de uma avaliação
externa universal, visando medir o nível de alfabetização alcançado ao final do ciclo.
A avaliação é a fotografia que nos faz repensar o que estamos fazendo e o que
podemos melhorar, quais caminhos seguir para que o aluno chegue no 3º ano do ensino
fundamental com todos os requisitos completos de alfabetização.
Nos documentos do PNAIC (BRASIL, s.d., p. 6) a alfabetização apresenta‐se
como um desafio para a educação, pois: “Muitas crianças brasileiras concluem o ciclo
destinado à sua alfabetização sem estarem plenamente alfabetizadas”. Diante de um
contexto multifacetado escolhemos algumas alternativas para compreender o referido
programa de formação continuada imerso a um complexo maior e aos complexos de
complexos. A legitimidade jurídica do PNAIC foi instituída pelo MEC em decorrência
do curso de formação Pró‐Letramento, mas sua gênese está ligado a uma história mais
ampla, pertence a uma continuidade (sem determinismo) de posições e atividades
humanas anteriores, de grupos teóricos com intencionalidades específicas apoiados por
interesses políticos. O Ministério da Educação é uma instituição governamental federal
com trajetória iniciada em 1930 no governo de Getúlio Vargas, que inspirado na
tendência internacional de Estado visa manter a ordem interna no país e buscou o apoio

3

Consiste numa avaliação diagnóstica das habilidades relativas à alfabetização e ao letramento em língua
portuguesa e em matemática desenvolvidas pelas crianças matriculadas no segundo ano do ensino
fundamental das escolas públicas do país.
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das classes populares, os interesses distintos das elites dominantes e o projeto de
modernização.
Em consonância com as determinações legais, nacionais e internacionais,
criam‐se programas políticos para a formação do professor, com objetivos específicos e
prazos definidos de atuação, ou seja, objetivos que configura em caráter imediato, cuja
finalidade tem tempo previsto. Parafraseando Soares (2003), temos vivenciado o futuro
de programas de alfabetização e toda a política enquanto presente defende ser a mais
acertada, no entanto, falta uma proposta assentada nos conhecimentos construídos na
alfabetização com perspectiva de letramento, pois às políticas em geral falta
continuidade. A alfabetização é um processo lento e contínuo, não caminha
apressadamente como as mudanças de políticas de governo, como no PNAIC, que foca
na alfabetização no decorrer de apenas um ano 1, e após este prazo, finaliza com a
qualidade da alfabetização sendo analisada em função dos resultados do processo de
ensino, causando consequências entre as quais o não fundamento objetivo e
problematização de discussões sobre a qualidade da educação.
Para Soares (2003), é preciso determinar e esclarecer quais são as
propriedades, os atributos e as condições da qualidade da alfabetização e avaliar
(diferente da forma como hoje acontece) em conformidade com esses critérios, tarefa
complexa que deve conduzir a universalização ou a particularização, bem como,
fundamentar discussões a respeito da qualidade da alfabetização e considerar nestas
discussões a relação de dependência como o contexto histórico, cultural e político. A
formação continuada não é algo recente, embora tenha sido potencializada nas últimas
décadas, e existem vários motivos para a criação de programas, como os índices
quantitativos dos sistemas nacionais de avaliação e a ideia de que a formação
continuada pode aumentar a qualidade da educação.
Com esta intenção, desde 2003 está sendo desenvolvido pelo MEC/ Secretaria
de Educação Básica (SEB) diretrizes, ações e processo de implantação da política de
formação continuada, e logo tornou público a Rede Nacional de Formação Continuada
de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2005). Anterior ao PNAIC, existiram
outros programas de formação continuada para professores alfabetizadores: Programa
Parâmetros em Ação; Programa de formação de professores alfabetizadores (PROFA);
Pró Letramento; Programa de Apoio a Leitura e Escrita (Praler). Na política atual, a
educação básica é norteada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Nº
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9.394, de 20 de dezembro de 1996, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica (de 2013) e pelo Plano Nacional de Educação (PNE), tendo como
elemento importante para a avaliação as metas de qualidade e a integração curricular
apontadas pelos PCN, que delineia a operacionalização do processo de educação, os
objetivos e os conteúdos do ensino. Assim, legalmente:
1) a LDB disciplina a educação escolar que está vinculada ao mundo do
trabalho e a prática social;
2) As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica promove o
aperfeiçoamento da educação considerando as demandas educacionais que surgem com
as transformações sociais e econômicas e com as complexificações da produção de
conhecimento;
3) e o PNE, um projeto de lei, que estabelece 20 metas para a Educação (com
base no modelo do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE), entre elas o
incentivo à formação continuada de professores.
2.2 Direitos de Aprendizagem no Ciclo de Alfabetização
A organização do Ciclo de Alfabetização possibilita, de acordo com o Caderno
de Apresentação do PNAIC, levar em conta três aspectos relevantes: 1) o tempo de
apropriação da cultura escolar, quando as crianças “aprendem a ser estudantes”; 2) o
tempo para o trabalho de apropriação e consolidação de conhecimentos sobre o sistema
de escrita alfabética (SEA), considerando a complexidade desse sistema notacional; e 3)
a aquisição de “mais autoconfiança das crianças na aprendizagem dos demais
componentes, sem que haja a reprovação nesse início de escolarização”. (BRASIL,
2012a, p. 23).
No que diz respeito aos objetivos gerais do ensino nos primeiros anos do Ensino
Fundamental, o referido documento afirma que “temos como tarefa básica ampliar o
universo de referências culturais das crianças, bem como contribuir para ampliar e
aprofundar suas práticas de letramento” (BRASIL, 2012a, p. 7). Para isso, o currículo
deve abarcar “a compreensão e a produção de textos orais e escritos relativos a
temáticas variadas” (Idem, Ibidem, p.07) e de diferentes gêneros de circulação social,
integrando os componentes curriculares e saberes diversos das crianças e de suas
comunidades de referência.
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Na perspectiva do PNAIC, a inserção das crianças em situações desafiadoras e
contextualizadas para o efetivo uso da linguagem escrita não pode prescindir da
compreensão, por elas, dos princípios do sistema de escrita alfabética (SEA). Ao
contrário, a autonomia na leitura e na escrita é tida como condição necessária à
ampliação de suas práticas de letramento e ao aprofundamento de seus conhecimentos
nas diversas áreas.
Nesse sentido, o documento citado acentua que “é prioritário o trabalho que
garanta o domínio do sistema de escrita, de modo articulado ao domínio de habilidades
de compreensão e de produção de textos orais e escritos”, nesse ciclo (Idem, Ibidem,
p.20).
Para a concretização dessa prioridade, além do conjunto de desafios debatidos
anteriormente, consideramos necessária a clareza de objetivos e metas curriculares, para
cada ano do ciclo, como instrumento de suporte à organização didática dos professores.
A definição dos direitos de aprendizagem no primeiro ciclo, particularmente nos eixos
de trabalho de Língua Portuguesa, é enfatizada por Morais (2014) como uma das
contribuições do PNAIC para o enfrentamento do analfabetismo nas escolas brasileiras.
Nesse sentido, os direitos de aprendizagem em Língua Portuguesa preveem a
introdução, o aprofundamento e a consolidação de diversos conhecimentos e
habilidades ao longo do ciclo, para cada ano, o que muitas vezes está previsto em
períodos de tempo justapostos.
A flexibilidade dos tempos de aprendizagem e a clareza dos objetivos de ensino
são, portanto, conjugados de maneira complementar. Essa proposta defende que aos oito
anos de idade, as crianças precisam ter a compreensão do funcionamento do sistema de
escrita; o domínio das correspondências grafofônicas, mesmo que dominem poucas
convenções ortográficas irregulares e poucas regularidades que exijam conhecimentos
morfológicos mais complexos; a fluência de leitura e o domínio de estratégias de
compreensão e de produção de textos escritos. (BRASIL, 2012a, p. 8) Ao mesmo
tempo, tais direitos em Língua Portuguesa devem articular-se com os demais
componentes curriculares e outros saberes, de modo a conferir significado e ampliar as
aprendizagens infantis e suas práticas de letramento. A escola surge como espaço de
desenvolvimento e ampliação da leitura e escrita de textos de diversos gêneros, ligados
a diversas práticas sociais, mas igualmente como instituição responsável pelo ensino da
língua escrita, de seu funcionamento, de suas convenções, cujo objetivo final é também
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a ampliação da competência comunicativa dos alunos, visando a sua maior participação
nas práticas letradas.
Partindo-se de uma concepção de linguagem como interação, a oralidade e a
escrita apresentam-se, primordialmente, como ferramentas para a inserção social.
Assim, o trabalho pedagógico com a Língua Portuguesa envolve a compreensão e a
produção de textos de gêneros discursivos em ambas as modalidades. Para avançar no
sentido de articular os eixos e as dimensões do ensino nesse componente curricular, e
deste com os outros componentes, faz-se necessário reconhecer a diversidade e a
heterogeneidade de gêneros discursivos escritos e orais em circulação, bem como as
complexas relações que se estabelecem entre eles. É preciso compreender que os usos
do oral e do escrito complementam-se nas práticas de letramento e que a fala e a escrita
se relacionam em vários níveis. Admite-se hoje que não há uma dicotomia entre
oralidade e escrita, seja do ponto de vista das práticas sociais, dos eventos nos quais
ambas as práticas se acham presentes e dos fenômenos linguísticos produzidos.
A única distinção estrita entre essas duas modalidades é quanto ao meio de
representação de cada uma delas: poderíamos considerar que,uma se apresenta por meio
de sinais gráficos e outra por meio do som. Marcuschi (2001) ressalta que a tendência
de considerar a escrita como representação da fala desconsidera as especificidades de
cada uma dessas modalidades: no caso da fala, a entonação, o olhar, a gestualidade; no
caso da escrita, todos os elementos pictóricos e gráficos não verbais que também
contribuem para a produção de sentidos. Todas práticas linguísticas se dão em textos
orais ou escritos, com a presença de semiologias de outras áreas, como afirmam
Marcuschi e Dionísio (2007):
Nem a fala nem a escrita restringem-se aos tradicionais elementos gráficos
representados pelo alfabeto ou pelos elementos sonoros representados pelos
fonemas. Há uma série de outros elementos semiológicos ou multimidiáticos que
entram em cena, dando-lhes peculiaridades funcionais e textuais pouco
observadas em sala de aula. (MARCUSCHI e DIONÍSIO, 2007, p. 10).

Desse modo, se a escrita é, no nível do sistema alfabético, um sistema notacional
da dimensão sonora das palavras, no nível sociodiscursivo mais amplo não se reduz a
uma representação da língua falada.
No nível sociodiscursivo, as inter-relações entre oralidade e escrita dizem
respeito aos usos da linguagem nas práticas sociais. A comunicação verbal se estabelece
no contexto de interlocuções concretizadas por sujeitos sócio-históricos culturalmente
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situados, por meio de gêneros orais ou escritos ligados a essas práticas. A princípio,
poderíamos pensar que o letramento diz respeito às práticas de escrita e em nada teria
relação com a oralidade, que é uso da língua no plano da fala. Entretanto, a questão não
se apresenta assim de modo tão simples e polarizado.
Dessa maneira, no âmbito de uma concepção de linguagem como interação
verbal no sentido bakhtiniano, que concebe que a verdadeira substância da linguagem é
constituída pelo fenômeno social da interação verbal a oralidade e a escrita constituem
duas modalidades da língua imprescindíveis à interação comunicativa, tendo, ambas,
valor em si mesmas. São duas práticas sociodiscursivas que têm suas características
próprias, mas que não se separam por polaridades estanques.
Os estudos contemporâneos sobre o letramento consideram que a oralidade e a
escrita integram um contínuo de modalidades, que se inter-relacionam e se influenciam
mutuamente nas práticas de linguagem.
Assim, na organização do trabalho pedagógico, os alunos podem participar de
situações variadas envolvendo diferentes gêneros orais, planejadas considerando suas
experiências e possibilidades, seus conhecimentos prévios, a adequação do gênero à
faixa etária, dentre outros aspectos. Mesmo na contação de histórias e em pequenas
exposições orais, preparadas com a ajuda do professor, eles já podem começar a refletir
sobre as diferentes exigências postas por situações distintas de uso do oral, e sobre
semelhanças e diferenças entre as modalidades da língua, perpassadas pelos diferentes
gêneros.
No Ciclo de Alfabetização, é muito produtivo mobilizar situações orais como
ponto de partida para entender o funcionamento linguístico e discursivo da escrita: é
assim com situações de aprendizado da organização discursiva da escrita, como a
própria escuta de textos lidos. A situação de ouvir a leitura oralizada pelo professor,
diferente da contação de histórias sem livros e da explicação de conteúdo sem a
presença do texto, favorece a aprendizagem de diversos aspectos da linguagem própria à
escrita, bem como de comportamentos leitores e de diversas estratégias de leitura. Como
essa, muitas outras práticas de compreensão e produção de textos articulam a fala e a
escrita, tais como:
• o reconto oral pelas crianças de histórias que foram lidas para elas;
• a reescrita de textos pelos alunos ou pelo professor escriba de textos mediada
pela leitura oral do professor;
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• a produção coletiva de textos, centrada nos aspectos textuais (e não na notação
alfabética) e mediadas oralmente pelo professor escriba;
• o ditado ao professor (os próprios alunos determinam as formas que serão
escritas, revisando o texto junto com o professor);
• o uso de procedimentos recursivos de planificação e de revisão oral do texto
escrito;
• a leitura e a escrita de textos que se sabe de memória, como os textos da
tradição oral, em que há o ajuste do oral que se sabe de cor ao texto escrito; • a
produção e a análise de gêneros orais e escritos que se relacionam (como explicar
oralmente as regras de um jogo ou de uma brincadeira e produzir, por escrito, um texto
instrucional, autonomamente ou com o professor como escriba);
• a oralização de textos escritos, como a recitação de poemas, a leitura oralizada.
Situações como a recitação de poemas, bem como a representação teatral,
embora sejam típicas de oralização da escrita, colocam muito fortemente em jogo
aspectos prosódicos, como a entonação e o ritmo da fala, que são recursos relevantes da
oralidade.
Oralizar, nessas situações, exige uma modulação especial da fala, não apenas
para que o texto se torne interessante, mas, inclusive, para ressaltar seus sentidos. As
marcas da oralidade aparecem na expressividade da voz e na interação com o público,
características da oralidade que são articuladas ao texto escrito que está sendo
pronunciado. Por isso, essas situações se situam ao mesmo tempo no eixo oralidade e no
eixo leitura. Oralizar, mesmo na situação de leitura de uma história ou poema, requer
fluência de leitura e conhecimentos específicos, relativos à impostação de voz, aos
ritmos, dentre outras características próprias da modalidade oral. Por isso a oralização
da escrita é uma das dimensões do eixo oralidade (SOLÉ, 1998).
No momento da realização do relatório do PES, realizei análise do ensino de
língua portuguesa na escola pesquisada, refletindo sobre esses aspectos pontuados com
a nova concepção para esse ensino nos anos iniciais observando aspectos com relação a:
oralidade, a leitura e escrita desses alunos nessa etapa inicial de alfabetização. É sobre
esses aspectos que trataremos no tópico seguinte.
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3 Metodologia da pesquisa, análise e discussão dos resultados
Eu não escrevo em português. Escrevo eu mesmo.
Fernando Pessoa
3.1. Problemática
A problemática deste trabalho trata do domínio da linguagem, como atividade
discursiva e cognitiva, e o domínio da língua, como sistema simbólico utilizado por uma
comunidade linguística, estas condições de possibilidade de plena participação social,
bem como ensino de língua portuguesa no ensino fundamental nas escolas da rede
municipal de São Luís. Em conformidade com Chartier (2000), que defende que as
mudanças nas práticas de ensino podem se relacionar, dentre vários aspectos, a
alterações nas definições dos “conteúdos” a serem ensinados, que constituiriam
mudanças de natureza didática, ou a transformações relacionadas à organização do
trabalho pedagógico (material pedagógico, avaliação, etc.), que corresponderiam a
mudanças pedagógicas.
Os estudos e pesquisas de Vygotsky (1991) corroboraram para afirmar que a
criança somente pode operar dentro dos limites de seu desenvolvimento e suas
possibilidades intelectuais, enfatizando que a aprendizagem está envolvida no
desenvolvimento histórico-social do sujeito, onde a intervenção deve ser realizada no
sentido de orientar o desenvolvimento do aluno para que ele possa apropria-se dos
instrumentos de mediação cultural. Sendo assim, as trocas simbólicas entre o adulto,e a
criança, auxiliam para que a mesma possa ir realizando tarefas e resolvendo problemas
que por si mesma seria incapaz de realizar, mas que vão criando condições para o
processo progressivo desenvolvimento das competências. Assim, as fases do
desenvolvimento não definem para Vygostsky as capacidades que se possam exercitar,
mas sim uma ampla zona de desenvolvimento competencial que abrange desde as
tarefas que a criança pode fazer por si mesma àquelas que pode realizar com ajuda
alheia, ou seja, área de desenvolvimento proximal (SACRISTÁN,1998, p. 55).
Dessa maneira, podemos perceber que no primeiro ciclo, a mediação do
professor deve favorecer o aprofundamento e ampliação dos conhecimentos que os
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alunos possuem sobre a linguagem e oferecer condições de desenvolverem cada vez
mais sua autonomia. Sendo fundamental que ao final do ciclo esse aluno seja autônomo
no que se refere ao domínio da escrita alfabética, o mesmo não acontece com relação à
ortografia, espera-se que o aluno tenha introduzido a segmentação em frases nos seus
textos, mas isso não significa que se espere que ele utilize com precisão os sistemas de
pontuação.
Refletindo sobre essa perspectiva, esse trabalho terá como objetivo analisar as
implicações do ensino da Língua Portuguesa junto das escolas na 1ª etapa do 1º ciclo
das escola municipal de São Luís-MA, a Unidades de Educação Básica Menino Jesus de
Praga, analisando aspectos referentes a documentos como diretrizes curriculares para
ensino fundamental, lei de diretrizes e bases (LDB) e as políticas públicas implantadas,
dentre elas o Pacto no Nacional de Alfabetização na Idade Certa PNAIC, entre outros
documentos que norteiam a educação nacional.
Partindo do princípio que toda pesquisa tem que haver o levantamento
bibliográfico. Fonseca (2002, p.32) “A pesquisa bibliográfica é feita a partir do
levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites”. A pesquisa
bibliografia será um dos mecanismos utilizados para guiar e fundamentar está pesquisa,
com a seleção e análise de livros, artigos, periódicos e outras fontes de cunho
bibliográfico com autores que de referência nesta temática.
Tendo assim, característica de pesquisa qualitativa, já que ela se preocupa
em identificar particulares que levam os professores a utilizarem as metodologias
propostas no PNAIC e como essas metodologias favorecem as aprendizagens dos
alunos. Sobre a abordagem qualitativa, Minayo (1994, p. 21-22) diz:
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se
preocupa [...] com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou
seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis.

Está pesquisa será qualitativa, pois visa entender atualmente como os
professores como os professores ensinam língua portuguesa no 3º ano dos anos iniciais
compreendendo as metodologias e os conteúdos que são abordados na referida série, ou

58

A importância do uso da linguagem

seja, como um dos princípios da pesquisa qualitativa pretende saber o motivo do
processo de língua portuguesa ocorre principalmente com base nos métodos utilizados
pelo professor.
Após o levantamento bibliográfico, foi realizado uma pesquisa de campo, na
Unidade de Educação Básica Menino Jesus que de acordo com Gonçalves (2001, p.67):
“A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação
diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro mais
direto”. A pesquisa de campo proporciona a aproximação com meio que se pretende
analisar, nesse aspecto o pesquisador terá visualização da prática do tema de sua
pesquisa, ou seja, visão dos professores na ação com seus alunos.

Com uso de

entrevista para coletar informações, pretende-se aprofundar nos pensamentos dos
professores. Gil (2008, p.109) diz que: “Pode-se definir entrevista como a técnica em
que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o
objetivo de obtenção dos dados [...]”. Durante a entrevista serão feitas sete perguntas,
posteriormente será feito a transcrição para análise dos dados para identificação dos
aspectos pertinentes a pesquisa.
Assim, para realização da pesquisa, foi realizado um breve histórico do ensino
de língua portuguesa no Brasil, Maranhão e na cidade de São Luís, seguido de análise
de documentos que norteiam as metodologias de ensino nas escolas pesquisadas, estudo
sobre as principais políticas públicas adotadas pela rede municipal de São Luís, dentre
elas destacaremos o PNAIC.
Num segundo momento desta pesquisa, foi realizada observação das práticas
pedagógicas realizadas na escola. Tal estudo, realizado especificamente no 3º ano do
primeiro ciclo no ensino fundamental, na medida em que, essas educadoras participaram
da formação do PNAIC. Durante a realização da pesquisa foi notório o esforço das
professoras do 3º ano do ensino fundamental para alfabetização dos alunos, que ainda
chegam nessa etapa com muitas dificuldades de leitura, o que limite o ensino de
português para aquisição desta habilidade. Assim, consideramos oportuno falar do
ensino de língua portuguesa, aprofundando nosso conhecimento acerca deste tema.
Contudo, o nosso interesse para realizarmos este trabalho surge com o intento de
investigarmos, refletirmos sobre como vem sendo aplicado o ensino de Língua
Portuguesa na escola municipal pesquisada, investigando se os componentes didáticos e

59

A importância do uso da linguagem

as políticas públicas propostas pelo governo oferecem uma sólida formação docente
para ensino de Língua Portuguesa, bem como alcançarmos respostas para as seguintes
questões:
a) Como o Ensino de Língua Portuguesa vem sendo aplicado nas escolas
municipais?
b) As concepções implícitas sustentam o processo de transição entre as políticas
públicas educacionais da Rede Pública Municipal de Ensino de São Luís/MA –
com destaque às ações de formação continuada de professores das classes
comuns?
c) Os componentes didáticos (objetivos, saberes/conteúdos, metodologias, tempos
e espaços) condizem com as necessidades sinalizadas nos documentos
orientadores e demarcações teóricas subjacentes a uma sólida formação docente
continuada para atender aos desafios postos para o ensino de Língua
Portuguesa?
d) A Escola Unidade de Educação Básica Menino Jesus de Praga está aplicando o
ensino de Língua Portuguesa de acordo com o proposto na SEMED - São LuísMA?

Foi com o objetivo de procurar respostas a estas questões, que surgiram esses
questionamentos para nortear a pesquisa. Contudo, não pretendemos que as nossas
respostas tenham um caráter decisivo e imperativo no estudo deste tema. Esperamos,
sim, que possamos dar mais um contributo no estudo e desenvolvimento desta temática.
Pode-se considerar o ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa, como prática
pedagógica, resultante da articulação de três variáveis:
•

o aluno;

•

os conhecimentos com os quais se opera nas práticas de linguagem;

•

a mediação do professor.
O primeiro elemento dessa tríade, o aluno, é o sujeito da ação de aprender,

aquele que age com e sobre o objeto de conhecimento.
No segundo elemento, os conhecimentos com os quais se opera nas práticas de
linguagem, destaca análise dos aspectos discursivo-textuais e linguísticos implicados
nas práticas sociais de linguagem. O terceiro elemento da tríade é a prática educacional
do professor e da escola que organiza a mediação entre sujeito e objeto do
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conhecimento. Assim, o objeto de ensino e, portanto, de aprendizagem é o
conhecimento linguístico e discursivo com o qual o sujeito opera ao participar das
práticas sociais mediadas pela linguagem. Organizar situações de aprendizado, nessa
perspectiva, supõe: planejar situações de interação nas quais esses conhecimentos sejam
construídos e/ou tematizados; organizar atividades que procurem recriar na sala de aula
situações enunciativas de outros espaços que não o escolar, considerando-se sua
especificidade e a inevitável transposição didática que o conteúdo sofrerá; saber que a
escola é um espaço de interação social onde práticas sociais de linguagem acontecem e
se circunstanciam, assumindo características bastante específicas em função de sua
finalidade: o ensino.
Ao professor cabe planejar, implementar e dirigir as atividades didáticas, com o
objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e reflexão do aluno,
procurando garantir aprendizagem efetiva. Cabe também assumir o papel de informante
e de interlocutor privilegiado, que tematiza aspectos prioritários em função das
necessidades dos alunos e de suas possibilidades de aprendizagem (BRASIL, 1998, pág.
22).
3.2 Objeto
A análise do objeto de estudo poderia ser realizada por diferentes caminhos,
mas a forma escolhida converge para os objetivos de pesquisa no Ensino Fundamental,
isto é, possibilita uma incursão sobre a realidade no Brasil, com destaque para realidade
de São Luís/MA através de uma concepção crítica da realidade.
Opta-se, assim, pela metodologia que engloba pesquisa empírica com apoio
em revisão da literatura, contemplando a pesquisa bibliográfica acerca do tema, assim
como a análise, numa perspectiva crítica, de livros e documentos produzidos na política
em seu momento de transição. Para realização do levantamento dos dados elegeu-se
ainda como instrumento de apoio, um questionário semiaberto, roteiro de entrevista que
será aplicado com as professoras, coordenadora e observação da prática pedagógica dos
professores. As professoras para fim de pesquisa, receberam o nome de professora 1 e
professora 2.
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3.3 Tipo de pesquisa
Após a fase inicial de escolha dos objetivos da pesquisa, seguimos à fase
seguinte, a saber: escolher os procedimentos técnicos e metodológicos para
efetivamente conduzir a pesquisa. Gil (2008) nos ensina que o elemento mais
importante da fase de delineamento é a coleta de dados, sendo que nesta fase podemos
utilizar vários instrumentos de coletas. Basicamente, existem dois grandes grupos de
delineamentos: o grupo que se vale de informações impressas (provenientes de livros,
revistas, documentos impressos ou eletrônicos), e o grupo que utiliza informações
obtidas por meio de pessoas ou experimentos. De acordo com Gil (2008), as pesquisas
descritivas possuem como objetivo a descrição das características de uma população,
fenômeno ou de uma experiência.
Nesse sentido, a pesquisa descritiva pode estabelecer relações entre variáveis, ou
seja, se o professor X conhece o estilo de aprendizagem do aluno Y e ministra uma aula
levando em conta esse aspecto, a probabilidade de que este aprenda o que foi ensinado
dobra. Assim sendo, ao final desta pesquisa, reunimos e analisamos muitas informações
sobre o assunto pesquisado. É válido lembrar aqui que a grande contribuição das
pesquisas descritivas é proporcionar novas visões sobre uma realidade já conhecida.
Nada impede que uma pesquisa descritiva assuma a forma de um estudo de caso
(possibilidade mais comum das pesquisas exploratórias). Entretanto, as pesquisas
descritivas geralmente assumem a forma de levantamentos, caso em que nos
enquadramos neste estudo. Para viabilizar esta investigação e alcançar os objetivos,
foram utilizados, como estratégia principal para aproximação do real, os procedimentos
postos no âmbito da pesquisa descritiva. A opção pela pesquisa descritiva se deu por
esta utilizar estratégias de observação e descrição objetiva do objeto foco da pesquisa,
tendo em vista os objetivos e a natureza da pesquisa.
Os dados obtidos neste estudo estão apresentados de forma a mostrar os
resultados descritos e interpretados. Por isso mesmo, esta pesquisa apoia-se em uma
análise qualitativa e quantitativa. Ressalte-se que a pesquisa qualitativa é de cunho
indutivo e não depende de métodos quantitativos para suas inferências, ajustando-se ao
tratamento de uma temática considerada complexa.
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3.4 Sujeitos da pesquisa
Participaram da pesquisa duas professoras, isto é, a totalidade da população de
professores de língua portuguesa dos anos iniciais, especificamente do 3º ano e que
participaram da formação do PNAIC nos últimos anos, assim como a coordenadora da
Escola que consentiram de livre votade em participar da pesquisa na Unidade de
Educação Básica Menino Jesus de Praga.
As professoras possuem idade entre trinta e trinta e cinco anos, têm
formação em Pedagogia especialização em Língua Portuguesa e Literatura e outra
professora a formação em Pedagogia e Psicopedagogia, ambas dispõem de
experiência docente.

A coordenadora possui formação em Pedagogia e

especialização em supervisão escolar, a gestora gradua em Pedagogia com
especialização em gestão escolar.

3.5 Instrumentos
No intuito de dar maior credibilidade aos resultados da investigação,
desenhamos um modelo de pesquisa por meio do qual pudéssemos captar com maior
precisão os fatos pesquisados, um procedimento necessário na pesquisa qualitativa para
tentar compensar as limitações inerentes aos instrumentos de coleta de informações.
Três instrumentos de coleta foram usados nessa pesquisa: a utilização de roteiro de
observação, conforme já indicamos, a aplicação de entrevistas semiestruturadas com
questões versando sobre a visão que os professores têm do ensino da língua, das
concepções teóricas que norteiam esse ensino e também dos limites e desafios inerentes
à formação docente e o impacto na aprendizagem dos alunos; por fim, a aplicação de
duas provas escritas nos alunos foco da pesquisa, sendo estas pautadas nas habilidades e
competências esperadas para esse nível de ensino. Inicialmente encaminhamos às
escolas palco da investigação uma solicitação para autorização da pesquisa nessas
instituições através da comunicação formal. Obtida tal autorização, em momento
posterior, o pesquisador explicou aos professores o que se pretendia com o
levantamento a ser efetuado.
Para a aplicação do instrumento, o responsável pela coleta de informações
também visitou a coordenação e a diretoria da instituição de ensino, falando diretamente
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com a diretora e coordenadora pessoalmente para depois tentar a permissão junto aos
professores que participaram das formações do PNAIC, para sim, efetuar as entrevistas
e observar o contexto da sala de aula. Obtida essa autorização, foram expostos
detalhadamente os objetivos da pesquisa e solicitada a participação voluntária. A seguir,
cada professor passou por uma primeira entrevista semiestruturada a fim de analisarmos
o repertório teórico desse professor e saber o que ele pensa, por que pensa dessa forma e
como esse pensar se reflete no ensino e na aprendizagem dos alunos.
A análise da prática de ensino desses mesmos professores também foi objeto de
investigação empírica nas salas de aula, por meio da qual se objetivou captar a forma
como o ensino se desdobrava. O objetivo dessa fase da pesquisa foi analisar a prática
cotidiana de ensino de língua portuguesa, as estratégias didáticas utilizadas para
efetivação do trabalho nessa área no ensino fundamental. A dinâmica observada em sala
de aula incluiu aulas expositivas com destaque para os conteúdos, no caso
especificamente análise da sequência didática utilizada pelo professor.

3.6 Caracterização da Metodologia

A Ciência utiliza-se da pesquisa como elemento norteador e essencial para a
compreensão da realidade, aproximação do objeto, análise do fenômeno e intervenção a
partir dos resultados, tornando-se assim, uma construção permanente. Partindo dessa
premissa, buscamos agora, explanar os procedimentos adotados nesta pesquisa visando
alcançar os objetivos do tema e do problema aqui demonstrados. Por isso, abordaremos
sobre os tipos de pesquisas aqui utilizados. Quanto a natureza da pesquisa, trataremos
sobre a abordagem do problema, seus objetivos e procedimentos.
Do ponto de vista da natureza foi usada a pesquisa aplicada, tendo seu
direcionamento voltado para solução de problemas específicos, envolvendo verdades e
interesses locais com o intuito de adquirir conhecimentos verdadeiros sobre o estudo.
Para isso, norteamo-nos na corrente filosófica dialética que se propôs a explicar como se
processa o conhecimento da realidade das escolas procurando estabelecer relação entre
as informações obtidas para entender a realidade das escolas municipais, suas políticas
de ensino e relações entre currículo e a avaliação em larga escala.
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Do ponto de vista do problema, trata-se de pesquisa qualitativa e quantitativa. A
pesquisa qualitativa ocupa-se em explicar as dinâmicas de uma determinada realidade
social. Minayo (2001, p. 14) complementa que esse tipo de pesquisa trabalha com o
universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e nos fenômenos
que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Outra justificativa que
pode ser tomada para explicar a abordagem da pesquisa qualitativa é que o pesquisador
é ao mesmo tempo sujeito e objeto, assim, os resultados podem ser imprevisíveis.
Essa pesquisa é de caráter Exploratório e Descritivo a partir da percepção do
problema. Assim, Gil (2006, p. 41) explica que a “pesquisa exploratória tem como
objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais
explícito ou a construir hipóteses”. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e
fenômenos de determinada realidade”. Por tal, a possibilidade de investigar e manter
contato com a população alvo da pesquisa permite ao pesquisador maior familiaridade
com o ambiente e com o problema, observação de fenômenos, identificação de variáveis
e busca por soluções que atendam às demandas analisadas. (Gil, 2007).
O desenvolvimento da pesquisa deu-se num primeiro momento a partir da
observação realizada em campo no momento da realização da PES, um estudo que tem
como objetivo caracterizar o domínio da pesquisa, definir uma metodologia que será
utilizada e realizar uma análise pedagógica do processo que envolve o ensino de língua
portuguesa no 3º ano da I etapa da Educação Básica na escola Unidade Educação Básica
Menino Jesus de Praga na cidade de São Luís-Maranhão. A fim de alcançar o objetivo
proposto por nossa pesquisa, que tem cunho qualitativo, utilizamos como instrumentos
de coleta de dados a observação do ambiente, o registro fotográfico e a entrevista. A
visita à escola foi realizada em um dia, nos turnos matutino e vespertino com duração de
seis horas. Quanto ao espaço físico, a escola possui área ampla, arejada, com salas bem
projetadas, um local escolhido para o lazer das crianças, área verde, biblioteca aberta
para uso dos alunos no horário de aula, consultório utilizado pela psicopedagoga para o
atendimento necessário às crianças que exigem uma atenção especial, sala de
informática, diretoria e cantina.
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Para coletar as informações, foram realizadas entrevistas com as duas professoras
(cf. Apêndice 5), a coordenadora pedagógica (cf. Apêndice 6). Tais informações foram
coletadas popr via oral com a permissão de ambos os entrevistados realizei um gravação
para posterior relato nessa pesquisa. O o questionário também foi aplicado para melhor
visualização de características dos pesquisados: professoras ( cf. Apêndice 1),
coordenadora (Apêndice 2 ) e gestora (Apêndice 3).
Como forma de conhecermos as práticas na sala de aula e mais especificamente o
ensino de língua portuguesa, optamos por fazer entrevistas, como já foi dito, não apenas
com as professoras, (que serão referidos, aqui, como: P1, P2 e a coordenadora
pedagógica de uma escola da rede municipal de ensino, a fim de confrontar as ideias
postas pelos mesmos e apontar formas que contribuam para o processo de ensinoaprendizagem dos alunos.

3.7 Observação das duas salas do 3º ano pesquisadas
Observando as salas do 3º em que ocorreu a pesquisa, foi perseptivel o
quantitativo de alunos por salas. Na sala da professora 1 existem 35 alunos
matriculados, mais 34 é o número dos alunos que frequentam as aulas, durante a
observação pode perceber o esforço da professora para que todos os alunos aprendam o
básico que é leitura e escrita. Na sala da professora 2 existem 35 alunos sendo que 33
são frequentes, ambas as turmas. Em conversa informal com a professora 1, a mesma
salienta a falta de interesse dos alunos nas suas aulas, o que deve ser levado em
consideração, porque motivação é fundamental para o bom desempenho do professor e
também do aluno. Na observação da aula de língua portuguesa pode ser averiguada a
forma tradicional como a professora costuma trabalhar o ensino da língua portuguesa,
repassa com os alunos conteúdo do trimestre que serão exigidos na prova. Neste caso, o
conteúdo envolve coletivos, aumentativo, diminutivo e gênero dos substantivos, em
formato de lista são reforçados os conteúdos, em nítida memorização.
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Figura 12: Organização da sala de aula professora 1
Fonte: Autoria Própria

Foi possível observar como a professora graduo-se à quase dez anos, está
comprometida com ensino dos alunos e constantemente realiza cursos na área a fim de
melhorar sua prática. A professora 1, além da formação em Pedagogia, tornou-se
orientadora de estudo do PNAIC, como em sua fala nos relatou: Virei formadora para
aprender muito mais, assim melhorar minha prática. O que foi constatado é que esta
professora valoriza seu comprometimento com o saber de seu aluno.
As observações da aula de língua portuguesa revelam que a professora trabalha
gramática nas aulas de forma paralela ao ensino da língua, entendida a língua como
aquela que identifica o cidadão e possibilita habilidades de interação social, língua que
produz saberes importantes para o desenvolvimento de habilidades e competências do
aluno e o torne capaz de tomar decisões.
A partir da observação da aula de língua portuguesa, foi possível verificar que o
ensino de gramática também faz parte do processo de ensino.
Ambas as professoras possuem uma rotina iniciam a aula com oração, em
seguida fazem a leitura de um texto ou parte de um livro, realizam uma reflexão junto
com os alunos, em seguida, dão inicio a aula em conformidade com o horário do dis as
aulas de protuguês são diárias a cada dia trabalham leitura e interpretação, gramática e
ortográfia.
O conteúdo mais abordado refere-se a leitura, pois, existem um quantitativo em
ambas as turmas de crianças que ainda não sabem ler palavras simples. Visualizei o

67

A importância do uso da linguagem

diagnóstico de cada turma com relação a leitura e escrita e na sala da professora 1
temos, oito alunos que não conhecem o alfabeto e na sala da professora 2 temos um
quantitativo de dezessete crianças com dificuldade de leitura e escrita.
As professoras relataram em uma conversa informal que o curso de pedagogia
não fornece muitos métodos que as ajudem na prática em sala de aula e o que
aprenderam foi no curso de magistério “[...] No curso de pedagogia é mais teoria. A
prática na sala de aula é individualmente, pelo menos por enquanto que estou no 1º
semestre”. Elas colocaram o curso de pedagogia como não sendo algo útil para suas
práticas, já que não veem como aplicar as teorias estudadas.
Outro aspecto observado consiste em que as professoras do 3º ano haviam
participado da formação do PNAIC de língua portuguesa, começando pela organização
da sala de aula que contemplava espaços que propiciavam o envolvimento dos alunos.
Um dos espaços seria o cantinho da leitura, sendo uma ferramenta importante no
processo de ensino-aprendizagem, é um espaço, dentro da sala de aula, utilizado para,
também, despertar nos alunos a prática da leitura. Nele, os alunos terão, de pronto,
acesso às leituras diversas do conhecimento humano. Sendo relatado por ambas que:
“[...] temos poucas formações fornecidas pela prefeitura municipal. O PNAIC foi uma
oportunidade incrível em ampliar os conhecimentos e melhorar a prática pedagógica”.
Outro ponto é com relação aos livros já disponíveis na Biblioteca da Escola. Os
alunos poderão aproveitar, a qualquer momento em que surgir a oportunidade, um bom
momento de leitura, no entanto necessita que o professor saiba direcionar o aluno a
escolher que tipo de texto é essencial para o momento, mostrando-lhe a importância de
ler, e compreender o texto que está lendo, do contrário, o cantinho da leitura não
funcionará perfeitamente e não desempenhará seu verdadeiro papel, que é auxiliar ao
professor e ao aluno no processo de ensino-aprendizagem da leitura.

68

A importância do uso da linguagem

Figura 13: Cantinho de leitura-sala da professora 1
Fonte: Autoria própria

Assim, o planejamento de ambas as professoras tem como foco processo de
leitura e de escrita. Durante a realização da pesquisa tornou-se visível que o ensino de
língua portuguesa possui como foco principal a leitura e escrita dos alunos.
Durante a observação, foi notório que estas professoras dinamizam suas aulas, a
fim de repassar aos alunos conteúdos que colaborem para a educação linguística dos
mesmos.

3. 8 Análise dos resutados das entrevistas
Durante a entrevista, a professora 2 relatou que as atividades desenvolvidas em
sala de aula junto ao cantinho de leitura são previamente planejadas, pontuando que,
constantemente, o acervo é modificado de acordo com seu planejamento, pois, se na
semana for trabalhar com gênero quadrinhos no acervo do cantinho a professora
contempla textos e materiais que contemple o gênero escolhido. Outro ponto destacado
pela docente é o interesse das crianças em estarem sempre nesse ambiente, haja vista,
que na hora do intervalo ao invés de irem para o pátio, alguns alunos preferem ficar na
sala e desfrutar desse ambiente de leitura, e que, após a manutenção desse espaço, seus
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alunos desenvolveram muito a habilidade da leitura. Na sala da professora 2, também
encontramos uma organização do cantinho de leitura com acervo variado.

Figura 14: Cantinho de leitura- sala da professora 2
Fonte: Autoria Própria

Na ocasião, a mesma relatou que utiliza o espaço para fazer rodas de leitura e
disponibiliza o acervo para os alunos desfrutarem de momentos de leitura. Um dos
aspectos em que ambas me relataram em encontrar dificuldades trata-se das turmas
serem lotadas. Em média, cada turma com 35 crianças e cada uma em fases diferentes
de leitura, o que torna o ensino de língua portuguesa focado apenas em trabalhar a
leitura e escrita. Outro aspecto apontado por ambas foi a dificuldade em manter em sua
sala um ambiente alfabetizador, pois, no turno vespertino funcionam os anos finais (6º
ao 9º ano da Educação Básica e não podem deixar seus materiais em sala, pois com
frequência encontravam sujos ou rasgados, apresentando um outro fator complicador de
sua prática em sala de aula.
Durante a entrevista com a professora 2 foi perguntado como ocorria o
planejamento foi relatado pela que: nos primeiros dias do ano nos reunimos com as
professoras e com a coordenadora da tarde para definirmos o que seria trabalhado no
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ano escolar. Foi apresentado pela coordenadora para o grupo de professores o
calendário de atividades para o ano vigente.
Já em sua entrevista, a professora 1 deixou bem claro em sua fala que: [...]
dentro de cada mês, encontramos datas de reuniões, datas comemorativas, datas de
reuniões com pais, reuniões com o Conselho Escolar e datas de culminância de
projetos e atividades previstas para cada mês. Após esse momento, foi apresentado o
calendário das reuniões pedagógicas, que são os Conselhos Pedagógicos e as reuniões
mensais de planejamento, pois, por se tratar de uma Escola de horário integral, o dia
de planejamento é garantido. Finalizado esse momento, a coordenadora entregou para
as professoras os conteúdos das disciplinas recortados da proposta curricular, para
que nós elencássemos o que seria trabalhado nesse ano.
Ainda com relação ao planejamento ambas professoras relataram na
entrevista que se organizaram por ano, isto é, planejam de acordo com a etapa uma vez
por semana. Possuem “o dia do planejamento”, ocasião em que se reúnem para discutir
as etapas do planejamento semanal e trocarem ideias sobre os avanços de suas turmas e
juntas pensam em projetos e atividades para melhoria da aprendizagem dos seus alunos
sempre se apoiando nas competências que são apresentadas na caderneta escolar da
Rede que traz as competências instituídas para cada disciplina. A escola não tem a
prática de definir quais as metas que deverão ser alcançadas ao final do ano letivo. As
professoras ficam muito livres para trabalhar com os conteúdos apenas seguindo os
direitos de aprendizagem que são porpostos pela secretária municipal.
Durante a entrevista com a coordenadora foi perguntado como ocorria as
reuniões com as professoras para auxilia-los no planejmento a mesma informou que:
ocorre uma vez a cada quinze dias, na qual são lançadas propostas, ideias etc, de como
trabalhar em sala de aula sobre um determinado tema e os professores dizem se
convém, desenvolver a temática proposta

com a real idade de sua turma , a

coordenadora destacou que:“ [...]eles que estarão em maior contato com os alunos,
então saberão como arrumar a sala de forma diferente ou realizar uma atividade de
acordo com a necessidade da turma .”
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Figura 15: Momento da roda de leitura realizada pela professora 2
Fonte: Autoria Própria

Perguntamos ambas as professoras durante a entrevista se conhecem o
projeto político pedagógico da escola, mas elas disseram que “ainda não”. Contudo,
pontuaram que os planos são feitos pelos professores, uma vez por semana, sendo estes
orientados pela coordenadora pedagógica como já foi mencionado: “Um dia da semana
a cada quinze dias os professores se reúnem para fazer o planejamento com a
orientação da coordenadora”. Disseram também,que: precisam levar em consideração
o meio no qual seus alunos estão inseridos, introduzindo, sempre aos seus planos o uso
de “tecnologias independentes e dependentes, cartazes, televisão[...]”.
Cabe ao professor criar estratégias que proporcionem o aprendizado
prazeroso. Os jogos e brincadeiras são elementos importantes para que haja apropriação
do conhecimento. No entanto, os alunos relataram que a professora utiliza jogos nas
aulas “gosto de vim para escola ouvir as histórias, minha tia sempre conta historinha
no cantinho e leitura” durante a observação um aluno falou que:“a tia sempre faz
brincadeiras na hora da aula, outro dia fez amarelinha em sala bem divertido”.
Outro aspecto apontado durante a entrevita foi que o uso de jogos
pedagógicos é um dos recursos que as professoras utilizam como estratégia no processo
de ensino e aprendizagem, da leitura conforme a fala da professora 2: [...] uso de teatro
de fantoches contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual e social do
educando.
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Com base nessas falas, podemos refletir como o jogo se apresenta como
uma atividade dinâmica satisfazendo uma necessidade da criança propiciando um
ambiente favorável e que leve seu interesse pelo desafio das regras impostas por uma
situação imaginária Moratori (2003, p. 11).
Sendo assim, quanto à forma de construir o conhecimento, as professoras
disseram que os conhecimentos de Língua Portuguesa são feitos “através de textos orais
e escritos como revistas, jornais, músicas, etc. Relatado na fala da professora 2: A
aplicação de atividades de observação que envolve a organização de textos falados e
escritos permitem que os alunos cheguem à percepção de como efetivamente se
realizam, se constroem e se formulam esses textos escritos e orais”.

Figura 16: Momento de contação de história - Uso do teatro de fantoches
Fonte: Autoria Própria

A fala da professora 2 assevera o que é proposto nos PCN’s de língua
portuguesa (1998, p. 83) quando afirma que toda educação comprometida como
exercício da cidadania criando condições para que os alunos possam desenvolver sua
competência discursiva, isto é, cidadãos capazes de utilizar a língua de modo variado,
para produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o texto a diferentes situações de
interlocução oral e escrita.
Durante a entrevista com a coordenadora ela destacou que “sempre que
posso estou em sala acompanhando e conversando com as professoras sobre o
desenvolvimento das crianças com relação leitura e escrita, constantemente, faço a
análise dos diagnósticos realizados pelas educadoras”.Com essas falas podemos
refletir sobre a importância do professor proporcionar aos alunos situações que
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permitam que eles vivenciem os usos sociais que se fala da escrita, as características dos
diferentes gêneros textuais, a linguagem adequada.
Assim as utilizações dos recursos midiáticos são fundamentais pois podem
fomentar o gosto pela leitura, haja vista, que os alunos podem se interessar e interagir
ainda mais com a história. “quando contamos as histórias para as crianças geralmente
ao final da semana escolhemos uma história pra apresentar com utilização de vídeo
geralmente a escolha é feita pelos alunos por meio de votação” professora 1
Ainda com relação a essa pergunta a professora 2 destaca que: [..] Nossos alunos são
crianças de classes pouco favorecidas algumas nunca foram ao cinema, assistir
historinha na tela mesmo que em sala fascina a todos” professora 2
Pontuam outro aspecto interessante “a escolha dos livros para leitura
geralmente é feita por gênero e assim vamos trabalhando gradualmente para dar
oportunidade para os nossos alunos conhecerem os mais diversos tipos de gêneros
textuais” professora 1. Durante a visita na Escola fui convidada pelas professoras a
vivenciar uma sequência didática que consiste em uma das diversas formas de
organização do trabalho pedagógico que pode ser utilizada pelo professor, de modo a
garantir o desenvolvimento as competências e habilidades do aluno.

Figura 17: Uso de filmes como forma de visualizar os textos escritos
Fonte: Autoria Própria
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Foi percebido que as professoras utilizam sequências didáticas para realização
do plano de aula, que são um conjunto de atividades ordenadas e articuladas para a
realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim tanto para
professores como pelos alunos. Zabala (1998, p.18). Dentro da sequência desenvolvida
pelas professoras destaco também a utilização de parlendas, músicas folclóricas que as
crianças conhecem de forma memorizada, no primeiro momento a educadora faz a
leitura do texto no cartaz apontando para as palavras no cartaz, em seguida, apresenta
esse texto fatiado e propõem as crianças que recortem e montem o texto na sequência
em que aparecem no texto. Assim foi percebido que os conhecimentos são construídos
de forma autônoma; os alunos aprendem a fazer, fazendo.

Figura18: Escutar com ênfase na relação entre a oralidade, a voz falada e a musicalidade.
Fonte: Autoria Própria

Ao perguntar sobre qual a importância da formação para sua prática pedagógica
as professoras pontuaram que:

P1

P2

Contribuições
Favorece um novo olhar sobre ensino
de língua portuguesa
Favorece o redirecionamento, a
organização
do
trabalho,
no
planejamento e novas estratégias do
processo avaliativo.

Dificuldades
Muitas habilidades a serem alcançadas
pelos alunos.
Não é fácil garantir no currículo
elementos claros para que se trabalhe com
os professores os conteúdos esperados
para a avaliação. Sempre usamos o que há
de disponível em provas que já
aconteceram.

Tabela 2: Prática pedagógica das professoras
Fonte: Autoria Própria
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A coordenadora pontuou alguns aspectos relevantes sobre o hábito da leitura
“quando estamos no momento do planejamento fazemos à seleção de material, que
deve servir para informação, e para leitura deleite dos alunos”
Assim percebemos, a importância do ler e escrever chega, torna-se necessário
aos professores que reflitam sobre suas práticas e promovam um novo esforço em
direção à leitura e à escrita como conhecimentos privilegiados pela sociedade. Durante a
vivencia na escola foi perceptível como o trabalho com a língua portuguesa, pois a
esforço dos professores que levam todo o material que irão utilizar na escola “para
realizarmos uma atividade com os alunos é necessário trazer todo material do papel ao
lápis, pois a escola não possui recursos para isso” professora 2.“Dispomos do
cantinho de leitura, pois cada uma montou o material, compramos tudo para compor o
cantinho conforme proposto na formação” professora 1.
Outro aspecto muito relevante é que as professoras

exploram interessantes

durante a realização das atividades tais aspectos são: solicitam aos alunos que observem
título e subtítulos e falem do que acham que o texto está tratando; olhem as figuras e
digam a que elas se relacionam; leiam o primeiro e os últimos parágrafos e tentem
deduzir do que trata o texto; leiam o título, passem os olhos, rapidamente, sobre o texto
e circulem todas as palavras que têm alguma ligação com o título; após olhar o título, as
figuras e o primeiro parágrafo, tentar elaborar, mentalmente, algumas perguntas cujas
respostas acha que o texto traz; selecionar algumas palavras do texto (de preferência
palavras-chave), escrevê-las e pedir aos alunos que tentem localizá-las e circulem-nas
no texto. Em conformidade com o que é proposto nos documentos do PNAIC, que
pontuam sobre a organização do trabalho pedagógico, onde os alunos podem participar
de situações variadas envolvendo diferentes gêneros orais, planejadas considerando suas
experiências e possibilidades, seus conhecimentos prévios, a adequação do gênero à
faixa etária, dentre outros aspectos. Mesmo na contação de histórias e em pequenas
exposições orais, preparadas com a ajuda do professor, eles já podem começar a refletir
sobre as diferentes exigências postas por situações distintas de uso do oral, e sobre
semelhanças e diferenças entre as modalidades da língua, perpassadas pelos diferentes
gêneros (BRASIL, 2015, p. 12).
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Foi observado que no primeiro momento os alunos tiveram muita dificuldade e a
professora teve que mediar o entendimento dessas questões, levar os alunos a
perceberem a importância delas para a interpretação do texto. Assim, o professor exerce
um papel de mediador e deve resgatar a motivação do aluno, toda atividade de leitura
deve ser iniciada de forma que o aluno encontre sentido no que deve fazer.
O planejamento é realizado em conformidade com os eixos norteadores proposto
de Língua Portuguesa que são:
EIXOS NORTEADORES DO COMPONENTE CURRICULAR DE LÍNGUA
PORTUGUESA

Figura 19: Eixos norteadores do componente de língua portuguesa- SEA
(Sistema de Escrita Alfabético)
Fonte: Autoria Própria

Dessa maneira, o aluno tem que conhecer os objetivos que se pretende que
alcance, pensar e sentir que pode fazê-lo, reconhecer que tem os meios necessários e a
possibilidade de pedir e receber a ajuda precisa achar interessante o que se propõe que
ele faça.
O processo de apropriação do SEA Sistema de Escrita Alfabético envolve, além
da compreensão, pelos aprendizes, de distintas propriedades conceituais (o que a escrita
nota e como), a memorização de algumas convenções, como a de que, em nossa língua,
escrevemos, geralmente, de cima para baixo e da esquerda para a direita.
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Desse modo, a apropriação da escrita alfabética deve ser concebida, como a
compreensão de um sistema de notação dos segmentos sonoros das palavras e não como
a aquisição de um código que simplesmente substitui as unidades sonoras mínimas da
fala conceber a escrita como um código é um equívoco, porque, ao compreendê-la dessa
maneira, colocamos, em primeiro plano, as capacidades de discriminação visual e
auditiva, embora a aprendizagem da escrita alfabética envolva, sobretudo, a
compreensão de propriedades conceituais. Segundo Ferreiro (1995, p. 15), “embora se
saiba falar adequadamente, e se façam todas as discriminações perceptivas
aparentemente necessárias, isso não resolve o problema: compreender a natureza desse
sistema”.
No quadro a seguir, vemos alguns dos direitos de aprendizagem relativos a
análise linguística: discursividade, textualidade e normatividade no 1º ciclo de
alfabetização em relação à apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), que
podem ser consolidados logo no primeiro ano do Ensino Fundamental as siglas
apresentadas referen-se; I: Introduzir, A: Aprofundar e C: Consolidar:

Figura 20: Análise linguística: discursividade, textualidade e normatividade
Disponível em: https://pt.slideshare.net/naysataboada/unidade-3-1-encontro-direitos-de-
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Deve-se levar em conta o conhecimento prévio do aluno em relação ao tema ou
conteúdo do texto a ser trabalhado e oferecer a ajuda necessária para que consiga
construir significado adequado sobre ele.
Situações reais de leitura também são motivadoras. Nas fotos a seguir, uma
sequência de atividade desenvolvida durante o período de observação nessa atividade a
professora contou par aos alunos a história: O grande rabanete da autora Tatiana
Belinky. Foi um roteiro de uma semana de atividades que iniciou com a apresentação da
capa do livro comentários sobre a autora, em seguida a professora contou a história,
todos prestavam muita atenção, em seguida a professora trouxe a sequência dos
personagens aparecem na história destacando a letra inicial

Figuras 21: Momento de realização de atividades proposta pelo PNAIC
Fonte: Autoria Própria
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Posteriormente, as crianças sentaram em grupos e a professora entregou letras
móveis para que as crianças escrevessem as palavras de alguns personagens do texto,
em seguida foi realizado o registro no caderno sendo proposto as crianças que
elaborassem frases sobre os personagens. Numa aula seguinte as crianças foram
convidadas a elaborarem máscaras e recontassem a historinha, momento de muita
descontração e participação de todos, após essa a atividade foi proposto aos alunos que
tentassem reescrever a historinha em duplas, oi perceptível que a professora escolheu as
duplas com aluno que sabe mais junto o que sabe menos. Assim, as atividades foram
realizadas em conformidade com o que é proposto, seguindo as premissas dos PCN’s de
Língua Portuguesa que apontam sobre os seguintes objetivos:
• compreender o sentido nas mensagens orais e escritas de que é destinatário
direto ou indireto: saber atribuir significado, começando a identificar elementos
possivelmente relevantes segundo os propósitos e intenções do autor;
• ler textos dos gêneros previstos para o ciclo, combinando estratégias de
decifração com estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação;
• participar de diferentes situações de comunicação oral, acolhendo e
considerando as opiniões alheias e respeitando os diferentes modos de falar;
• produzir textos escritos coesos e coerentes, considerando o leitor e o objeto da
mensagem, começando a identificar o gênero e o suporte que melhor atendem à
intenção comunicativa;

Assim, foi notório a preocupação das professoras em contemplar, em sua proposta de
ensino de Língua portuguesa, as orientações das normas oficiais da educação e as contribuições
da Linguística. Visto que, conforme o arcabouço teórico trazido nesse artigo, os PCNs
(BRASIL, 2000) estão de acordo com as atuais contribuições da Linguística para o ensino de
línguas a exemplo da adoção da dimensão discursiva da linguagem; da concepção de texto
enquanto discurso. No tópico a seguir faremos uma análise das discussões de resultados.

Consideramos importante, neste momento, compartimentar as respostas dadas por cada
segmento para esclarecer melhor o que cada grupo de profissionais respondeu sobre
PNAIC.
3.9 Análise dos resultados dos questionários
Para que a devida pesquisa tivesse êxito em sua aplicação foi necessária a coleta de
dados seguindo o roteiro de observação e a plicação de questionários para que
pudéssemos obter as informações necessárias para PES, que tem como objetivo analisar
o ensino de língua portuguesa no 3º ano do Ensino Fundamental, faremos uma análise
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comparativa das perguntas realizadas durante a aplicação do questionário e das
entrevistas no período de observação na Unidade de Educação Básica Menino Jesus de
Praga.
Na sequência do item 2 dos questionários aplicados aos docentes buscamos
conhecer se estes participam de formação continuada em serviço com foco na
alfabetização e no letramento; se tem conhecimento sobre a existência de materiais
disponibilizados pelo MEC em suas escolas e se participam do Programa Nacional da
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Aos coordenadores foram feitas as mesmas
perguntas, porém, enfatizando o papel de promotores das ações de formações em
serviço e para os gestores, como fomentadores de ações para capacitação dos docentes
no ambiente de trabalho. As respostas, apresentamos na Tabela 3, a seguir:

Professores
Sim
Participa de formação continuada, em serviço, com foco na
16
alfabetização e no letramento
A escola dispõe de recursos materiais do MEC (livros e
jogos pedagógicos), voltados para a alfabetização e 15
letramento
Participa do PNAIC
17

%

Não

%

80,0

4

20,0

75,0

5

25,0

90,0

3

10,0

Coordenadores
Sim
%
Não
%
Promove formação continuada, em serviço, com foco na
4
57,12
3
42,88
alfabetização e no letramento
A escola dispõe de recursos materiais do MEC (livros e
jogos pedagógicos), voltados para a alfabetização e 5
71,44
2
28,56
letramento
Participa do PNAIC
5
71,44
2
28,56
Gestores
Sim
Fomenta a formação continuada, em serviço, com foco na
7
alfabetização e no letramento
A escola dispõe de recursos materiais do MEC (livros e
jogos pedagógicos), voltados para a alfabetização e 6
letramento
Todos os professores participam do PNAIC
7

%

Não

%

100

-

-

90,0

1

10,0

100

-

-

Tabela 3– Atuação profissional dos docentes, coordenadores e gestores
Fonte: Própria
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Para facilitar a análise dos resultados, elaboramos questões aos profissionais
pesquisados, com intenções bem semelhantes, mudando apenas os objetivos das
mesmas, já que as ações executadas na escola possuem um caráter coletivo e amplo,
coadunando sempre com o mesmo propósito que é a formação profissional.
Analisando as respostas dadas podemos verificar algumas inconsistências nas
respostas. A exemplo, enquanto todos os gestores afirmam fomentar as formações
continuadas, 57,12% dos coordenadores promovem as formações e 80% dos professores
participam. Mesmo tendo 3 professores afirmando que o PNAIC é entendido como uma
formação que está contemplada no calendário escolar.
As respostas geram conflitos no entendimento do que seja formação continuada
na escola. E embora o papel do gestor seja estimular os encontros, não há garantias de
que eles aconteçam. E podemos citar inúmeros motivos para a não efetivação dos
encontros que vão desde entraves no calendário escolar, falta de espaço no ambiente de
trabalho e incompatibilidade de tempo entre os profissionais, a não aceitação das
sugestões do corpo administrativo e pedagógico em participar nos dias estabelecidos,
buscando alternativas para encaixar e atender todos os profissionais.
É inegável a relevância da formação em serviço, pois como postula Tardiff (2011,
p. 226, o educador, seja ele no meio acadêmico ou no ambiente laboral, sempre está
adquirindo novos conhecimentos e isso se dá por meio da troca de saberes e
experiências. Assim, na concepção de Freitas (2007, p. 47), essa interação entre os
profissionais da educação por meio da formação continuada, favorece a reapropriação
dos conhecimentos adquiridos na perspectiva de adequação com as novas situações
vividas pelos docentes na atualidade.
Em relação aos recursos pedagógicos disponíveis na escola 99% dos gestores
disse existir, o que vai ao encontro com as informações prestadas pelos professores e
coordenadores. Há que se considerar que os titulares da sala de aula são os que mais
utilizam os materiais, e destes, 25% afirmou não ter materiais pedagógicos na escola e
dos que confirmaram ter, duas respondentes disseram que os recursos disponíveis são
produtos do trabalho de confecção realizado nos encontros do PNAIC. Isso reforça e
aumenta o número de escolas que não dispõem de materiais voltados para alfabetizar e
letrar de forma lúdica, ofertados pelo MEC.
Vale destacar que os recursos as quais nos referimos são exclusivamente manuais
tais como jogos, mapas, livros, entre outros. Não foram mencionados na pesquisa os
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recursos tecnológicos que dependem de laboratórios ou internet. Acreditamos que
materiais de apoio às aulas, não precisam ser mirabolantes nem precisar de espaços
específicos. Mas cada escola deve ter um mínimo de suporte pedagógico concreto para
subsidiar o trabalho docente, pois como defendem os Parâmetros Curriculares
Nacionais, “material didático é um instrumento de trabalho na sala de aula: informa,
cria, induz à reflexão, desperta outros interesses, motiva, sintetiza conhecimentos e
propicia vivências culturais. Sua aplicabilidade só enriquece a prática docente”. (Brasil,
PCN, 1988). Nessa perspectiva, Souza (2007, p.111) esclarece que “recurso didático é
todo material utilizado como auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto
para ser aplicado pelo professor a seus alunos”. Os usos desses materiais nas escolas
públicas devem ser garantidos pelas políticas educacionais com vistas a enriquecer as
práticas didáticas e facilitar a aquisição de conhecimentos dos alunos.
Dos questionamentos feitos, o que mais chamou a atenção foi a pergunta para os
gestores como sabedores sobre os professores alfabetizadores participarem do PNAIC
tendo resposta afirmativa de 100% dos respondentes, enquanto que 10% dos professores
responderam que não participam. Esse conflito de informações gera preocupações, pois,
o fato de os gestores afirmarem que seus colaboradores recebem capacitação pode
representar falta acompanhamento sobre as ações pedagógicas de seu grupo de
alfabetizadores ou fornecimento de informações equivocadas.
Sabemos que a formação do professor é essencial para atuar como alfabetizador
no primeiro ciclo, principalmente no ano final, em que se consolidam os conhecimentos
previstos para serem alcançados e que essa se insere numa política macro do sistema
educacional. Porém, o que se percebeu durante a pesquisa é que as formações acabam se
transformando em meras reuniões pedagógicas para se discutir pautas de
acontecimentos previstos no calendário de atividades pedagógicas. No máximo se
analisa um ou outro texto sem aprofundamentos. Dessa maneira, concordamos que é
necessária a participação coletiva para que os destinos da escola não sejam
hierarquizados e excluam dos professores das decisões que exigem de uma gestão
democrática para que “[...] espaços para que os professores se encontrem, troquem
suas vivências, reelaborem suas experiências e tenham retaguarda para implantar seus
planos” (Almeida, 2006, p. 85) e não sejam apenas simples espaços de concordâncias
de decisões já tomadas verticalmente.
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3.9.1 Professores
Esta parte da pesquisa refere-se especificamente às informações colhidas nas duas
salas das professoras 1 e 2. Sendo aplicado questionários durante o momento da
observação uma das perguntas refere-se a como a professora concebe o ensino da língua
materna?
P1- No desenvolvimento de minhas aulas pontuo sempre para os alunos as
diferenças que temos na língua portuguesa falada no Brasil que tem diferenças em
relação à que se fala em Portugal, outro aspecto que ressalto nas aulas que a língua,
aqui, é falada de diferentes maneiras, devido às diferenças de culturas, de região e
diferenças de pronúncia, de sentido.
P2 - Trabalho o português falado no Brasil, mas sempre enfatizo para as crianças
que existem outros países que também fazem uso da língua portuguesa.
Complementando a pergunta anterior questionei-as sobre se suas aulas seguem
uma rotina, e se essa rotina é retirada de um plano de aula, e como realizavam esse
planejamento e as respostas foram as seguintes:
P1- realizamos o planejamento juntas, haja vista que participamos da formação
desde o início e elaboramos o planejamento a rotina com base no planejamento anual.
P2 - Realizamos o planejamento quinzenalmente, é um momento que trocamos
ideias e planejamos as próximas ações, escolhemos os livros e os gêneros textuais para
desenvolvemos dentro da rotina semanal.
Ficou perceptível que a escola contempla, em sua proposta de ensino de LP
(Língua Portuguesa), as orientações das normas oficiais da educação; e, destarte,
também o faz quanto às contribuições da Linguística, como se pode notar com a leitura
dos objetivos do Ensino Fundamental prescritos pelo Art. 32. da LDB, n. 9394/96, e
listados a seguir, os quais fundamentam a proposta educativa da escola:
•

O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios
básicos o pleno domínio da leitura, escrita e do cálculo;

•

A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
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•

O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e
valores;

•

O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
(GROSSI, 1997).

Ficou perceptível com as falas dos professores que os mesmos enfrentam pressões
constantes para reverter os quadros alarmantes da baixa aprendizagem. Porém, além das
mudanças nas práticas pedagógicas, estes devem contar com a colaboração da equipe
dirigente da escola. E esse apoio deve extrapolar também o sistema interno. Deve ser
institucional por meio de políticas educacionais que favoreçam tomadas de decisões que
contribuam para organizar e sistematizar no chão da escola, a formação do educador e
sua valorização profissional.
Retomo aqui qe a proposta de um ensino sitemático proposto pelo SEA, ao
desenvolver práticas de leitura e produção de textos de gêneros em sala de aula. Ao
defendermos uma concepção de alfabetização em uma perspectiva de letramento,
compreendemos, assim como Soares (1998), que tanto as atividades de reflexão sobre o
SEA e suas convenções, quanto as práticas de uso social da leitura e da escrita devem
estar presentes em sala de aula, mesmo antes de a criança ter aprendido a ler e escrever
convencionalmente. Entretanto, para levar os alunos à apropriação da escrita alfabética
e das práticas sociais de leitura e produção de textos de diferentes gêneros, é necessário
reconhecer a pertinência de gerar espaços de aprendizagem sobre a notação alfabética e
a linguagem escrita. Nos primeiros anos do ensino fundamental, torna-se relevante,
portanto, propor atividades diversificadas que possam favorecer a análise da escrita
alfabética e a participação em diferentes práticas de leitura e produção de textos. Essas
aprendizagens precisam ser desenvolvidas em situações que sejam significativas para as
crianças. No ciclo de alfabetização, especificamente em relação à apropriação do SEA,
torna-se fundamental pautar as propostas de ensino da língua escrita em situações
interessantes e, sempre que possível, lúdicas.
As práticas das professoras pontuadas na pesquisa contemplam o que é proposto
para ensino de Língua Portuguesa dentro da necessidade da escola que, no caso
discorrido seria apenas o de alfabetizar. Entretanto, temos um lado negativo de que, o
ensino formal da língua não é contemplado na medida, em que, ambas não trazem
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estudos da gramatica normativa, o que gera um atraso na aprendizagem dos alunos com
relação a esse conhecimento.
Sendo assim, o dever da escola é ensiná-la, oferecendo condições ao aluno de
adquirir competência para usá-la de acordo com a situação vivenciada, a função da
escola não é apenas ensinar leitura e escrita, mas sim, para desenvolver essa função, a
escola possa utiliza a gramática como ponto de partida, a qual passa a ocupar papel
central no processo ensino/aprendizagem, pois se acredita que para a criança aprender a
ler e a escrever, a mesma precisa dominar a gramática da língua.
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Conclusão
A razão que suscitou este relatório surgiu de uma inquietação pessoal, aflorada a
partir da divulgação constante pela mídia, e também pelos órgãos oficiais, dos
resultados de pesquisas feitas em torno da área de língua portuguesa, mostrando
desempenho fraco de estudantes brasileiros nessa disciplina. Tais números nos
intrigaram, deveras, afinal o que leva os alunos a ter um desempenho tão tímido na sua
própria língua materna, se desde a tenra infância aprendem a se comunicar utilizando
esse veículo comunicativo? Respostas imediatistas a essa indagação não faltam, porém,
a questão se revelou muito mais complexa do que antever o senso comum, havendo a
necessidade de estudos aprofundados a fim de compreendermos o problema em sua
essência e, a partir daí, contribuir com a discussão em torno do mesmo. Foi isso que
intentamos com essa pesquisa.
Comentando aspectos relacionados ao ensino de Língua Portuguesa ao longo do
tempo sofreu diversas modificações, percebeu-se que aprender a ler e a escrever era
muito mais do que codificar e decodificar palavras. No entanto, essas modificações não
foram suficientes para a valorização do ensino de língua portuguesa, pois atualmente
muitas pessoas saem da escola sem compreender um texto, sem saber ler, sem saber
argumentar e falar corretamente. Para que ocorra uma mudança significativa na Língua
portuguesa, é preciso que a sociedade valorize a nossa língua e busque a cada dia
melhorar. É imprescindível que se mude essa concepção mecânica do ensino, onde a
língua portuguesa é vista apenas como uma forma de conhecer letras e palavras. Desta
forma, a língua portuguesa no Ensino Fundamental não deve se basear apenas em letras,
mas também no cotidiano da criança, mostrando a ela que o ensino de língua portuguesa
faz parte do seu dia a dia.
Assim, o presente trabalho acadêmico teve como objetivo apontar os desafios e a
relevância social da língua portuguesa, isto é, analisar o contexto histórico, seus
desafios e sua importância, no intuito da valorização da língua portuguesa.
O PNAIC está articulado a uma política determinada que orienta o liame de um
projeto de educação, então, para apreender o fenômeno, colocamo‐nos diante de
algumas problemáticas e buscamos desvelar quais são as conexões que o definem e o
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criam. Existem campos de mediações que nos aproximam da gênese do programa, entre
as quais a preocupação governamental com a alfabetização das crianças do país e a
proposta de formação continuada para os professores.
A importância do uso da linguagem, contextualizada com o ensino de língua
portuguesa. Para isso, focamos nossa atenção no aluno observando se ele demonstravase desejoso ou não desejoso de aprender e qual o resultado da postura demonstrada.
Depois de muita observação e verificação de desempenho, chegamos à conclusão de
que o sucesso ou o insucesso é uma mistura destes três fatores, se um falha, o outro
também falha.
Apesar dos avanços nas pesquisas e da renovação metodológica no ensino da
língua portuguesa, muito ainda precisa ser feito para reverter o quadro pouco
satisfatório do aprendizado em torno dela. Não é sem razão haver aqueles que defendem
um ensino que, em última instância, esteja preocupado com a formação integral do
cidadão, tenha como eixo essa língua em uso, orientada para a interação interpessoal,
longe, portanto, daquela língua abstrata, sem sujeito e sem propósito (ANTUNES, 2009,
p. 38).
Para um ensino de língua materna produtivo, menos nomenclaturista e mais
polifônico de maneira que os usuários do idioma sejam “poliglotas dentro da própria
língua” nos parece ser um dever inadiável. Se isso acontecer, a escola estará cumprindo
um dos seus mais nobres papéis: ajudar o indivíduo a construir a sua identidade
linguístico-cultural, pois a função da escola é preparar um cidadão consciente de seus
deveres e de seus direitos, aptos para levar uma vida digna em uma sociedade (BAGNO,
2000, p. 58). É esse o ensino almejado há tempo.
Faz parte da função social dos institutos superiores de ensino da língua portuguesa
nos anos iniciais e também é uma forma de agregar valor e reconhecimento, entender
como se dá cada passo desse intrincado processo, favorece a aceitação e reformulação
de conceitos e ações voltadas para a melhoria do ensino e da aprendizagem. É crucial
analisar os processos de ensino em larga escala para estabelecer um trabalho coletivo
entre os atores do trabalho educativo. Só assim, o ensino estará cumprindo seu papel de
elevar a qualidade do ensino nacional.

88

Referências Bibliográficas
Alarcão, Isabel (2001). Escola reflexiva e nova racionalidade. Porto Alegre: Atmed.
Almeida, L. R. A (2006). “Dimensão relacional no processo de formação docente: uma
abordagem possível”. In: Bruno, E. B. G.; Almeida, L. R.; Christov, L. H. S. (Org.). O
coordenador pedagógico e a formação docente. São Paulo: Loyola.
Antunes, Irandé (2009). Língua, texto e ensino: outra escola possível. São Paulo:
Parábola Editorial.
Bagno, Marcos( 1999). Preconceito linguístico: O que é, como se faz. São Paulo: Ed.
Loyola.
__________.(2000). Pesquisa na Escola: o que é, como se faz. São Paulo: Edições
Loyola.
Bakhtin, Mikhail Mikhailovich (1986). Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo:
Hucitec, 1986.
___________. Mikail (1992). Marxismo e filosofia da linguagem. 6.ed. editora Hucitec;
São Paulo, 1992.
Brasil. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília:
Senado.
Brasil.(1997). Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros curriculares de
Língua Portuguesa. 1º e 2º ciclos. Brasília: 1997.
______.(2012)Ministério da Educação. Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade
Certa. Brasília: DF, s.d. ______. Ministério da Educação. Pacto Nacional Pela
Alfabetização na Idade Certa. Currículo inclusivo: o direito de ser alfabetizado.
Brasília: DF.
_______.(2012). Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Formação de Professores no Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Brasília: MEC/SEB.
________. (2012). Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica – SEB.
Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa. Planejando a alfabetização; integrando diferentes áreas do conhecimento.
Projetos didáticos e sequências didáticas. Brasília, (Unidade 6, Ano 1).
__________. (2012) Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Planejando a
alfabetização e dialogando com diferentes áreas do conhecimento. Brasília, (Unidade 6,
Ano 2).

___________. (2012) Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Alfabetização
em foco: projetos didáticos e sequências didáticas em diálogo com os diferentes
componentes curriculares. Brasília, (Unidade 6, Ano 3).

_
.(2012) Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão
Educacional. Pacto nacional pela alfabetização na idade certa: currículo na
alfabetização, concepções e princípios. Brasília: MEC/SEB, 2012.
__________(2016)..Instituto
Brasileiro
de
Geografia
e
estatística
.http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/total_popul
acao_maranhao.pdf.

_______.(2014). Relatório Educação para todos no Brasil 2000-2015,versão
preliminar, Junho 2014.disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/junho-2014pdf/15774-ept-relatorio-06062014/file .
______.Lei n.9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Disponível em: < http://www.portal.mec.gov.br > Acesso em: 09
ago. 2006.
______. (2012).Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão
Educacional.Pacto nacional pela alfabetização na idade Certa : currículo na
alfabetização : concepções e princípios : ano 1 : unidade 1 / Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. -- Brasília :
MEC, SEB, 2012.
_______. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa.Secretaria de
educação Fundamental- Brasília:MEC,SEB,1997.
Boris, Fausto (1995). História do Brasil, 2ª ed.São Paulo: editora da Universidade São
Paulo: Fundação do Desenvolvimento da Educação.
Botelho, Joan (2007). Conhecendo e debatendo a história do Maranhão.1ed.São
Luís;Fort Gráfica, 2007.
Chartier, Anne-Marie (2000). Réussite, échec et ambivalence de l’innovation
pédagogique:le cas de l’enseignement de la lecture.Recherche et Formation pour les
professions de l’éducation: Innovation et réseaux sociaux. INRP, n. 34, p. 41-56.
FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1985

Freire, Paulo (2003). A importância do ato de ler: em três artigos que se completam.
22.ed. São Paulo: Autores Associados: Cortez.
Freitas, A. S. (2007). “Os desafios da formação de professores no século XXI:
competências e solidariedade”. In: Ferreira, A. T. B. (Org.). Formação continuada de
professores. Belo Horizonte: Autêntica.
Gimeno Sacritán.J.(2000). O currículo: os conteúdos do ensino ou uma análise prática.
In: _______. Pérez Gómez, A. I. Compreender e transformar o ensino. 4. ed. Porto
Alegre: ArtMed.
_______.(1998). Aproximação ao conceito de currículo. In: _______. O currículo: uma
reflexão sobre a prática. Porto Alegre: ArtMed, 1998. Cap. 1, p. 13-87.
Gil. Antonio Carlos (2008). Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo:
Atlas, 2008.
GONÇALVES, Elisa Pereira. Iniciação à pesquisa científica. Campinas, SP: Alínea,
2001.
Imbernóm. Francisco (2002). Formação docente e profissional: forma-se para a
mudança e a incerteza.3. São Paulo: Cortez.
Kleiman, Angela Del Carmen Bustos Romero de (1995). Modelos de Letramento e as
Práticas de Alfabetização na Escola. In: KLEIMAN, Angela Del Carmen Bustos
Romero de (Org.). Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática
social da escrita. Campinas: Mercado das Letras.
LAJOLO, Marisa. Livro Didático: um (quase) manual de usuário. In: Em Aberto,
Brasília, ano 16, n.69, jan./mar. 1996. Disponível em: Acesso em: 12 mai. 2015.
Leite, L. C. M. Gramática e literatura: desencontros e esperanças. In: GERALDI, J.
W. (1997).O texto na sala de aula. São Paulo: Ática.
Lerner, Delia (2002). Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto
Alegre: Artmed.
Libâneo, José Carlos (2002). Reflexidade e formação de professores: outra oscilação do
pensamento pedagógico brasileiro? In: PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro
(Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 2. ed. São Paulo:
Cortez.
________, (2007). Didática. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2007.
Luckesi, C.C (1992). planejamento e Avaliação escolar: articulação e necessária
determinação ideológica. IN: O diretor articulador do projeto da escola. Borges, Silva
Abel. São Paulo. FDE. Diretoria Técnica. Série Idéias nº 15.
Maranhão.(2004).

Centro

Histórico

de

São

Luís.

Disponível

(http://portaliphan.gov.br/pagina/detalhes/34). Pesquisado em: 20 de Jun.2017.

em:

Meireles Junior (2012) http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2012/06/lugar-comuma-luz-magica-o-ano-todo-diz-fotografo-sobre-sao-luis.html
Minayo, M. C. S. (2001). Pesquisa social: teoria, método e criatividade.
Petrópolis:Vozes.
Moratori, Patrick Barbosa. (2003) Porque utilizar jogos educativos no processo de
ensino aprendizagem? Universidade Federa l do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.
Disponível em: «http :// pt.scribd.com/doc/6770 9 26/Por-Que-Utilizar-Jogos Educativos - No-Processo-de-Ensino-Aprendizagem » . Acesso em: 05 mai. 2017.
Neves, Iara Conceição Bitencourt; Souza, Jusamara Vieira; Schäffer , Neiva Otero et al.
(orgs.).(2007) Ler e Escrever: compromisso de todas as áreas. 8. ed. Porto Alegre:
Editora da UFRGS.
Nóvoa, António (org.). (1992) As Organizações Escolares em Análise. Lisboa:
Publicações Dom Quixote.
Oliveira, João Batista Araújo e.(2013) Alfabetização, fracasso escolar e políticas
públicas. São Paulo: EDUSP.
Piletti, Claudino. (2006). Didática Geral. 23º Ed.-São Paulo: Ática, 2006.
Pimenta, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena,(2008) Estágio e docência. São
Paulo/BRA: Cortez.
_________. (1999). Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez.
_________. (1997). O estágio na formação de professores: unidade, teoria e prática? 3.
ed. São Paulo: Cortez.
Roldão, M. C. (1999) Gestão curricular – fundamentos e práticas. Lisboa: ME-DEB.
Rojo, Roxane (2009). Letramentos Múltiplos, escola e inclusão social.São Paulo:
Parábola Editorial.
SACRISTÁN, Gimeno; GÓMEZ, Péres A.I. Compreender e transformar o ensino. 4º
ed. São Paulo: Artmed, 1998.
Secretaria Municipal de São Luís. (2014). Orientações curriculares para o ensino
fundamental anos iniciais. São Luís: SEMED.
Secretaria Municipal de São Luís. (2015). Plano municipal de educação de São Luís
2015-2024. São Luís: SEMED.
Soares, Magda.(2003). Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto.
Souza, J. N. (2001). Edurural/NE e a proposta pedagógica adaptada ao meio rural: a
teoria se confirma na prática? Tese (Doutorado). Universidade Federal do Rio Grande

do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-graduação em
educação.
Recuperado
em
25
de
janeiro
de
2017
de
http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/524.
Soriano, Raul Rojas. Manual de pesquisa social. Tradução de Ricardo Rosenbusch.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.
Solé, Isabel; Estratégias de leitura/ Isabel Solé; trad. Claudia Schilling-6.ed- Porto
Alegre: Artmed, 1998.
Tardif, M. (2011). Saberes docentes e formação profissional. 12 ed. Petrópolis, RJ:
Vozes.
Visioli, A.C.C. Política de ensino de Língua Portuguesa e prática docente.
In:_____Universidade Estadual de Maringá. Mestrado em Educação. Maringá. 2004.
Vygostsky, Lev. Semenovich. A formação social da mente: o desenvolvimento dos
processos psicológico superiores. Tradução de José Cipolla Neto. 4. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1991.
______.et al. Linguagem e desenvolvimento e aprendizagem. Tradução de Mara da
Penha Villalobos. 6 ed. São Paulo: Ícone, 2001.
______Pensamento e Linguagem. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 3. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2005.

Apêndices

APÊNDICE 1 – Termo de consentimento para coleta de dados em campo
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO APRESENTAÇÃO
Prezado(a) Senhor(a) :
Meu nome é Ana Carla Vale Lago, sou professora efetiva na rede municipal de
ensino e mestranda em Educação para o Ensino fundamental I e II, pelo Instituto
Politécnico da Guarda em Portugal. Estou em fase de conclusão do curso, elaborando a
dissertação. Parte do meu trabalho consiste em uma pesquisa que envolve a participação
de profissionais da educação, especificamente gestores, coordenadores e professores
ativos no 3º ano do ensino fundamental. Gostaria de convidá-lo(a) a participar da
pesquisa realizada com as escolas que compõem o núcleo Turu/Bequimão, da rede
municipal de ensino de São Luís.
O objetivo da pesquisa é analisar o ensino de língua portuguesa nos anos iniciais
do Ensino Fundamental, na tentativa de compreender como o ensino vem sendo
realizado após as formações do PNAIC ao final do 1º ciclo de alfabetização pode
redimensionar as práticas escolares voltadas para o atendimento dos direitos das
crianças em fase de alfabetização e letramento.
A sua participação se dará através de respostas a um questionário misto. Sua
contribuição é totalmente voluntária, podendo se recusar a participar, ou mesmo desistir
a qualquer momento sem que isto acarrete qualquer prejuízo à sua pessoa. Informamos
ainda que os dados serão utilizados somente para os fins desta pesquisa e serão tratados
com o mais absoluto sigilo de modo a preservar a sua identidade.
Se houver necessidade de enriquecer a pesquisa com algumas perguntas não
estruturadas, estas poderão ser gravadas e, após escritas. Depois, a gravação será
apagada. Informamos que não haverá pagamento algum nem remuneração por sua
participação. Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma
delas, devidamente preenchida e assinada entregue a você.
Desde já agradeço e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos e
retirada de dúvidas. Para tanto, deixo disponível meus contatos telefônico e de e-mail.
E-mail: anacarla.valelago@gmail.com
Cordialmente,
ANA CARLA VALE LAGO

APÊNDICE 2 – Modelo de Consentimento para realização da pesquisa individual

Consentimento Livre e Esclarecido

Eu____________________________________________________________________
________________,
RG ou CPF: __________________________, certifico que tendo lido as informações e
sido suficientemente esclarecido(a) sobre todos os itens pela pesquisadora ANA
CARLA VALE LAGO, estou plenamente de acordo com a realização do experimento.
Assim, autorizo a execução do trabalho de pesquisa, exposto acima, com a minha
colaboração espontânea.

São Luís, ______de _____________________de _____.

Assinatura do voluntário

Assinatura do pesquisador

APÊNDICE 3 – Modelo de Questionários aplicados aos docentes de 3º Ano
QUESTIONÁRIO PROFESSORES
TRABALHO DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
TÍTULO: Analise do ensino de Língua Portuguesa na 1ª Etapa do 3º Ciclo na escola
Municipal: Unidade de Educação Básica Menino Jesus de Praga em São Luís-Ma

PESQUISADORA: ANA CARLA VALE LAGO
Esta pesquisa tem por objetivo de analisar o ensino de língua portuguesa nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, na tentativa de compreender como o ensino vem
sendo realizado após as formações do PNAIC ao final do 1º ciclo de alfabetização pode
redimensionar as práticas escolares voltadas para o atendimento dos direitos das
crianças em fase de alfabetização e letramento. Compreendendo que a pesquisa
cientifica é entendida como um momento crítico-reflexivo no qual a obtenção de
respostas com graus satisfatórios de veracidade são fundamentais para a realização da
mesma, solicitamos sua colaboração no sentido de responder o questionário abaixo.
1

PERFIL PROFISSIONAL

1.1 Faixa etária
( ) menos de 20 anos
( ) de 20 a 25 anos
( ) de 25 a 30 anos
( ) de 30 a 35 anos
( ) de 35 a 40 anos
( ) de 40 a 45 anos
( ) de 45 a 50 anos
( ) acima de 50 anos

1.2 Situação funcional
( ) Efetivo há menos de 5 anos
( ) Efetivo de 5 a 10 anos
( ) Efetivo de 10 a 15 anos
( ) Efetivo de 15 a 20 anos
( ) Efetivo há mais de 20 anos

1.3 Formação profissional
(
) Ensino Médio Completo – antigo
Magistério
( ) Superior Pedagogia
( ) Superior outra licenciatura:
_______________________________
(especificar)
( ) Pós graduação
(Especialização/Mestrado/Doutorado)
________________________(especificar)

1.4 Tipo de vínculo com a rede
municipal de ensino
( ) Concursado
( ) Contrário temporário para
prestação de serviços

2 ATUAÇÃO PROFISSIONAL
2.1 Em qual(is) turno(s) você atua?
( ) matutino
( ) vespertino
2.2 A escola possui um calendário pré-estabelecido para a realização de reuniões e
formações docentes?
( ) sim
( ) não
Qual a frequência? _____________________
Por quem é elaborado?
____________________________________________________________________

2.3 Como classifica as condições de trabalhos ofertadas, para seu efetivo desempenho
profissional?
( ) Péssimas condições de trabalho.
( ) Razoáveis condições de trabalho.
( ) Boas condições de trabalho.
Se possível, dê exemplos:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.4 Você participa de formação continuada, em serviço, com foco na alfabetização e no
letramento?
( ) sim
( ) não
2.5 A escola dispõe de recursos materiais do MEC (livros e jogos pedagógicos),
voltados para a alfabetização e letramento?
( ) sim
( ) não
2.6 Você, enquanto docente alfabetizador(a) que atua no 3º ano do 1º ciclo, participa do
PNAIC?
( ) sim
( ) não

3 A escola tem um projeto político pedagógico? Já teve acesso a ele?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.1 Quantos alunos a turma possui?
______________________________________________________________________

3.2 As aulas seguem uma rotina? Como é feita? Utiliza plano de aula? Como é feito?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.4 Como você trabalha o ensino da língua materna?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3 SOBRE O PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTAPNAIC
3.1 Participa ou já participou de alguma formação do PNAIC?
( ) sim
( ) não

3.3
Concorda que os critérios de avaliação proposto no PNAIC estão de acordo com
a realidade e os conhecimentos do alunos de 3º ano?
( ) sim
( ) não
3.4
Foram apresentados para você os resultados da PNAIC dos anos de 2013 e
2014?
( ) sim
( ) não

3.8
Você acredita que a PNAIC influencia na construção do currículo escolar
(formal, real e oculto)? Justifique sua resposta.
( ) sim
( ) não
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

APÊNDICE 4– Modelo de Questionário aplicado aos coordenadores pedagógicos
QUESTIONÁRIO COORDENADORES
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
TÍTULO: Analise do ensino de Língua Portuguesa na 1ª Etapa do 3º Ciclo na escola
Municipal: Unidade de Educação Básica Menino Jesus de Praga em São Luís-Ma
PESQUISADORA: ANA CARLA VALE LAGO
Esta pesquisa tem por objetivo de analisar o ensino de língua portuguesa nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, na tentativa de compreender como o ensino vem
sendo realizado após as formações do PNAIC ao final do 1º ciclo de alfabetização pode
redimensionar as práticas escolares voltadas para o atendimento dos direitos das
crianças em fase de alfabetização e letramento. Compreendendo que a pesquisa
cientifica é entendida como um momento crítico-reflexivo no quala obtenção de
respostas com graus satisfatórios de veracidade é fundamentais para a realização da
mesma, solicitamos sua colaboração no sentido de responder o questionário abaixo.
1 PERFIL PROFISSIONAL
1.1 Faixa etária
( ) menos de 20 anos
( ) de 20 a 25 anos
( ) de 25 a 30 anos
( ) de 30 a 35 anos
( ) de 35 a 40 anos
( ) de 40 a 45 anos
( ) de 45 a 50 anos
( ) acima de 50 anos

1.3 Situação funcional
( ) Efetivo há menos de 5 anos
( ) Efetivo de 5 a 10 anos
( ) Efetivo de 10 a 15 anos
( ) Efetivo de 15 a 20 anos
( ) Efetivo há mais de 20 anos

1.2 Formação profissional
1.4 Tipo de vínculo com a rede
(
) Ensino Médio Completo – antigo municipal de ensino
Magistério
( ) Concursado
( ) Superior Pedagogia
(
) Contrato temporário para
( ) Superior outra licenciatura:
prestação de serviços
_______________________________
(especificar)
( ) Pós graduado
(Especialização/Mestrado/Doutorado)
_______________________________
(especificar)

2 ATUAÇÃO PROFISSIONAL
2.1 Em qual(is) turno(s) você atua?
( ) matutino
( ) vespertino
2.2 A escola possui um calendário pré-estabelecido para a realização de reuniões e
formações docentes?
( ) sim
( ) não
Qual a frequência? _____________________
Por quem é elaborado? _____________________________
2.3 Como classifica as condições de trabalhos ofertadas, para seu efetivo desempenho
profissional?
( ) Péssimas condições de trabalho.
( ) Boas condições de trabalho.
( ) Razoáveis condições de trabalho.
Se possível, dê exemplos:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.4 Você promove formação continuada, presencial, com foco na alfabetização e no
letramento?
( ) sim
( ) não
Com que frequência? __________________________________
2.5 A escola dispõe de recursos materiais do MEC (livros e jogos pedagógicos),
voltados para a alfabetização e letramento?
( ) sim
( ) não
3 SOBRE O PACTO NACIONAL
APRENDIZAGEM – ANA

A AVALIAÇÃO

NACIONAL

DA

3.1 De que maneira as informações obtidas na formação do PNAIC influenciam na
organização curricular para os alunos que ingressam no ciclo de alfabetização?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.2 Que dificuldades ou contribuições do PNAIC e seus resultados trazem ao trabalho
de coordenador pedagógico?

______________________________________________________________________
APÊNDICE 5- Entrevista aplicada as professoras

1. Qual é a sua formação acadêmica?
-______________________________________________________________________
2. Em que sua formação ajuda nas práticas de ensino na sala de aula?
______________________________________________________________________
3. A escola tem um projeto político pedagógico? Já teve acesso a ele?
______________________________________________________________________
4. Quantos alunos a turma possui?
______________________________________________________________________
5. Como seus planos de aula contribuem para a permanência dos alunos na escola?
______________________________________________________________________
6. Quais são as técnicas que mais utiliza nas aulas para que os alunos mostrem-se mais
interessados e possam alcançar os objetivos de aprendizagem propostos pelos PCN?
______________________________________________________________________
7.Como são desenvolvidas as aulas de língua portuguesa?
______________________________________________________________________
8. Como utilizar o conhecimento da língua portuguesa na sala de aula de forma que os
alunos se interessem pelas práticas gramaticais?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Anexos

ANEXO 1- Atividade aplicado no Estágio de Ciências

CICLO DA ÁGUA NA NATUREZA
•
•

Podemos dizer que a água dos lagos, rios, oceanos, vegetação, animais e solo
evapora-se.
O vapor de água move-se na atmosfera, concentrando-se na forma de nuvens. A
água das nuvens precipita voltando aos oceanos, rios e ao solo, ou permanece na
atmosfera.

ANEXO 2- Atividade aplicado no Estágio de Geografia

O que vemos nessa foto?

Serra do Mar no Estado do Paraná
Fonte: http://www.fenomenum.com.br/ufo/investigacao/casuistica/serra

 Planaltos, planícies, depressões e cadeias montanhosas.
 Temos as unidades de relevo formadas pela ação de agentes externos e internos

1.
2.
3.
4.

Quais são as forças da natureza que remodelam o relevo?
O que é erosão?
O que é erosão eólica?
Quais são as atividades do homem que causam erosão?

ANEXO 3- Mapa de localização Mesopotâmia aplicado no Estágio de História

Fonte:http://timewatch.greathistory.com/files/2010/02/Timewatchmesopotamia2.jpg .

ANEXO 4- Crivo de Erastones aplicado no Estágio de Matemática

Fonte: https://pt.scribd.com/doc/45330389/Crivo-de-Eratostenes

ANEXO 5- História em quadrinhos aplicado no Estágio de Português

Fonte:http://alfabetizandocommonicaeturma.blogspot.com.br/2010/07/historias-emquadrinhos.html

ANEXO 6- Atividade alfabetização realizada pelas professoras no momento da
PES

Ler com ênfase na visualização da linha, do verso, do parágrafo e da estrofe.

Reconstruir texto usando o texto fatiado enfatizando a segmentação de palavras

ANEXO 7- Atividade alfabetização realizada pelas professoras no momento da
PES

Escrita em dupla de uma parlenda que se saiba de cor

ANEXO 8- Textos Fatiados utilizados pelas professoras

O MACACO E A MOLA
O MACACO VÊ A MALA.
O MACACO CUTUCA A MALA.
DA MALA PULA A MOLA.
A MOLA VIRA BOLA.
A BOLA PULA. A BOLA ROLA.
A MOLA GALOPA COMO O CAVALO.
A MOLA REBOLA COMO O ROBALO.
O MACACO FICA MOLE DE MEDO.
- A MOLA SERÁ MALUCA?
NANA, NENÊ
QUE A CUCA VEM PEGAR
PAPAI FOI PRA ROÇA,
MAMÃE VAI TRABALHAR.

ANEXO 9- Livro utilizado na sequência didática

ANEXO 10- Atividade alfabetização realizada pelas professora no momento da
PES

ANEXO 11 – Questionário aplicado com a professora 1

ANEXO 12 – Questionário aplicado com a professora 2

ANEXO 13- Planificação utilizada na PES

PLANO DE AULA
Prática de Ensino Supervisionada

Prof.(ª) Orientador(a): Sérgio Mendes/ Dulcina Almeida

Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante: Paula

Aluno(a): Ana Carla Vale Lago

Local de Estágio: UEB.Menino Jesus de Praga

Nível de Ensino: Fundamental II
Data: 31/08/2015
Disciplina: Ciências
Série: 6ºano
Tema

Tempo: 100 min
Objetivos

Conteúdos

Recursos

Avaliação
- Observação da

A importância
da água

Data Show;

-Conhecer a fórmula da água;

Quadro;
- Relacionar a água e vida no nosso cotidiano;
- Caracterizar a importância da água para vida humana;

-A Fórmula da àgua;
-A importância da água

Vídeo;
Caderno

manifestação de
curiosidade e na
aplicação de
conhecimentos.

- Conhecer a quantidade de água do nosso planeta em
suas formas doce e salgada;

para a vida humana;
- Conhecer a quantidade
de água doce e salgada
do nosso planeta

PLANO DE AULA
Prática de Ensino Supervisionada

Prof.(ª) Orientador(a): Sérgio Mendes/ Dulcina Almeida

Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante: Paula

Aluno(a): Ana Carla Vale Lago

Local de Estágio: UEB.Menino Jesus de Praga

Nível de Ensino: Fundamental II
Data: 28/08/2015
Disciplina: História
Série: 6ºano

Tempo: 150 min

Tema

Objetivos

Conteúdos

Recursos

Avaliação
- Observação da

Os povos da

Data Show;

-Conhecer a localização dos povos mesopotâmicos;

Quadro;

Mesopotamia
-Localizar no mapa histórico cidades, rios e mares das
regiões;

Localização
Organização política

Vídeo;
Caderno

manifestação de
curiosidade e na
aplicação de
conhecimentos.

-Caracterizar associando a àrea da Mesopotâmia com o

Sociedade e

atual Iraque;

Economia

-Conceituar a origem da palavra mesopotâmia com seu

Religião e Cultura

sentido Geográfico;

•

Sumérios;

-Entender o processo de mudança das aldeias com o

•

Acádios;

surgimento das cidades;

•

Amoritas;

•

Assírios;

•

Caldeus.

-Caracterizar a organização política da sociedade
mesopotâmica;
-Descrever a economia locla e o modo de sobrevivência
dos povos mesopotâmicos;

-Conhecer os principais povos que viviam na Mesopotâmia
que são: Sumérios, Acádios, Amoritas, Assírios, Caldeus;
-Conhecer os principais aspectos da religião
mesopotâmica.

Metodologia / sequência didática:
•

Perguntar aos alunos o que eles conhecem sobre o Iraque. Na sequência, solicitar que apresnetem o que sabem sobre essa região no
passado, antes da era cristã, utilizando esses dados para uma breve explanação

•

Comentar sobre os significados de normandismo e sedentarismo, explicando aos alunos como a existência dos vales inundáveis do Tigre
e do Eufrates como importantes para a ocupação da região por diferentes povos.

•

Apresentar aspectos que sobre a origem do primeiro tipo de escrita ( Cuneiforme);

•

Apresentação de vídeo com o título: Grandes Civilizações;

•

A partir do vídeo explicar as princiapis caracteríscas dos povos que faziam parte da Mesopotâmia;

•

Entregar para os alunos resumo de todo conteúdo estudado para que os mesmos colem no seu caderno;

•

Resolução de uma ficha de trabalho.

Sumário: Estudo a civilização mesopotâmica, principais aspectos como: localização, sociedade, cultura e religião.Conhecer os povos que viviam

PLANO DE AULA
Prática de Ensino Supervisionada

Prof.(ª) Orientador(a): Dulcina Almeida/ Sérgio Mendes

Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante:

Aluno(a): Ana Carla Vale Lago

Local de Estágio: UEB.Menino Jesus de Praga

Nível de Ensino: Fundamental II
Data: 25/08/2015
Disciplina: Geografia
Série: 6ºano

Tempo: 100 min

Tema

Objetivos

Conteúdos

Recursos

Agentes
externos:solo
,intemperismo

Avaliação
- Observação da

Data Show;

- Identificar a ação dos agentes externos na modelagem
do relevo

e erosão
-Enfatizar o conceito de solos

Quadro;
Formação e modelagem
do relevo terrestre

Vídeo;
Caderno

manifestação de
curiosidade e na
aplicação de
conhecimentos.

PLANO DE AULA
Prática de Ensino Supervisionada
- Conhecer os processos de intemperismo e erosão
- Relacionar a formação das principais unidades de
relevo
- Estabelecer a relação entre a interferência humana e
as alterações na superficie terrestre

Metodologia / sequência didática:
•

Análise de uma imagem junto com os alunos para apreciação dos conhecimentos prévios dos mesmos acerca do conteúdo a ser
ministrado;

•

Leitura e interpretação de fotos, relacionando-as a diferentes tipos de erosão;

•

Apresentação do vídeo: Conhecendo o Solo

•

Atividades de perguntas e respostas para verificar o que o aluno aprendeu;

•

Resolução de uma ficha de trabalho.

Prof.(ª) Orientador(a): Sérgio Mendes/ Dulcina Almeida

Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante:

Aluno(a): Ana Carla Vale Lago

Local de Estágio: UEB.Menino Jesus de Praga

Nível de Ensino: Fundamental II
Data: 28/08/2015
Disciplina: Matemática
Série: 6ºano ( turmas 61 e 62)
Tema

Tempo: 50 min ( cada turma)
Objetivos

Conteúdos

Recursos

Avaliação

- Observação da

Potenciação

-Compreender a definição e as propriedades da

Revisão de conceitos

Quadro;

potenciação;

básicos potenciação;

Caderno;

-Fazer corretamente a leitura e a escrita de potências;

Estrutura das

Papel A4

-Desenvolver a habilidade de operar com potências
relacionando a números primos;
-Compreender a potenciação de um número racional;

potências;
Decomposição dos
números primos

manifestação de
curiosidade e na
aplicação de
conhecimentos.

- Calcular potência de base racional e expoentes naturais;

Metodologia / sequência didática:
•

Como forma de verificar o conhecimento dos alunosrelacionado ao conteúdo já foi ministrado pelo professor titular da disciplina, iniciarei a
aula questionando sobre o que é potência?Qual a importância de estudar esses conteúdo?

•

Realização de um jogo ( dividir a turma em dois grupos colocar em vários papéis situações, com potenciação pedir que os alunos escolham
e tentem responder as questões propostas no s papéis) para perceber qual conhecimento os alunos já possuem acerca do conteúdo.

•

Apresentar problemas de multiplicação com fatores iguais e mostrar a passagem da multiplicação para potenciação como consequência
dos fatores serem iguais. Discutir a simplificação da escrita e do registro para esses casos, definindo o significado da base do expoente.

•

A partir das ideias que foram apresnetadas, desafinado os alunos a transformarem potenciação em adição a partir de frases que
contenham a potenciação;

•

Resolução de uma ficha de trabalho.

Sumário: Estudo a civilização mesopotâmica, principais aspectos como: localização, sociedade, cultura e religião.Conhecer os povos que viviam

PLANO DE AULA
Prática de Ensino Supervisionada
nessa região.Assistir vídeo. Resolução de uma ficha de trabalho.
Prof.(ª) Orientador(a): Sérgio Mendes/ Dulcina Almeida

Prof. (ª)/Educador(a) Cooperante: Paula

Aluno(a): Ana Carla Vale Lago

Local de Estágio: UEB.Menino Jesus de Praga

Nível de Ensino: Fundamental II
Data: 31/08/2015
Disciplina: Português
Série: 6ºano

Tempo: 100 min

Tema

Objetivos

Conteúdos

Recursos

Gênero

- Observação da

Textual:Históri
a

Avaliação

em

Data Show;

-Conhecer o significado dos balões na história em
quadrinhos;

quadrinhos
-Estabelecer relação entre o gênero em quadrinhos;

Quadro;
-Estrutura da história em
quadrinhos;

Vídeo;
Caderno

manifestação de
curiosidade e na
aplicação de
conhecimentos.

-Ampliar o conceito de gênero para o reconhecimento da

-Estilos dos balões e

estrutura em outras linguagens

significados;

-Caracterizar o gênero e sua amplianção pra o

-Ampliar o

reconhecimento da estrutura de outras linguagens.

conhecimento do

-Estabelecer relação entre o gênero e suas representação
para outras linguagens: quadrinhos, pintura, charges,

quadrinhos com
estrutura textual.

fotos.

Metodologia / sequência didática:
•

Leitura de várias histórias em quadrinhos, junto com os alunos com uso do data show;

•

Apresentar aspectos da história em quadrinhos e sua estrutura dos balões, para indicar fala e pensamentos.

•

Entregar para os alunos papel A4, para que os alunos elaborem história em quadrinhos com sua autoria

•

Resolução de uma ficha de trabalho.

